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1 Overlegregeling

 



 

 

 

 

 

Overlegregeling 
 
Artikel 1 
 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

 ‘de commissie’: de in artikel 13.1, lid 1 van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen 
waterschapspersoneel (SAW) bedoelde commissie voor georganiseerd overleg; 

 ‘de ambtenaren’: de ambtenaren in de zin van de SAW en de werknemers in de zin van 
paragraaf 2.2 van de SAW; 

 ‘de organisaties’: de plaatselijk werkende groeperingen van de landelijke verenigingen 
van overheidspersoneel, aangesloten bij de centrales die deel uitmaken van het Lande-
lijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen (LAWA). 

 
2. De aan het slot van het vorige lid bedoelde centrales zijn: de Algemene Centrale van Over-

heidspersoneel (ACOP), de Christelijke Centrale van Overheids– en Onderwijzend Perso-
neel (CCOOP) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, On-
derwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF). 

 
Samenstelling 
 
Artikel 2 
 
1. De commissie is samengesteld uit een vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur en 

een vertegenwoordiging van de organisaties. 
 
2. Voor de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur wijst het dagelijks bestuur uit zijn 

midden een vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger aan en doet het algemeen bestuur 
uit zijn midden aanwijzing van ten minste drie leden en hun plaatsvervangers. 

 
3. Voor de vertegenwoordiging van de organisaties worden per centrale, bedoeld in artikel 1, 

lid 2, twee leden en hun plaatsvervangers aangewezen. Deze aanwijzing geschiedt door en 
uit de organisaties, welke ten minste ... ambtenaren tot haar leden tellen. Indien verschillen-
de organisaties deel uitmaken van een zelfde centrale, geldt het in de vorige zin bepaalde 
voor deze organisaties gezamenlijk. 

 
Artikel 3 
 
1. De aanwijzing door het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur geschiedt voor een peri-

ode van ten hoogste zes jaren en voorts telkens ter vervanging van hen die ophouden lid 
van het dagelijks bestuur of van het algemeen bestuur te zijn. 

 
2. Uiterlijk 1 februari van elk jaar doet elke organisatie, bedoeld in artikel 2, lid 3, aan het dage-

lijks bestuur opgaaf van: 
a. het aantal der op 1 januari van dat jaar bij haar aangesloten ambtenaren; 
b. de namen en adressen der ambtenaren, die ingevolge artikel 2, lid 3, als leden en 

plaatsvervangers zijn aangewezen. 
 
3. Degene, die als lid of als plaatsvervanger door een organisatie is aangewezen, houdt op dit 

te zijn zodra hij geen lid van de organisatie of geen ambtenaar meer is, alsmede indien de 
organisatie schriftelijk aan het dagelijks bestuur doet weten dat zijn aanwijzing als verte-

 



Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel deel 2 
 
 

genwoordiger of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk 
een opvolger aangewezen. 

 
Artikel 4 
 
1. Voorzitter van de commissie is de door het dagelijks bestuur aangewezen vertegenwoordi-

ger of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger. 
 
2. Het dagelijks bestuur wijst een ambtenaar, niet behorende tot de vertegenwoordiging van 

de organisatie, tot secretaris van de commissie aan, alsmede diens plaatsvervanger. Zo 
nodig stelt het dagelijks bestuur verder personeel voor het secretariaat ter beschikking. 

 
3. De secretaris kan aan de besprekingen deelnemen. 
 
Taak en bevoegdheden 
 
Artikel 5 
 
1. De commissie beraadslaagt over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de 

rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het 
personeelsbeleid zal worden ingevoerd, voor zover in het overleg niet wordt voorzien door 
het Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen. 

 
2. Wordt over een onderwerp een regeling getroffen overeenkomstig de uitkomsten van het 

Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen, dan doet het dagelijks bestuur daar-
van mededeling aan de commissie; wordt geen regeling getroffen dan vindt terzake alsnog 
overleg in de commissie plaats. 

 
Artikel 6 
 
1. Voorstellen strekkende tot invoering, intrekking en wijziging van regelingen waaraan indivi-

duele personeelsleden rechten kunnen ontlenen en die een uitwerking zijn van voorstellen 
die in het landelijk overleg met de centrales van overheidspersoneel zijn overeengekomen, 
worden slechts ten uitvoer gebracht indien daarover overeenstemming is bereikt tussen de 
werkgeversdelegatie en de meerderheid van de werknemersvertegenwoordigers van de 
commissie. 

 
2. Voorts worden voorstellen strekkende tot invoering, intrekking en wijziging van in geld 

waardeerbare regelingen waaraan individuele personeelsleden rechten kunnen ontlenen, 
slechts ten uitvoer gebracht indien daarover overeenstemming is bereikt tussen de werkge-
versdelegatie en de meerderheid van de werknemersvertegenwoordigers van de commis-
sie. 

 
 

3. Besluiten omtrent de overige in artikel 5 bedoelde onderwerpen worden door het dagelijks 
bestuur en het algemeen bestuur niet genomen, noch voorstellen daaromtrent door het da-
gelijks bestuur aan het algemeen bestuur gedaan, dan nadat de werknemersdelegatie van 
de commissie haar gevoelen over de concept–besluiten, respectievelijk voorstellen heeft 
kenbaar gemaakt. 

 
4. Ten aanzien van voorstellen voortvloeiende uit algemene wetgevingsprojecten, stelselwijzi-

gingen of operaties die op werknemers in het algemeen betrekking hebben, is het bepaalde 
onder het eerste en tweede lid alleen van toepassing op de uit deze projecten voortvloeien-
de invoering of wijziging van regelingen. 
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Artikel 7 
 
1. De commissie, alsmede de vertegenwoordiging van de organisaties, is bevoegd aangaande 

de in artikel 5 bedoelde onderwerpen voorstellen te doen aan het dagelijks bestuur. 
 
2. Heeft een voorstel betrekking op onderwerpen, behorende tot de bevoegdheid van het da-

gelijks bestuur dan neemt dit bestuur daaromtrent een beslissing. Behoren zij tot de be-
voegdheid van het algemeen bestuur dan brengt het dagelijks bestuur het voorstel, voorzien 
van zijn advies, in elk geval ter kennis van het algemeen bestuur, indien uit het voorstel de 
eenstemmige wens der vertegenwoordiging van de organisaties daartoe blijkt. 

 
3. De besluiten, welke naar aanleiding van voorstellen van de commissie worden genomen, 

worden aan de vertegenwoordiging van de organisaties en aan de hoofdbesturen van de 
vertegenwoordigde organisaties medegedeeld. 

 
Artikel 8 
 
1. De commissie kan, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt 

geacht, een subcommissie instellen, bestaande uit door haar aan te wijzen voorzitter en le-
den. 

 
2. De secretaris van de commissie is tevens secretaris van de subcommissie. Hij kan zich 

doen bijstaan of vervangen door degenen die ingevolge artikel 4, lid 2, ter beschikking 
staan. 

 
3. Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing. 
 
Vergaderingen 
 
Artikel 9 
 
1. De commissie vergadert indien de voorzitter dit nodig oordeelt op door hem te bepalen tijd-

stippen. 
 
2. Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien ten minste drie leden van de commissie 

hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen één maand na 
ontvangst van het verzoek. 

 
Artikel 10 
 
1. De commissie wordt tijdig, in de regel 14 dagen tevoren, ter vergadering opgeroepen. De 

oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen. 
 
2. Een vergadering kan slechts plaatshebben indien ten minste de helft van de vertegenwoor-

diging van het waterschapsbestuur aanwezig is en ten minste de helft van de organisaties is 
vertegenwoordigd. 

 
3. Indien wegens onvoltalligheid in de zin van het vorige lid een vergadering niet kan plaats-

hebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de 
agenda van een binnen 14 dagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die 
onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld. 
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Artikel 11 
 
Elk lid heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze schriftelijk 
op te geven aan de voorzitter. Deze stelt die onderwerpen zoveel mogelijk in de eerstvolgende 
vergadering aan de orde. 
 
Artikel 12 
 
1. De vergaderingen zijn niet openbaar. 
 
2. De voorzitter kan hoofden van dienst of andere ambtenaren de vergadering doen bijwonen. 

Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen. 
 
3. De vertegenwoordigers der organisaties kunnen zich doen bijstaan door een vertegenwoor-

diger van het hoofdbestuur van hun organisatie; zij zijn voorts bevoegd de onderwerpen der 
agenda binnen de grenzen ener doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan 
voorbespreking in eigen kring te onderwerpen. 

 
4. De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van aan 

de commissie overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt 
niet ten opzichte van het dagelijks bestuur en van het algemeen bestuur, alsmede niet te-
genover de hoofdbesturen van de vertegenwoordigde organisaties. 

 
Artikel 13 
 
De voorzitter kan op verzoek van ten minste twee leden of zo dikwijls hij dit nodig acht de ver-
gadering schorsen voor een door hem te bepalen tijd. 
 
Artikel 14 
 
1. Indien in de vergadering moet worden gestemd brengt elke vertegenwoordiging, bedoeld in 

artikel 2, lid 1, één stem uit. 
 
2. De stem van de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur wordt bepaald door hoof-

delijke stemming der aanwezige leden in of buiten de vergadering. Bij staking van stemmen 
beslist de stem van de voorzitter. 

 
3. De stem van de vertegenwoordiging der organisaties wordt bepaald door stemming per ver-

tegenwoordigde organisatie, waarbij voor iedere organisatie zoveel stemmen worden uitge-
bracht als ambtenaren bij haar zijn aangesloten op de eerste van het lopende jaar, met dien 
verstande, dat voor een organisatie niet meer stemmen in aanmerking komen dan het totaal 
aantal stemmen min één, dat door de andere organisaties gezamenlijk wordt uitgebracht. Bij 
staking van stemmen wordt de vertegenwoordiging geacht te hebben tegengestemd. 

 
4. Indien een organisatie in de loop van het jaar wordt vertegenwoordigd, geldt voor de toe-

passing van het vorige lid het aantal aangesloten ambtenaren op dat tijdstip. 
 
Artikel 15 
 
Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen, welke, tenzij in het 
bij artikel 16 bedoelde reglement anders is bepaald, zo spoedig mogelijk in afschrift aan de le-
den worden gezonden. 
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Artikel 16 
 
Indien door de commissie een reglement van orde voor de vergaderingen wordt vastgelegd, 
behoeft dit de goedkeuring van het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 17 
 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
a. deelnemers aan het overleg: de vertegenwoordiging van het waterschapsbestuur en de ver-

tegenwoordigers van de organisaties genoemd in artikel 1, lid 1; 
b. Advies– en Arbitragecommissie: de Advies– en Arbitragecommissie ingesteld door het Col-

lege voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gezamenlijke 
colleges van gedeputeerde staten en het bestuur van de Unie van Waterschappen. 

 
Artikel 18 
 
De artikelen 19 t/m 23 zijn slechts van toepassing op geschillen inzake aangelegenheden als 
bedoeld in artikel 5, lid 1, voor zover die aangelegenheden uitsluitend de rechtstoestand van 
ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal wor-
den gevoerd, betreffen. 
 
Artikel 19 
 
Indien een of meer van de deelnemers aan het overleg tijdens het overleg tot het oordeel komt 
dat dit overleg niet zal leiden tot een uitkomst die de instemming van alle deelnemers van het 
overleg zal hebben, brengen zij dat oordeel binnen drie dagen, nadat zij daarvan in het overleg 
blijk hebben gegeven schriftelijk ter kennis van de overige deelnemers aan het overleg. 
 
Artikel 20 
 
1. Binnen tien dagen na de kennisgeving bedoeld in het vorige artikel schrijft de voorzitter een 

vergadering van de commissie uit. De vergadering moet worden gehouden binnen zeven 
dagen nadat deze is uitgeschreven. 

 
2. Tenzij door de commissie wordt besloten het overleg voort te zetten, dan wel te beëindigen, 

wordt in de vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het on-
derwerp en de inhoud van het geschil is en of een oplossing van dat geschil zal worden ge-
zocht door middel van voortzetting van het overleg nadat het advies is ingewonnen van de 
Advies– en Arbitragecommissie, dan wel door onderwerping van het geschil aan een arbi-
trale uitspraak van die commissie. 

 
3. Tot het inwinnen van advies zijn – ieder voor zich – de vertegenwoordiging van het water-

schapsbestuur en de vertegenwoordiging der organisaties bevoegd. Het bepaalde in artikel 
14 is hierbij van toepassing. 

 
4. Voor onderwerping van het geschil aan arbitrage is overeenstemming vereist tussen alle 

deelnemers aan het overleg. 
 
Artikel 21 
 
1. Binnen zes dagen na de vergadering bedoeld in artikel 20 wordt het verzoek om advies ter 

kennis gebracht van de voorzitter van de Advies– en Arbitragecommissie. 
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Het verzoek wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor inwinning 
van het advies hebben uitgesproken en bevat ten minste het onderwerp en de inhoud van 
het geschil. 
Indien in de vergadering bedoeld in artikel 20 geen overeenstemming is bereikt tussen alle 
deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil 
is, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op het onderwerp en de in-
houd van het geschil eveneens binnen zes dagen na eerdergenoemde vergadering ter ken-
nis van de voorzitter van de Advies– en Arbitragecommissie. 

 
2. Binnen zes dagen na de vergadering bedoeld in artikel 20 wordt het verzoek om arbitrage 

ter kennis gebracht van de voorzitter van de Advies– en Arbitragecommissie. Het verzoek 
daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient tenminste te be-
vatten: 
a. het onderwerp en de inhoud van het geschil; 
b. de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent onderwerp en inhoud van 

het geschil. 
 
Artikel 22 
 
Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg over het geschil voortgezet. 
 
Artikel 23 
 
De arbitrale uitspraak van de Advies– en Arbitragecommissie heeft bindende kracht. 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 24 
 
In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur na overleg 
met de commissie. 
 
Artikel 25 
 
1. Deze verordening kan niet worden gewijzigd dan nadat het voorstel tot wijziging in de com-

missie is behandeld. 
 
2. De commissie heeft het recht voorstellen omtrent wijziging voor te leggen aan het dagelijks 

bestuur. 
 
Artikel 26 
 
Bij het in werking treden van deze verordening vervalt...., (zie invoeringsbesluit). 
 
Artikel 27 
 
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Overlegverordening’. 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van heden, voor zover niet anders is vermeld. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur. 
 
........................... secretaris, ........................ voorzitter. 
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Modelregeling vergoeding Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen – januari  2009 

 

Modelregeling vergoeding overige reis– en verblijfskosten 
dienstreizen  
 
Het bestuur van het Waterschap ........................................... besluit vast te stellen de volgende 
regeling: 
 
Artikel 1 Recht op vergoeding 
 
De ambtenaar  heeft bij het maken van dienstreizen recht op een vergoeding in verband met 
overige reis– en verblijfskosten. 
 
Artikel 2 Parkeer–, veer– en tolgelden 
 
Parkeer–, veer– en tolgelden worden vergoed. 
 
Artikel 3 Logies, maaltijden en kleine onkosten 
 
1. De kosten van ontbijt, lunch, diner en overnachting worden vergoed op basis van de werke-

lijke kosten, met de volgende maxima overeenkomstig de Reisregeling Binnenland: 
ontbijt:  €   8,11 (in 2010) 
lunch:  € 12,94 (in 2010) 
diner:  € 19,57 (in 2010) 
overnachting: € 83,01 (in 2010) 

 
2. De kosten voor ontbijt, lunch en diner worden slechts vergoed indien de dienstreis plaats-

vindt respectievelijk voor 6.00 uur, tussen 12.00 en 14.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur. 
De kosten voor overnachting worden vergoed indien de dienstreis meerdere etmalen duurt 
of indien de ambtenaar, als gevolg van de dienstreis, slechts na middernacht zijn eigen wo-
ning kan bereiken. 

 
3. De vergoeding van kleine onkosten bedraagt maximaal € 5,00 per dag. 
 
Artikel 4 Wijze van declareren 
 
1. Het declareren van de in verband met de dienstreis gemaakte kosten geschiedt op een door 

het dagelijks bestuur vastgestelde wijze. 
 
2. Het recht op de vergoeding vervalt indien de ambtenaar de declaratie niet indient binnen 

drie maanden na de maand waarop de declaratie betrekking heeft. 
 
Artikel 5 Voorschot 
 
Het dagelijks bestuur kan ter zake van de in of krachtens deze regeling bedoelde tegemoetko-
mingen een voorschot verlenen. 

overige reis- en verblijfkosten 
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Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen – januari 2009 Modelregeling vergoeding 
 overige reis- en verblijfkosten 

 
Artikel 6 Mogelijkheid tot afwijking 
 
Het dagelijks bestuur kan beslissen in individuele gevallen van deze regeling af te wijken, voor-
zover de regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet. 
 
Deze regeling treedt in werking op .... en kan worden aangehaald als: Regeling vergoeding ove-
rige reis– en verblijfskosten dienstreizen. 
 
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van .......... 
 
 
 
............................, secretaris ......................, voorzitter. 

 dienstreizen 2-2 
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Model–Verordening betaald ouderschapsverlof 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
 
Belanghebbende is de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub a van de SAW of de ar-
beidscontractant als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 sub b van de SAW die ten minste een jaar bij het 
Waterschap ...... in dienst is.  
 
Artikel 2 Recht op ouderschapsverlof 
 
1. De belanghebbende die als ouder in een familierechtelijke betrekking staat tot een kind, 

heeft recht op verlof met gedeeltelijk behoud van bezoldiging. Indien de ambtenaar met in-
gang van hetzelfde tijdstip tot meer dan één kind in familierechtelijke betrekking komt te 
staan, bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op ouderschapsverlof met 
gedeeltelijk behoud van bezoldiging. 

 
2. De belanghebbende die blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie op 

hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en de opvoeding van dat 
kind als eigen kind op zich heeft genomen, heeft recht op ouderschapsverlof met gedeelte-
lijk behoud van bezoldiging. Indien de ambtenaar met ingang van hetzelfde tijdstip de ver-
zorging en opvoeding van meer dan één kind op zich heeft genomen, bestaat er ten aan-
zien van ieder van die kinderen aanspraak op ouderschapsverlof met gedeeltelijk behoud 
van bezoldiging.  

 
3. Geen aanspraak op verlof bestaat na de datum waarop het kind als leerling kan worden 

toegelaten tot de basisschool. 
 
4. De belanghebbende die voor een kind al eerder al dan niet betaald ouderschapsverlof heeft 

genoten heeft niet nogmaals voor datzelfde kind recht op al dan niet betaald ouderschaps-
verlof. 

 
Artikel 3 Aanvraag van verlof 
 
1. De belanghebbende die op grond van de Waz recht heeft op ouderschapsverlof, heeft over 

de uren dat hij dit verlof geniet, maar ten hoogste over 13 maal de formele arbeidsduur per 
week, uitgaande van de arbeidsduur van de belanghebbende op het tijdstip waarop het ou-
derschapsverlof aanvangt, aanspraak op doorbetaling van een percentage van zijn bezoldi-
ging overeenkomstig artikel 5. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aan-
eengesloten periode van ten minste een en ten hoogste zes maanden over ten hoogste de 
helft van de voor belanghebbende geldende gemiddelde arbeidsduur per week. 

 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de belanghebbende de werkgever ver-

zoeken om zijn verlof op een andere wijze in te vullen.  
 
3. De werkgever kan het verzoek van belanghebbende, bedoeld in het tweede lid, afwijzen 

indien een bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. 
 
4. De belanghebbende meldt het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen ten minste 

twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever onder 
opgave van de periode, het aantal uren verlof per week of als de arbeidsduur over een an-
der tijdvak is overeengekomen over dat tijdvak en de spreiding daarvan over de week of het 
anderszins overeengekomen tijdvak. 
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5. De tijdstippen van ingang en einde van het verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de 

datum van de bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de 
verzorging. 

 
6. De werkgever kan, na overleg met de belanghebbende, de spreiding van de uren over de 

week op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot vier weken voor 
het tijdstip van ingang van het verlof. 

 
7. Indien op grond van tweede lid van dit artikel het verlof is opgedeeld in verschillende perio-

des, zijn het vierde tot en met het zesde lid op iedere periode van toepassing. 
 
Artikel 4 Intrekking of wijziging melding 
 
1. De werkgever kan een verzoek van de werknemer om het verlof niet op te nemen of niet 

voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden afwijzen indien een zwaarwe-
gend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. 

 
2. De werkgever hoeft niet eerder dan vier weken na het verzoek, hieraan gevolg te geven. In 

het geval dat het verlof met toepassing van het eerste lid na het tijdstip van ingang daarvan 
niet wordt voortgezet, vervalt het recht op het overige deel van het verlof. 

 
3. Indien op grond van artikel 3, tweede lid, het verlof is opgedeeld in verschillende periodes, 

zijn het eerste en tweede lid op iedere periode van toepassing. 
 
Artikel 5 Gedeeltelijke doorbetaling 
 
1. Gedurende het ouderschapsverlof als bedoeld in artikel 3 heeft de belanghebbende die 

wordt bezoldigd volgens SAW–schaal 4 of hoger, recht op doorbetaling van 75 procent van 
de bezoldiging over de arbeidsduur waarvoor het ouderschapsverlof geldt. Voor de belang-
hebbende die wordt bezoldigd volgens de SAW–schalen 1, 2 of 3, geldt een recht op door-
betaling, van respectievelijk 90, 85 of 80 procent van de bezoldiging.  

 
2. Op de in het eerste lid genoemde doorbetaling wordt in mindering gebracht het bedrag aan 

ouderschapsverlofkorting als bedoeld in artikel 44c van de Uitvoeringsregeling inkomsten-
belasting 2001 waarop belanghebbende recht zou hebben indien hij in het jaar waarop hij 
ouderschapsverlof geniet inlegt in de levensloopregeling. De in dit lid bedoelde verminde-
ring heeft geen gevolgen voor de hoogte van de berekeningsgrondslag voor andere ar-
beidsvoorwaarden.  

 
3. Er komt als gevolg van de toekenning van het ouderschapsverlof geen verandering in: 

 de bijdragen die de belanghebbende verschuldigd is voor afdracht van de sociale ver-
zekeringswetten;  

 de bijdragen die belanghebbende verschuldigd is ter zake van een ouderdoms- of na-
bestaandenpensioen. 

  
Artikel 6 Ziekte 
 
1. Indien de belanghebbende gedurende het ouderschapsverlof wegens ziekte niet in staat is 

zijn betrekking te vervullen, vindt geen opschorting van dit verlof plaats. 
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2. De belanghebbende die ouderschapsverlof geniet en langer dan 14 kalenderdagen wegens 
ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen heeft met ingang van de vijftiende kalen-
derdag aanspraak op zijn volledige bezoldiging.  

 
Artikel 7 Vakantieverlof 
 
1. De duur van het vakantieverlof van de belanghebbende die ouderschapsverlof geniet, wordt 

verminderd naar evenredigheid van de omvang van het ouderschapsverlof. 
 
2. Indien de belanghebbende wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze 

ziekteperiode duurt langer dan 14 kalenderdagen, wordt met ingang van de vijftiende kalen-
derdag de vermindering van de duur van het vakantieverlof beëindigd. 

 
Artikel 8 Terugbetalingsverplichting 
 
1. De belanghebbende die gedurende het ouderschapsverlof of binnen zes maanden nadat hij 

betaald ouderschapsverlof op grond van deze regeling heeft genoten ontslag wordt ver-
leend op grond van artikel 8.1.2 of artikel 7.1.2 lid 1 onder j van de SAW, is verplicht de be-
zoldiging die hij op grond van artikel 5, lid 1 en lid 2, heeft genoten, terug te betalen. 

 
2. Geen terugbetalingsverplichting ontstaat indien het ontslag als bedoeld in artikel 8.1.2 het 

gevolg is van het aanvaarden van een betrekking bij een ander waterschap en evenmin in-
dien de betrokkene aanspraak heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet, van-
wege werkloosheid, die is ontstaan doordat de belanghebbende ontslag heeft aangevraagd 
omdat hij de echtgenoot volgt, die door geheel buiten hem liggende oorzaken noodzakelijk 
van standplaats moet wijzigen.   

 
3. Indien de belanghebbende binnen drie maanden nadat hij ouderschapsverlof op grond van 

deze verordening heeft genoten, op eigen verzoek een betrekking aanvaardt voor minder 
uren dan hij direct voorafgaande aan het ouderschapsverlof vervulde, dient hij de bezoldi-
ging die hij op grond van artikel 5, lid 1 en lid 2 heeft genoten over de uren waarmee zijn 
aanstelling wordt verminderd, terug te betalen. 

 
4. De belanghebbende die van het ouderschapsverlof gebruik maakt dient zich tevoren schrif-

telijk akkoord te verklaren met het in lid 1 en 3 bepaalde. 
 
Artikel 9 Overige bepaling 
 
Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het dagelijks 
bestuur van het waterschap een bijzondere regeling treffen. 
 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
 
De verordening gaat in op ............... en kan worden aangehaald als de ‘Verordening betaald 
ouderschapsverlof van het waterschap .............’. 
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Toelichting bij de model–verordening betaald ouderschapsverlof 
 
Algemeen 
De Wet arbeid en zorg (Waz) is per 1 december 2001 in werking getreden (Stb. 2001, 567) en 
is van toepassing op werknemers en ambtenaren. Het doel van de Waz is werknemers en amb-
tenaren in de gelegenheid te stellen betaald werk te combineren met zorgtaken. In de Waz zijn 
daarom regels gesteld omtrent diverse vormen van verlof, zoals calamiteiten- en kortverzuim-
verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, verlof bij adoptie en pleegzorg, kraamverlof, ouder-
schapsverlof en kortdurend zorgverlof.  
 
Modelregeling 
In deze regeling voor betaald ouderschapsverlof is opgenomen dat een ambtenaar recht heeft 
op een gedeeltelijke doorbetaling van de bezoldiging wanneer hij ouderschapsverlof geniet op 
grond van de Waz. Voordat de ambtenaar ouderschapsverlof kan opnemen, moet hij tenminste 
een jaar in dienst zijn bij het waterschap (artikel 6:3 lid 1 Waz).  
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 Begripsbepaling 
 
Ook medewerkers met een tijdelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst kunnen een beroep 
doen op deze verordening, wanneer zij voldoen aan de eisen. Voor de berekening van de ter-
mijn van een jaar worden perioden waarin arbeid wordt verricht, die elkaar opvolgen met een 
onderbreking van niet meer dan drie maanden samengeteld. De vorige volzin is van overeen-
komstige toepassing op perioden waarin voor verschillende werkgevers arbeid wordt verricht 
die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkanders opvolger 
te zijn. 
 
Artikel 2 Recht op ouderschapsverlof 
 
Lid 1 en 2 
Zowel voor de ‘natuurlijke’ ouder als voor de pleeg–, stief– of adoptie–ouder geldt dat hij duur-
zaam de verzorging en opvoeding van het kind op zich moet hebben genomen. Alleen de eer-
ste categorie hoeft in principe niet aan te tonen dat het kind bij hem woont. Voor de bepaling of 
de werknemer op hetzelfde adres woont als het kind geldt het moment van ingang van het ver-
lof (artikel 6:1, lid 2, Waz). Ingeval bijvoorbeeld de werknemer gedurende de verlofperiode ver-
huist en daardoor niet meer op hetzelfde adres als het kind woont, heeft dit geen consequenties 
voor het resterende verlofrecht: het verlof loopt dan gewoon door. Wanneer beide echtgenoten 
of verzorgers bij een waterschap werkzaam zijn, komen zij alle twee in aanmerking voor ouder-
schapsverlof. Het recht op ouderschapsverlof is individueel. Het recht op ouderschapsverlof 
heeft betrekking op ieder kind; voor meerlingen bestaat dus ook meerdere keren recht op ou-
derschapsverlof.  
 
Lid 3 
De Waz kent een werknemer het recht op onbetaald ouderschapsverlof toe tot het moment 
waarop het kind de leeftijd van acht jaren heeft bereikt. In deze verordening is gekozen voor 
een gedeeltelijk doorbetaald verlof tot het kind als leerling wordt toegelaten op de basisschool. 
De datum waarop dit plaatsvindt kan verschillen, omdat de scholen hierin een zekere vrijheid 
hebben. Voor het ene kind kan het recht op ouderschapsverlof dus langer bestaan dan voor het 
andere. De medewerker die een kind heeft (waarvoor nog niet eerder ouderschapsverlof is ge-
noten)dat nog geen 8 jaar is maar wel al is toegelaten tot de basisschool heeft geen recht meer 
op gedeeltelijke doorbetaling van het ouderschapsverlof maar heeft op basis van de Waz nog 
wel recht op onbetaald ouderschapsverlof. 
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Artikel 3 Aanvraag van verlof 
 
Lid 1 
Dit artikellid geeft aan welke aanspraak op grond van de regeling gemaakt kan worden.  
Wanneer belanghebbende recht op ouderschapsverlof heeft voor meer dan één kind, kan hij 
verzoeken om al het verlof aansluitend op te mogen nemen. 
 
Lid 2 
De ambtenaar kan verzoeken het ouderschapsverlof op een afwijkende manier op te nemen. 
Als de ambtenaar ervoor kiest om het verlof op te knippen dan zal hij telkens drie maanden van 
tevoren moeten melden dat hij weer een deel van zijn verlof wenst op te nemen. 
 
Lid 3 en lid 6 
Als de ambtenaar ouderschapsverlof opneemt volgens de “standaardvormgeving”, dat wil zeg-
gen gedurende zes maanden voor de helft van de werktijd, dan mag de werkgever zo’n verzoek 
niet afwijzen. Wel kan de werkgever tot uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het verlof 
bezwaar maken tegen het voorgestelde rooster. Het dagelijks bestuur mag de voorgestelde 
spreiding van verlofuren over de week echter alleen op grond van een bedrijfs- of dienstbelang 
wijzigen. 
 
Als de ambtenaar verzoekt om ouderschapsverlof volgens de “afwijkende vormgeving” dan mag 
het dagelijks bestuur zo’n verzoek afwijzen. Het verzoek om het ouderschapsverlof te splitsen in 
drie perioden van een maand fulltime verlof hoeft het dagelijks bestuur dus bijvoorbeeld niet per 
se te honoreren. Wel geldt dat het dagelijks bestuur in een dergelijk geval moet aantonen dat 
een bedrijfs- of dienstbelang zich tegen inwilliging van het verzoek verzet. 
 
Lid 7 
Als de ambtenaar ervoor kiest om het verlof op te knippen in drie perioden dan zal hij telkens 
twee maanden van te voren moeten melden dat hij weer een deel van zijn verlof wenst op te 
nemen. 
 
Artikel 4 Intrekking of wijziging melding 
 
Artikel 6 lid 1 van deze verordening regelt expliciet dat er bij ziekte geen sprake is van opschor-
ting van het ouderschapsverlof. De aanvraag van de ambtenaar om wijziging van de aanvraag 
tot ouderschapsverlof om die reden, kan op deze grond derhalve ook worden afgewezen.  
 
Artikel 5 Gedeeltelijke doorbetaling 
 
Lid 1  
Wanneer men wordt bezoldigd overeenkomstig de schalen 1, 2 of 3 wordt een hogere compen-
satie toegekend om te voorkomen dat in deze salarisgroepen het verlies van inkomsten zo be-
zwaarlijk wordt, dat men geen gebruik van de regeling maakt.  
 
Lid 2 
Met de inwerkingtreding van de levensloopregeling per 1 januari 2006 zijn er enkele verande-
ringen opgetreden met betrekking tot de financiering van ouderschapsverlof. Zo is de afdracht-
vermindering ouderschapsverlof komen te vervallen per 1 januari 2006. Voor betaald ouder-
schapsverlofregelingen die al bestonden voor 1 januari 2006 geldt de afdrachtvermindering nog 
tot 1 januari 2007. De regeling betaald ouderschapsverlof wordt door deze afschaffing voor 
werkgevers een stuk duurder.  
Tevens is er vanaf 1 januari 2006 een ouderschapsverlofkorting in het leven geroepen. Werk-
nemers krijgen vanaf 1 januari 2006 een belastingvoordeel (ouderschapsverlofkorting) tijdens 
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het opnemen van ouderschapsverlof. De korting bedraagt 50% van het minimumloon per werk-
dag en kan niet meer bedragen dan het in het voorafgaande kalenderjaar genoten belastbare 
loon verminderd met het in het kalenderjaar waarin ouderschapsverlof wordt opgenomen geno-
ten belastbare loon. Werknemers mogen dit bedrag verrekenen met de te betalen inkomstenbe-
lasting in het kalenderjaar waarin zij gebruik maken van het recht op ouderschapsverlof. In het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 2004–2007 is afgesproken dat op de doorbetaling van de bezoldi-
ging de ouderschapsverlofkorting, die per 1 januari 2006 door de Belastingdienst in het leven is 
geroepen, in mindering wordt gebracht. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het verkrij-
gen van de ouderschapsverlofkorting. Ook als hij/zij deze korting niet krijgt wordt de (fictieve) 
korting in mindering gebracht op de doorbetaling van de bezoldiging. Als de medewerker de 
ouderschapsverlofkorting echter niet krijgt omdat er geen sprake is van een inkomensachteruit-
gang (in het jaar waarin ouderschapsverlof wordt genoten is het inkomen niet lager dan in het 
daaraan voorafgaande jaar) kan de korting niet in mindering worden gebracht.  
 
 
 
Lid 3 
Over de tijd dat hij ouderschapsverlof geniet is de belanghebbende die ambtenaar is in de zin 
van de Algemene burgerlijke pensioenwet pensioenpremie verschuldigd. Dit houdt in dat het 
verhaal plaatsvindt alsof er geen verlof wordt genoten. De werknemersbijdrage voor afdracht 
van de sociale zekerheidswetten ondergaat geen wijziging ten gevolge van het ouderschaps-
verlof. De omvang van de betrekking als zodanig blijft gelijk.  
 
Artikel 6 Ziekte 
 
Lid 1 
Dit artikellid bepaalt dat bij ziekte geen opschorting van het betaalde ouderschapsverlof plaats-
vindt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehele of gedeeltelijke ziekte.  
 
Lid 2 
Dit artikel heeft enkel betrekking op de betaling van bezoldiging in geval van ziekte. Indien de 
ambtenaar langdurig ziek is, wordt de korting van de bezoldiging vanaf de vijftiende kalender-
dag beëindigd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehele of gedeeltelijke ziekte. 
Het ouderschapsverlof schort echter niet op (zie lid 1). 
 
Artikel 7 Vakantieverlof 
 
Lid 1 
De korting van vakantieverlof vindt gedurende het ouderschapsverlof plaats overeenkomstig de 
omvang en de duur van dit verlof. Geniet de ambtenaar bijvoorbeeld ouderschapsverlof gedu-
rende zes maanden voor de helft van zijn arbeidsduur en loopt het verlof van 1 mei tot 1 no-
vember, dan heeft betrokkene tot en met april recht op volledig verlof (4/12 x verlofaanspraak 
op jaarbasis), van mei tot november een halve verlofopbouw (6/12 x verlofaanspraak op jaarba-
sis x 0,5) en in november en december weer een gehele verlofopbouw (2/12 x verlofaanspraak 
op jaarbasis). 
 
Lid 2 
Een uitzondering wordt gemaakt voor die gevallen dat het ouderschapsverlof wordt genoten en 
de ambtenaar ziek wordt. Indien deze ziekteperiode langer duurt dan 14 kalenderdagen, wordt 
de korting van het vakantieverlof beëindigd en vindt derhalve vanaf de vijftiende kalenderdag 
weer volledige opbouw van het vakantieverlof plaats (artikel 6:5:4, tweede lid). 
 
Artikel 8 Terugbetalingsverplichting 

Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Betaald Ouderschapsverlof 3-6 



Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel deel 2 

 

 
 
 
 

 

 
Lid1  
De terugbetaling van de bezoldiging betreft de bezoldiging die is betaald over de uren dat de 
belanghebbende betaald ouderschapsverlof heeft genoten. Dit geldt alleen bij ontslag op eigen 
verzoek en ontslag als disciplinaire straf. Voor tijdelijk aangestelden en arbeidscontractanten 
geldt, dat het van rechtswege eindigen van hun aanstelling of arbeidsovereenkomst niet wordt 
gezien als een vrijwillig ontslag. Als belanghebbende het ouderschapsverlof opdeelt in meerde-
re perioden, moet elke periode voor wat de terugbetaling betreft worden beschouwd als een 
afzonderlijk deel.  
 
Lid 2 
Om aan de terugbetalingsverplichting te ontkomen is het niet meer voldoende dat men moet 
verhuizen omdat de partner een andere baan heeft aanvaard. Het moet daarbij gaan om een 
gedwongen overplaatsing. 
 
Lid 3 
Het is een doelstelling van de overheid om het werken in deeltijd te bevorderen. Het is echter 
niet de bedoeling dat ouderschapsverlof wordt gebruikt als een goedkoop voortraject naar een 
dienstverband van geringere omvang. Daarom is een terugbetalingsverplichting opgenomen 
voor het geval betrokkene tijdens of kort na afloop van het ouderschapsverlof te kennen geeft 
minder te willen gaan werken dan hij voorheen deed. Korting is mogelijk wanneer het beperkte 
dienstverband binnen drie maanden na afloop van het verlof ingaat. Het gaat hier om een ge-
ringer dienstverband bij het eigen waterschap; aan een dienstverband bij een ander waterschap 
gaat een ontslag vooraf en dan geldt lid 2. Bij het aanvaarden van een aanstelling bij een ander 
overheidsorgaan geldt de terugbetalingsverplichting volgens lid 1. 
 
Lid 4 
Een voorbeeld van zo’n verklaring treft u als bijlage aan. 
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Aanvraagformulier ouderschapsverlof 
 
Ondergetekende ..........................................…………………………..….………….. (naam) 
wonende te .....................................................…………………………..…………. (adres) 
in dienst bij het Waterschap ..............................…………………….…………………………. sinds 
(datum) voor .................. (aantal) uren per week, vraagt hierbij ouderschapsverlof aan voor een 
periode van ......... (aantal) maand(en). 
Het verlof beslaat ....... (totaal aantal) uren per week, als volgt verdeeld:  
...................................................................…………………………………………… 
 
Het verlof betreft ..........................................………………………………..… (naam kind), 
geboren op ..................... (datum). 
Ondergetekende heeft duurzaam de verzorging en opvoeding van dit kind op zich genomen. 
 
Aanvullende verklaring indien men niet de ouder van het kind is: 
Twee uittreksels uit het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat het kind woonachtig is op hetzelfde 
adres als ondergetekende zijn bijgevoegd. 
 
Ondergetekende verklaart, dat de bepalingen van de verordening ouderschapsverlof van het 
Waterschap .......... hem/haar bekend zijn, en verklaart tevens te zullen voldoen aan de in artikel 
8 lid 1 en 3 opgenomen terugbetalingsverplichting, wanneer deze artikelleden op hem/haar van 
toepassing worden. 
 
 
……………………………………………………….…………. (plaats, datum van ondertekening) 
 
 
 
……………………………………………………………………………... (handtekening aanvrager) 
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Model–Compensatieregeling voor arbeid onder sterk bezwa-
rende omstandigheden 
 
Het dagelijks bestuur van het Waterschap ................................, 
 
overwegende, 
 
dat het aanbeveling verdient een regeling vast te stellen voor het toekennen van een compen-
satie voor het verrichten van arbeid onder sterk bezwarende omstandigheden; 
 
gelet op het advies van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen van 8 december 
1987 nummer 6124; 
 
gehoord de Commissie voor georganiseerd overleg in personeelszaken; 
 
(gelet op artikel .... van de Bezoldigingsverordening); 
 

B E S L U I T: 
 
vast te stellen de navolgende Compensatieregeling voor arbeid onder sterk bezwarende om-
standigheden: 
 
Artikel 1 
 
Deze regeling verstaat onder sterk bezwarende omstandigheden, omstandigheden voortvloei-
ende uit het werk, de werkmethode en/of werkomgeving, die – naar de algemeen maatschappe-
lijke opvattingen – als bezwarend worden ervaren en die in redelijkheid niet vermijdbaar zijn. 
 
Artikel 2 
 
Deze regeling is van toepassing op de volgende werkzaamheden: 
a. werken in een omgeving met sterk onaangename geuren, of werken met onaangenaam 

aandoende en sterk afkeer oproepende materialen; 
b. werken in situaties waarin het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen niet mogelijk of 

niet afdoende is, en men is blootgesteld aan een zodanig aanhoudend lawaai dat onderling 
contact nauwelijks mogelijk is en/of de geluidssterkte gelijk is aan of groter dan 80 db A; 

c. het werk veroorzaakt een verontreiniging die zodanig in de huid doordringt dat deze ook na 
het gebruik van speciale wasmiddelen duidelijk waarneembaar blijft; 

d. werken met beschermingskleding of middelen welke zeer hinderlijk zijn, bijvoorbeeld door-
dat deze een belemmering vormen voor de normale ademhaling, dan wel een ernstige be-
lemmering vormen voor huidoppervlakteuitwaseming of bewegingsmogelijkheden; 

e. werken met sterk trillende apparatuur; 
f. werken in een situatie die een zeer hoge mate van huid– of slijmvliesprikkeling teweeg-

brengt, zodanig dat dit effect ook na het werk nog enige tijd voelbaar blijft; 
g. het verrichten van werkzaamheden waarbij men langdurig is blootgesteld aan zeer onaan-

gename hoge of lage temperatuur of aan sterke temperatuurwisselingen; 
h. werken onder omstandigheden welke een verhoogd gevaar voor invaliditeit of overlijden met 

zich meebrengen; 
i. alle overige werkzaamheden die daarvoor door het dagelijks bestuur in aanmerking worden 

gebracht. 
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Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Compensatie voor arbeid onder  

Artikel 3 
 
Het verrichten van tot de taak behorend werk als omschreven in artikel 2, dat van tijd tot tijd dan 
wel gedurende een zekere periode vrijwel dagelijks voorkomt, wordt gecompenseerd door een 
vergoeding in de vorm van een afzonderlijke toeslag indien het bij de waardering van de in het 
geding zijnde functie buiten beschouwing is gebleven. 
 
Artikel 4 
 
De compensatie wordt verleend op basis van het aantal uren dat werk onder bezwarende om-
standigheden is uitgevoerd. 
 
Artikel 5 
 
1. Er zijn twee compensatiecategorieën, conform de volgende indeling: 

 één of twee type(n) bezwarende omstandighe(i)d(en) als bedoeld in artikel 2: categorie 
I; 

 drie of meer typen bezwarende omstandigheden: categorie II. 
 
2. De compensatiebedragen worden per maand berekend met vaste percentages van het sa-

laris per uur dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer 15 van schaal 3 van 
de salarisschalen waterschapspersoneel. 

 
3. Voor de berekening van de compensatiebedragen gelden de volgende percentages: 

 categorie  I : 10%; 
 categorie II : 15%. 

 
4. Per maand mag de compensatie voor werken onder bezwarende omstandigheden het be-

drag ten bedrage van het verschil tussen salarisnummer 15 van schaal 3 en het salaris be-
horende bij salarisnummer 6 van schaal 3 van de salarisschalen waterschapspersoneel bru-
to niet overschrijden. 

 
Artikel 6 
 
Het dagelijks bestuur bepaalt, na hierover advies te hebben ingewonnen bij de dienstleiding, 
wie voor de compensatie in aanmerking komt. 
 
Artikel 7 
 
Dit besluit kan worden aangehaald als ‘compensatieregeling vuil en onaangenaam werk’. 
 
Artikel 8 
 
Deze regeling treedt in werking op heden en werkt terug tot en met 1 januari 1987. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ................................ 
 
 
Het dagelijks bestuur, 
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.........................., secretaris, ......................., voorzitter. 
 
Toelichting op de model–Compensatieregeling voor arbeid onder sterk bezwarende om-
standigheden 
 
Algemene toelichting 
 
In toenemende mate is er bij de overheden sprake van een beloningsbeleid dat zich baseert op 
een systeem van functiewaardering. Functiewaardering beoogt het vaststellen van te recht-
vaardigen verschillen in beloning voor onderscheiden functies in een organisatie. De factor ‘vuil 
en onaangenaam werk’ zou, wanneer het inherent verbonden is aan de uitoefening van een 
functie, bij de waardering van die functie meegewogen dienen te worden. De uitvoering van vuil 
en onaangenaam werk dient in beginsel echter zoveel mogelijk voorkomen te worden of te wor-
den opgeheven. Daarom is het beter om ‘vuil en onaangenaam werk’ buiten de functiewaarde-
ring te laten. ‘Vuil en onaangenaam werk’ kan beter worden gezien als een toegevoegde belo-
ningsgrondslag waarvoor een aparte toelageregeling billijk is. Kenmerkend voor een toege-
voegde beloningsgrondslag is dat deze alleen dan van toepassing is wanneer het bijbehorend 
aspect (in dit geval ‘vuil en onaangenaam werk’) bij de functie– uitoefening aan de orde is. Dus 
alleen wanneer er sprake is van het structureel doen van ‘vuil en onaangenaam werk’ wordt dit 
vergoed; wanneer dit werk niet daadwerkelijk meer wordt gedaan ontvangt men ook geen ver-
goeding meer. 
 
Uiteraard geldt dat bij de uitvoering van werkzaamheden, en ook bij de uitvoering van vuil en 
onaangenaam werk, de van toepassing verklaarde veiligheidsregels in acht dienen te worden 
genomen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers 
berust volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo–wet) niet enkel bij de werkgevers, maar 
ook bij de werknemers zelf. 
 
Ten slotte zij er op gewezen, dat vuil en onaangenaam werk zoveel mogelijk dient te worden 
geëlimineerd, bijvoorbeeld middels het toepassen van nieuwe arbeidstechnieken. In algemene 
zin geldt dat hiermee de kwaliteit van de arbeid is gebaat. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikelen 1 en 2 
 
Met ‘vuil en onaangenaam werk’ wordt in het algemeen gedoeld op arbeid met dusdanige – met 
die arbeid gepaard gaande – fysiek, zintuiglijk of mentaal belastende aspecten dat deze naar in 
onze samenleving heersende opvattingen als onaangenaam en onaantrekkelijk worden aan-
gemerkt. Het oog is hier gericht op het beroep dat gedaan wordt op de bereidheid de belasten-
de aspecten te aanvaarden en te ondergaan. Als voorbeelden van werkzaamheden, die als be-
lastend kunnen worden ervaren kunnen in waterschapsverband worden genoemd: 
 werken met grofvuilinstallaties op een rioolwaterzuiveringsinstallatie; 
 werken met filterpersen in afgesloten ruimten; 
 handmatig losmaken van de bovenlaag van oxydatiebedden op een rioolwaterzuiveringsin-

stallatie; 
 schoonmaken van slijkgistingstanks op een rioolwaterzuiveringsinstallatie; 
 schoonmaken van ontvangkelders van tussengemalen; 
 onderhoudsmedewerkers gemalen (lawaai/vuil/dode vissen); 
 werken met adembeschermingsapparatuur (persluchtmaskers). 

Deze lijst is niet uitputtend noch normatief, zij is vooral bedoeld als indicatie van functies waar-
bij men rekening moet houden met het voorkomen van bezwarende omstandigheden. 
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Het werken met giftige stoffen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden en als het al gebeurt 
moeten afdoende beschermingsmiddelen worden gehanteerd. 
 
Psychische factoren zijn moeilijk objectief kwantificeerbaar. Zij worden door de betrokkenen 
subjectief ervaren. Wat voor de één als hinderlijk en bezwaarlijk wordt ervaren, kan aan de an-
der – niet of nauwelijks opgemerkt – voorbijgaan. Om die redenen moeten psychische factoren 
buiten beschouwing worden gelaten. Door het treffen van organisatorische maatregelen kan 
getracht worden deze factoren te beïnvloeden. Tevens kan met betrekking tot sommige facto-
ren het selectiebeleid zodanig worden geperfectioneerd, dat (nog) beter voor hun taak bereken-
de functionarissen worden aangetrokken. Ten slotte zou ook door vorming– en trai-
ningsactiviteiten een positieve beïnvloeding van de beleving van als psychisch bezwarend erva-
ren factoren bij zittende ambtenaren kunnen worden bewerkstelligd. 
 
Artikel 3 
 
Bij veel functiewaarderingssystemen worden de zogenaamde inconveninten (vuil en onaange-
naam werk) buiten de functiewaardering gehouden. In die gevallen komt vuil en onaangenaam 
werk voor compensatie in aanmerking. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat niet alleen van tijd 
tot tijd (bijvoorbeeld vier uur per maand) voorkomend vuil en onaangenaam werk voor een 
compensatie in aanmerking komt, maar ook vuil en onaangenaam werk dat gedurende een ze-
kere periode (bijvoorbeeld enkele weken) vrijwel dagelijks voorkomt. 
 
Artikelen 4 en 5 
 
Uitgangspunt van de regeling is dat een bezwaar zich van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vier uur per 
maand, voordoet. Als het bezwaar zich voordoet kan men daarvoor een toelage ontvangen. De 
compensatie wordt verleend op basis van het aantal uren respectievelijk het aantal malen dat 
vuil en onaangenaam werk is uitgevoerd. Het aantal malen (frequentie) dat men vuil en onaan-
genaam werk uitoefent moet worden omgezet in de tijdsduur per keer, en deze tijdsduren die-
nen per tijdseenheid (bijvoorbeeld per dag) te worden gesommeerd. De gesommeerde tijd dat 
men vuil en onaangenaam werk heeft uitgeoefend wordt afgerond op een uur volgens de ge-
bruikelijke afrondingsregels namelijk tijd boven het laatste hele uur minder dan dertig minuten 
afronden naar beneden en dertig minuten of meer boven het laatste hele uur afronden naar bo-
ven. Daarnaast kan het voorkomen dat een werknemer vrijwel dagelijks werk verricht van één 
type bezwarende omstandigheid en incidenteel van twee types. 
Het maximum van de compensatie genoemd in artikel 5, lid 4, is opgenomen om te voorkomen 
dat een werknemer met onevenredig veel vuil en onaangenaam werk wordt belast. Bij dreigen-
de overschrijding van dit maximum zullen de oorzaken van het vuil en onaangenaam werk moe-
ten worden bestreden. Indien onverhoopt en in incidentele gevallen het maximum toch wordt 
overschreden, zal naar andere middelen voor financiële compensatie moeten worden gezocht. 
De compensatieregeling mag geen substantieel onderdeel van de bezoldiging gaan vormen, 
wat bij het verdwijnen van het vuil, zwaar en onaangenaam werk en daarmee bij het wegvallen 
van de compensatie tot al te grote financiële consequenties voor werknemers zou kunnen lei-
den. Dit zou ook weer een belemmering vormen bij het wegnemen van de oorzaken van vuil en 
onaangenaam werk. Het genoemde bedrag is het verschil tussen salarisnummer 15 van schaal 
3 en het salaris behorende bij salarisnummer 6 van schaal 3 van de salarisschalen water-
schapspersoneel. 
 
Artikel 6 
 
Uit een door het Uniebureau in 1984 uitgevoerd onderzoek bij twaalf waterschappen is naar 
voren gekomen dat vuil en onaangenaam werk, zij het beperkt, ook bij waterschappen voor-
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komt. In de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 11 augustus 1986, waarin hij 
mededeelt dat met ingang van 1 juli 1986 binnen de rijksdienst voorlopige richtlijnen voor de 
beloning van arbeid onder bezwarende omstandigheden buiten het normale takenpakket van 
toepassing zijn, worden acht typen van sterk bezwarende omstandigheden beschreven. Ui-
teraard zullen deze acht typen niet bij alle waterschappen voorkomen. Het ligt derhalve voor de 
hand dat bij de vaststelling van de compensatieregeling slechts die typen van sterk bezwarende 
omstandigheden worden genoemd, die bij het waterschap voorkomen. 
 
Het dagelijks bestuur dient uiteindelijk te bepalen wie voor de compensatie in aanmerking komt. 
Ter voorkoming van conflicten dient zoveel mogelijk vooraf te worden bezien hoeveel uur per 
maand men gemiddeld onder bezwarende omstandigheden moet werken, zodat de compensa-
tie in een vast bedrag per maand kan worden berekend. 
 
Slotopmerking 
 
Vuil en onaangenaam werk dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. De leiding van een or-
ganisatie dient er naar te streven om vuil en onaangenaam werk door technische maatregelen 
van het vuile en onaangename karakter te ontdoen (ergonomie) ofwel moet zij pogen de werk-
zaamheden op te heffen. In sommige situaties valt er echter niet aan te ontkomen en voor die 
gevallen is een toelageregeling van belang. 
Door een flexibele toelageregeling toe te passen wordt het gevaar kleiner dat de toelage als 
integrale looncomponent wordt gezien waarmee de kans dat het wegvallen van de toelage leidt 
tot sociaal–economische problemen praktisch uitgesloten is. Daarnaast dient de leiding er voor 
te waken dat vuil en onaangenaam werk door één werknemer wordt gedaan als het ook door 
meerdere gedaan kan worden. Roulatie is, voor zover mogelijk, om verschillende redenen na-
drukkelijk aan te bevelen. 
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Model–Rechtspositieregeling leerling–ambtenaren 
 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. initiële opleiding: de krachtens artikel 8 aangewezen opleiding, die aansluitend aan in-

diensttreding moet worden gevolgd; 
b. deelnemer: de ambtenaar in de zin van het Algemeen ambtenarenreglement, die op het 

tijdstip van indiensttreding jonger is dan 25 jaar en deelneemt aan een initiële opleiding. 
 
Artikel 2 
 
1. De aanstelling van de deelnemer geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van de initiële 

opleiding. 
 
2. Onverminderd het in de Sectorale arbeidsvoorwaarden waterschapspersoneel (SAW) be-

paalde omtrent ontslag kan de aanstelling tussentijds ook worden beëindigd door middel 
van opzegging wegens onvoldoende resultaten bij de opleiding. Het bepaalde omtrent de 
opzegtermijnen in lid I en het bepaalde in lid 2 van artikel 8.1.12 van de SAW is van over-
eenkomstige toepassing. 

 
Artikel 3 
 
In het schriftelijk bericht van aanstelling wordt tevens vermeld voor hoeveel uren het dienstver-
band wordt aangegaan, hoeveel uren daarvan als werktijd gelden en hoeveel uren voor het vol-
gen van de initiële opleiding zijn bestemd. 
 
Artikel 4 
 
De aan het volgen van de initiële opleiding verbonden directe kosten komen ten laste van het 
waterschap. Paragraaf 11.1 van de SAW (Studiefaciliteitenregeling) is niet van toepassing. 
 
Artikel 5 
 
Voor de uren die bestemd zijn voor het volgen van de initiële opleiding behoudt de deelnemer 
zijn bezoldiging. 
 
Artikel 6 
 
Vervallen. 
 
Artikel 7 
 
Voor de toepassing van artikel 3.1.14 van de SAW worden de uren, die voor het volgen van de 
initiële opleiding zijn bestemd, gerekend te behoren tot de voor de betrekking van de deelnemer 
vastgestelde werktijden, met dien verstande dat extra uren besteed aan de opleiding niet wor-
den meegerekend bij de vaststelling van de overwerkvergoeding. 
 
Artikel 8 
 
Het dagelijks bestuur stelt vast welke opleidingen initiële opleidingen zijn in de zin van deze 
verordening. 
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Artikel 9 
 
De deelnemer is verplicht zijn vakantie op te nemen in de perioden, waarin geen opleiding 
wordt gegeven. 
 
Artikel 10 
 
Deze verordening is niet van toepassing op degene, die voor de inwerkingtreding van deze ver-
ordening is begonnen met een opleiding, die als initiële opleiding wordt aangewezen. 
 
Artikel 11 
 
Het dagelijks bestuur is bevoegd te beslissen, voor zover nodig in afwijking van de in voorgaan-
de artikelen gestelde regels, in individuele gevallen, waarin deze regels naar hun oordeel niet of 
niet in redelijkheid voorzien. 
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Toelichting 
 
Artikel 1 
 
Aangezien het leerlingstelsel en de uitbreiding daarvan bij de overheid deel uitmaakt van het 
Jeugdwerkplan, dient er een leeftijdsgrens te worden gesteld. Mede gelet op andere onderdelen 
van het Jeugdwerkplan is gekozen voor de leeftijd van 25 jaar, al zou men op zichzelf kunnen 
stellen dat dit rijkelijk hoog is voor leerlingstelsels. In de praktijk zal het dan ook niet veel voor-
komen, dat men op 23– of 24–jarige leeftijd nog een leerling-arbeidsplaats zal gaan bezetten. 
 
Artikel 2 
 
Artikel 95, lid 2, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement verschaft ten aanzien van een 
ambtenaar in tijdelijke dienst een algemene en onbepaalde ontslagbevoegdheid, die een dis-
cretionair karakter draagt. Het onvoldoende resultaten halen bij de opleiding kan dus bij het Rijk 
leiden tot een ontslag op grond van artikel 95, lid 2, ARAR. Het (model–)Algemeen ambtenaren-
reglement kent die mogelijkheid niet, zodat in dit artikel een dergelijke ontslaggrond met zoveel 
woorden moest worden opgenomen. 
 
Artikel 3 
 
Deze bepaling beoogt aan te geven dat het volgen van de opleiding onderdeel is van het 
dienstverband. Voor de toepassing van de rechtspositie (bijvoorbeeld bij het bepalen van de 
duur van de vakantie) moet daar dus rekening mee worden gehouden, tenzij in deze regeling 
uitdrukkelijk anders is bepaald. 
 
Artikel 4 
 
Aangezien het volgen van de opleiding verplicht is ligt een vergoeding van de aan de opleiding 
verbonden kosten voor de hand. 
 
Onder directe kosten worden begrepen cursus– en lesgelden, examen– en diplomakosten, 
reiskosten van en naar de instelling van onderwijs, alsmede de aanschaffingskosten van het 
verplichte studiemateriaal. Aangezien het leerlingstelsel een geheel eigensoortige regeling is, 
kunnen de artikelen in het Algemeen ambtenarenreglement handelend over studie en opleidin-
gen, alsmede de Studiefaciliteitenregeling, buiten werking worden gesteld. 
 
Artikel 5 
 
De vergoeding voor de voor de opleiding bestemde uren dient ook te worden betaald als de 
opleiding niet daadwerkelijk wordt gevolgd wegens een geoorloofde reden: ziekte, verlof, va-
kantie. Bij ongeoorloofd verzuim kan de vergoeding uiteraard worden ingehouden. 
 
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 1992/1993 is overeengekomen dat vanaf 1 april 1993 de 
leerdag die leerling–werknemers bij het waterschap vervullen, volgens de voor die functie en 
leeftijd geldende salarisschaal zal worden betaald. Met andere woorden, de bezoldiging wordt 
doorbetaald. (Brief van 21 december 1992, U 6448 FPB/EK onderhandelaarsakkoord decentra-
le arbeidsvoorwaarden). 
 
Artikel 7 
 
Een extra werkbelasting in een betrekking met een combinatie van werk en opleiding weegt 
even zwaar als in een normale betrekking. In beginsel dient dus de overwerkregeling van toe-
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passing te zijn. Het voert echter te ver om extra opleidingsuren (bijvoorbeeld een excursie op 
zaterdag) voor overwerkvergoeding in aanmerking te laten komen. 
 
Artikel 9 
 
Essentieel is dat de opleiding ook daadwerkelijk wordt gevolgd; het opnemen van vakantie tij-
dens de cursus/opleiding is daarmee in strijd, zodat deze wat ‘schoolse’ bepaling is opgeno-
men. 
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Het Waterschap: ..........................................................  
 
gelet op de Algemene verklaring tegen rassendiscriminatie  
 
gelet op de op 1 juli 1993 gesloten overeenkomst tussen de Unie van Waterschappen en de 
centrales van overheidspersoneel over de arbeidsvoorwaarden 1993/1994, waarin is vastge-
legd dat de Unie van Waterschappen nadere aanbevelingen zal doen over het tegengaan van 
rassendiscriminatie, 
 

V E R K L A A R T 
 
hierbij daadwerkelijk uitvoering te zullen geven aan de onder andere door de Unie van Water-
schappen ondertekende Algemene verklaring tegen rassendiscriminatie (bijgaand bijgevoegd) 
en zal dit tot uitdrukking brengen in alle arbeidssituaties waarin van rassendiscriminatie sprake 
kan zijn. 
 
 
 
 
 
 
........................., secretaris, ........................, voorzitter. 
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Algemene verklaring tegen rassendiscriminatie 
 
De ondertekenaars 
 

1. Brengen in herinnering dat op grond van de Grondwet, andere wetten en verdragen 
discriminatie op grond van ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst is verboden. 

 
2. Bevestigen dat in een democratische samenleving respect voor ieder mens fundamen-

teel is en dat ieder die in Nederland woont op gelijke voet aan de Nederlandse samen-
leving moet kunnen deelnemen. 

 
3. Constateren dat vooroordelen, discriminerende uitlatingen en gedragingen, al dan niet 

bewust, in de gehele samenleving voorkomen en dat zij een belangrijke oorzaak zijn 
van bestaande achterstanden van minderheden. 

 
4. Veroordelen vooroordelen, intolerantie en achterstelling op het werk, op school, in de 

vrije tijd of waar dan ook. Discriminatie is een sociaal onrecht. 
 

5. Verplichten zich tot een gezamenlijke inzet om alle vormen van vooroordeel en discri-
minatie te voorkomen en te bestrijden. 

 
6. Verklaren dat zij in elk geval het volgende zullen doen om discriminatie te voorkomen 

en te bestrijden door: 
 zelf het goede voorbeeld te geven en stereotypen tegen te gaan; 
 te bevorderen dat gedragscodes tegen discriminatie per sector of per branche van 

het maatschappelijk leven worden vastgesteld; 
 mensen en organisaties in hun omgeving aan te spreken op bewust of onbewust 

discriminerend gedrag. 
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Regeling klachtenprocedure seksuele intimidatie 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
Deze gaat uit van de begripsbepalingen uit het Algemeen ambtenarenreglement en verstaat 
voorts onder: 
1. klacht: een klacht over seksuele intimiteiten waaronder valt ongewenste, seksueel 

getinte aandacht binnen of in samenhang met de werksituatie, tot uiting ko-
mend in verbaal, fysiek en/of ander non–verbaal gedrag; 

2. klager: de natuurlijke persoon, die een klacht heeft ingediend; 
3. aangeklaagde: de ambtenaar van het Waterschap .................... 
 
Artikel 2 Het indienen van een klacht 
 
1. Een klacht wordt in eerste instantie ingediend bij de door de werkgever benoemde vertrou-

wenspersoon. 
 
2. Het indienen van een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. Van de schrifte-

lijk ingediende klacht krijgt de klager binnen een week een bericht van ontvangst. Van de 
mondeling ingediende klacht wordt terstond proces–verbaal opgemaakt. De klager en de 
vertrouwenspersoon ondertekenen het proces–verbaal. De klager krijgt binnen een week 
nadat het proces–verbaal is opgemaakt een afschrift daarvan toegezonden. 

 
3. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 
 
Artikel 3 Vertrouwenspersoon 
 
1. De werkgever benoemt een, bij voorkeur vrouwelijke, vertrouwenspersoon. 
 
2. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van de taken uitsluitend verantwoording 

schuldig aan de werkgever. 
 
3. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de werkgever over de 

desbetreffende werkzaamheden. 
 
Artikel 4 Klachtenprocedure bij de vertrouwenspersoon 
 
1. De vertrouwenspersoon stelt de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid te worden 

gehoord. 
Het horen wordt geacht plaats te vinden binnen twee weken nadat de klacht bij de vertrou-
wenspersoon is ingediend. 

 
2. De klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een derde. 
 
 

3. Van het horen bedoeld in lid 1 stelt de vertrouwenspersoon een verslag op dat door klager, 
aangeklaagde en vertrouwenspersoon voor gezien wordt ondertekend. 
Weigert een gehoorde ondertekening, dan wordt daarvan, onder vermelding van redenen, 
door de vertrouwenspersoon op het verslag melding gemaakt. 
Klager en aangeklaagde ontvangen binnen een week na het horen een afschrift van het 
verslag van de vertrouwenspersoon. 

 

Klachtenprocedure seksuele intimidatie 7-1 Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 



Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel deel 2 
 
 
 
4. Indien de klacht door de vertrouwenspersoon, na het horen van ten minste de klager en de 

aangeklaagde, niet kan worden afgehandeld, verwijst hij de klager naar de klachtencom-
missie. 
In dat geval worden de benodigde stukken door de vertrouwenspersoon onverwijld naar de 
klachtencommissie verzonden. 

 
5. Indien klager zich niet kan verenigen met de afhandeling door de vertrouwenspersoon, kan 

de klager zich – onder gelijktijdige kennisgeving aan de vertrouwenspersoon – rechtstreeks 
wenden tot de klachtencommissie. 

 
Artikel 5 Klachtencommissie 
 
1. Er is een klachtencommissie. 
 
2. Deze commissie bestaat uit drie leden, waarvan er minstens één een vrouw is, te weten: 

 één lid aan te wijzen door de leden van de Medezeggenschapscommissie, of bij het 
ontbreken daarvan, namens het personeel; 

 één lid aan te wijzen door het dagelijks bestuur; 
 en één lid aan te wijzen door de Medezeggenschapscommissie of het personeel en het 

dagelijks bestuur. 
 
3. De leden van de klachtencommissie hebben zitting voor een periode van vier jaar. Zij treden 

na hun zittingsperiode af en zijn terstond herbenoembaar. 
 
4. De commissie beraadslaagt in voltalligheid en in beslotenheid. Over haar bevindingen ver-

strekt de commissie noch haar leden, anders dan als bedoeld in artikel 7, lid 2, geen infor-
matie. 

 
Artikel 6 Informatieverzameling en –bewaring 
 
1. De vertrouwenspersoon respectievelijk de commissie is bevoegd informatie in te winnen bij 

de klager en de aangeklaagde, evenals bij getuigen en anderen, voorzover de uitvoering 
van zijn taken daartoe noodzaakt. 
Hij neemt daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de priva-
cy van de direct–betrokkenen. 

 
2. De vertrouwenspersoon respectievelijk de commissie houdt van de door haar behandelde 

klachten een archief bij. 
 
3. Ten aanzien van gegevensverzameling en privacy–bescherming worden de bepalingen van 

de Wet persoonsregistratie in acht genomen. 
 
Artikel 7 Klachtenprocedure bij de commissie 
 
1. De commissie stelt de klager, de aangeklaagde, de vertrouwenspersoon en eventuele ge-

tuigen in de gelegenheid te worden gehoord. 
Het horen gebeurt binnen uiterlijk twee weken nadat de klacht bij de commissie is inge-
diend. 

 
2. Van haar bevindingen brengt de commissie schriftelijk rapport uit aan het dagelijks bestuur, 

aan de klager en aan de aangeklaagde, uiterlijk drie weken nadat het horen van klager, 
aangeklaagde en eventueel getuigen is afgesloten. 
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3. De klachtencommissie geeft in het rapport een gemotiveerd oordeel over de klacht. 
 
4. De commissie brengt in haar rapport tevens advies uit omtrent de zonodig te treffen maat-

regelen. 
 
Artikel 8 Besluitvorming door werkgever 
 
Binnen drie weken na ontvangst van het rapport van de klachtencommissie neemt het dagelijks 
bestuur een gemotiveerd besluit ter zake. 
 
Artikel 9 Rehabilitatie 
 
Indien een klacht ten onrechte bij de commissie blijkt te zijn gedeponeerd, voorziet het dagelijks 
bestuur op verzoek van en in overleg met de aangeklaagde in een deze passende rehabilitatie. 
 
Artikel 10 Niet voorziene gevallen 
 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur naar redelijkheid en 
billijkheid. 
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Toelichting 
 
Algemeen 
 
Het functioneren van mensen in een arbeidsorganisatie wordt mede beïnvloed door de onder-
linge relaties, al dan niet bepaald door gezagsverhoudingen. Een bewust of onbedoeld seksu-
eel getinte houding of gedrag van een persoon kan door een ander als ongewenst en intimide-
rend worden ervaren. 
Wat onder ‘seksueel getint gedrag’ moet worden verstaan kan het best worden omschreven 
middels de definitie van seksuele intimidatie die in de literatuur vaak voorkomt, namelijk: ‘onge-
wenste, seksueel gerichte aandacht, tot uiting komend in verbaal, fysiek of ander non–verbaal 
gedrag’. 
Gedrag volgens deze definitie van de ene persoon jegens de ander kan derhalve van invloed 
zijn op het functioneren van die ander. Het tijdig kenbaar maken daarvan kan in veel gevallen 
een oplossing bieden. De geïntimideerde zal zich echter voldoende geruggensteund moeten 
voelen om die duidelijkheid te kunnen geven. Daarvoor is nodig dat het onderwerp bespreek-
baar is en dat de betrokkene kan verwachten dat er door de organisatie voldoende aandacht 
wordt besteed aan de klachten van de betreffende werknemer. 
Soms zijn de intimidaties niet zonder meer oplosbaar. De herhaalde seksueel getinte uitingen 
en gedragingen worden dan als onoorbaar en bedreigend ervaren. Dit bespreekbaar maken is 
niet gemakkelijk en zelfs niet altijd mogelijk. De verstandhouding nadien zal van invloed kunnen 
zijn op onderlinge of hiërarchische relaties. De samenwerking kan hierdoor voorgoed onmoge-
lijk worden gemaakt. 
Ten aanzien van de personen die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie wordt er op ge-
wezen dat dit niet enkel andere werknemers of de werkgever kunnen zijn. Werknemers kunnen 
ook lastig gevallen worden door derden, zoals bestuurders, bezoekers en werknemers van an-
dere instellingen, zoals onderhoudsmonteurs, leveranciers en dergelijke. In het kader van het 
bestrijden van seksuele intimidatie dient dit uitdrukkelijk onder ogen te worden gezien en dient 
de werkgever ook hiervoor de verantwoordelijkheid te dragen. Het is derhalve een probleem 
van de organisatie en niet van de betreffende werknemer. De klachtenregeling kan hierin echter 
niet voorzien, omdat deze geldt voor personeel van het waterschap. Aanbevolen wordt om ten 
aanzien van derden echter te handelen in de geest van deze regeling. Dit geldt omgekeerd ech-
ter eveneens voor werknemers van andere organisaties, zoals schoonmaakbedrijven en uit-
zendbureaus. 
De werkgever zal een dergelijk gedrag van een werknemer of derde niet tolereren. Enerzijds is 
het daarbij nodig een werknemer of derde te behoeden voor onterecht jegens hem geuite klach-
ten en een wellicht te overhaast uitvoeren van sancties. Anderzijds dienen allen die bij het wa-
terschap werkzaam zijn mogelijkheden te hebben om gerechtvaardigde klachten kenbaar te 
maken. Hiertoe dient elke organisatie een vertrouwenspersoon aan te wijzen. 
 
Uit een onderzoek, in 1985 in opdracht van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegen-
heid verricht door de Projectgroep Vrouwenarbeid van de Universiteit van Groningen, is geble-
ken dat seksuele intimidatie voorkomen kan worden. Dit onderzoek bracht namelijk aan het licht 
dat ongewenste intimiteiten het minst voorkomen in werksituaties waar het aantal mannen en 
vrouwen ongeveer gelijk is en bovendien de hoge en lage functies gelijkelijk over mannen en 
vrouwen zijn verdeeld. Dit wijst er op dat een beleid dat erop gericht is de functieniveaus op een 
evenwichtige wijze te verdelen over mannen en vrouwen, preventief zal werken. 
 
Ten slotte wordt er op gewezen dat waar personen in deze regeling met ‘klager’ of ‘hij’ worden 
aangeduid hiermee tevens vrouwelijke personeelsleden worden bedoeld. Hierbij past overigens 
de kanttekening dat seksuele intimidatie vrijwel uitsluitend tot uiting komt in het gedrag van 
mannen ten opzichte van vrouwen. 
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Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In de definitie van het begrip klacht dient niet enkel te worden uitgegaan van opzettelijke gedra-
gingen. Ook onopzettelijk verbaal, fysiek of ander non–verbaal gedrag kan door een werknemer 
als seksuele intimidatie worden ervaren. Met name valt hierbij te denken aan grof taalgebruik of 
fysiek ‘kameraadschappelijk’ gedrag. Een klacht hierover kan serieus zijn indien het duidelijk 
(herhaald) seksueel intimiderend gedrag betreft. 
 
Artikel 3 Vertrouwenspersoon 
 
Bij het voeren van een beleid ten aanzien van ongewenste intimiteiten is het de taak van de 
vertrouwenspersoon om bij te dragen aan het voorkomen van seksuele intimidatie, alsmede zo 
adequaat mogelijk hulp te verlenen en ingediende klachten te onderzoeken en op te lossen. 
Hiertoe dient de vertrouwenspersoon gevraagd en ongevraagd de werkgever te adviseren met 
betrekking tot een beleid inzake ongewenste intimiteiten. Zij kan onder andere voorlichting or-
ganiseren, publicaties verspreiden en zich op de hoogte houden van landelijke ontwikkelingen 
op het terrein van seksuele intimidatie. De vertrouwenspersoon ziet er tevens op toe dat klager 
na afhandeling van de niet ten onrechte ingediende klacht geen nadelige gevolgen ondervindt 
vanwege het indienen ervan. Deze taak is derhalve ruimer dan in de bijgaande klachtenregeling 
is bepaald. 
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Model Klokkenluidersregeling 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. het Meldpunt: een onafhankelijke commissie of persoon die als zodanig door het algemeen 

bestuur is aangewezen; 
b. een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met 

betrekking tot de waterschapsdienst omtrent: 
1. een strafbaar feit; 
2. een schending van regelgeving of beleidsregels; 
3. het misleiden van justitie; 
4. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of 
5. het bewust achterhouden van informatie over deze feiten. 
 
Interne procedure 
 
Artikel 2 Interne melding 
 
1. De ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij zijn direct lei-

dinggevende of, indien hij melding aan zijn direct leidinggevende niet wenselijk acht, bij 
diens leidinggevende of bij de door het algemeen bestuur aangewezen vertrouwensper-
soon. 

 
2. De leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur 

onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en 
van de datum waarop de melding ontvangen is. Indien de ambtenaar het vermoeden bij de 
vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt de vertrouwenspersoon tevens de leidinggeven-
de van betrokkene op de hoogte. De ambtenaar kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn 
identiteit bij het dagelijks bestuur of de leidinggevende niet bekend te maken. De ambtenaar 
kan dit verzoek te allen tijde herroepen. 

 
3. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt het dagelijks 

bestuur onverwijld een onderzoek in. 
 
4. Het dagelijks bestuur zendt aan de ambtenaar die een vermoeden van een misstand heeft 

gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden 
van een misstand en het moment waarop de ambtenaar het vermoeden aan de leidingge-
vende of de vertrouwenspersoon heeft gemeld. Indien de ambtenaar verzocht heeft zijn 
identiteit niet bekend te maken aan het dagelijks bestuur, zendt het dagelijks bestuur een 
ontvangstbevestiging aan de vertrouwenspersoon. 

 
Artikel 3 Standpunt 
 
1. Het dagelijks bestuur stelt de ambtenaar dan wel, indien de ambtenaar heeft verzocht zijn 

identiteit niet bekend te maken aan het dagelijks bestuur, de vertrouwenspersoon binnen 
zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van 
een misstand. 

 
2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan het dagelijks bestuur 

de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Het dagelijks bestuur stelt de ambte-
naar dan wel de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis. 
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Externe procedure 
 
Artikel 4 Het Meldpunt 
 
1. Het algemeen bestuur wijst een of meer personen aan die het Meldpunt vormt of vormen. 

Zij worden benoemd voor de werkingsduur van de regeling. 
 
2. Het Meldpunt heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te 

onderzoeken en het dagelijks bestuur daaromtrent te adviseren. 
 
3. Indien het Meldpunt uit meerdere personen bestaat, is dit altijd een oneven aantal, inclusief 

de voorzitter. Tevens kunnen in dat geval een secretaris, een plaatsvervangend voorzitter 
en andere plaatsvervangende leden worden benoemd. Zij beslissen bij gewone meerder-
heid van stemmen. 

 
Artikel 5 Melding bij het Meldpunt 
 
1. De ambtenaar kan het vermoeden van een misstand binnen een redelijke termijn melden bij 

het Meldpunt, indien: 
a. hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 3; 
b. hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 3. 

 
2. De ambtenaar kan het Meldpunt verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit 

verzoek te allen tijde herroepen. 
 
Artikel 5a Rechtstreekse melding bij het Meldpunt 
 
In het geval zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan, 
kan de ambtenaar in afwijking van de artikelen 2, 3 en 5, eerste lid, het vermoeden van een 
misstand rechtstreeks melden bij het Meldpunt. 
 
Artikel 6 Ontvangstbevestiging en onderzoek 
 
1. Het Meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een mis-

stand aan de ambtenaar die het vermoeden heeft gemeld.  
 
2. Indien het Meldpunt dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een on-

derzoek in. 
 
3. Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een mis-

stand is het Meldpunt bevoegd bij het dagelijks bestuur alle inlichtingen in te winnen die het 
voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het dagelijks bestuur verschaft het Meldpunt de 
gevraagde inlichtingen.  

 
4. Indien het Meldpunt uit meerdere personen bestaat kan het onderzoek of gedeelten daar-

van door het Meldpunt worden opdragen aan één van de leden of een deskundige. 
 
5. Wanneer de inhoud van bepaalde door het dagelijks bestuur verstrekte informatie vanwege 

het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het Meldpunt dient te blijven, 
wordt dit aan het Meldpunt meegedeeld. Het Meldpunt beveiligt informatie met een vertrou-
welijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden. 

 
Artikel 7 Niet ontvankelijkheid 
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Het Meldpunt adviseert het dagelijks bestuur gemotiveerd de melding niet ontvankelijk te verkla-
ren indien: 
a. de misstand niet van voldoende gewicht is; 
b. de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 niet heeft gevolgd en artikel 5a niet van 

toepassing is; of 
c. de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 2 wel heeft gevolgd, maar de termijnen be-

doeld in artikel 3 nog niet zijn verstreken. 
d. de melding niet binnen een redelijke termijn is geschied. 
 
Artikel 8 Inhoudelijk advies van het Meldpunt 
 
1. Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt het Meldpunt binnen 

zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer 
in een advies aan het dagelijks bestuur. Het Meldpunt zendt een afschrift van het advies 
aan de ambtenaar met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan 
het meldpunt verstrekte informatie.  

 
2. Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt dit door het Meldpunt 

aan het dagelijks bestuur meegedeeld, en kan deze termijn met ten hoogste vier weken 
worden verlengd. Het Meldpunt stelt het dagelijks bestuur alsmede de ambtenaar hiervan 
schriftelijk in kennis. 

 
3. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrou-

welijke karakter van aan het Meldpunt verstrekte informatie en de terzake geldende wettelij-
ke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die het Meldpunt geëigend acht, tenzij 
zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Kosten van de openbaarmaking komen 
ten laste van het waterschap. Het advies wordt niet eerder openbaar gemaakt dan nadat het 
dagelijks bestuur zijn nadere standpunt aan de ambtenaar die het vermoeden van een mis-
stand heeft gemeld, heeft meegedeeld. 

 
Artikel 9 Nader standpunt 
 
1. Het dagelijks bestuur stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies bedoeld in arti-

kel 8 de ambtenaar alsmede het Meldpunt, schriftelijk op de hoogte van zijn nader stand-
punt. 

 
2. Aan de ambtenaar die het Meldpunt heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken ge-

schiedt de berichtgeving van het nader standpunt via het Meldpunt.  
 
Artikel 10 Jaarverslag 
 
1. Jaarlijks wordt door het Meldpunt een verslag opgemaakt. 
 
2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende 

wettelijke bepalingen gemeld: 
a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand; 
b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid; 
c. het aantal onderzoeken dat het Meldpunt heeft verricht; en 
d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen die het Meldpunt heeft uitgebracht. 

 
3. Dit jaarverslag wordt aan de het algemeen bestuur en de Ondernemingsraad gestuurd en 

openbaar gemaakt. 
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Slotbepaling 
 
Artikel 11 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op ……(door het waterschap te bepalen) 
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Toelichting Klokkenluidersregeling 
 
Totstandkoming klokkenluidersregeling waterschappen  
De gewijzigde Ambtenarenwet (kamerstuk 27 602, Stb.2003, 60) verplicht de overheidswerkge-
vers om een procedure vast te stellen ten behoeve van een ambtenaar die een misstand binnen 
de organisatie vermoedt en daar melding van wil maken. 
De verplichting is opgenomen in artikel 125 van de Ambtenarenwet en ziet op “een procedure 
voor het omgaan met bij een ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de orga-
nisatie waar hij werkzaam is”.  Vooruitlopend op de wettelijke regeling hebben de partijen in het 
LAWA in artikel 6.1.14 SAW de verplichting tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling 
en een beschermingsbepaling ten behoeve van ambtenaren en vertrouwenspersonen opgeno-
men. Bij die gelegenheid is ook de modelregeling klokkenluiders ontworpen. De modelregeling 
is gebaseerd op de klokkenluidersregeling van de rijksoverheid en van de sector Gemeenten. 
 
Het begrip klokkenluiden 
Klokkenluiden is het verschijnsel dat werknemers bepaalde informatie vanuit en over hun orga-
nisatie aan buitenstaanders (bijvoorbeeld de pers) verschaffen om een misstand binnen die or-
ganisatie aan de kaak te stellen. In het spraakgebruik wordt met de term klokkenluiden ook ge-
doeld op werknemers die een misstand binnen de organisatie aan de kaak stellen. 
 
Doel van de regeling 
Doel van de klokkenluidersregeling is dat vermoedelijke misstanden snel bij de verantwoordelij-
ke aan de orde worden gesteld, zonder negatieve gevolgen voor de medewerker die daartoe 
het initiatief neemt.  
Voor de integriteit van het overheidsapparaat is het belangrijk dat ambtenaren eventuele mis-
standen intern aan de orde stellen. Gestreefd wordt naar een organisatiecultuur waarin op open 
wijze over normen en waarden in de specifieke werksituatie wordt gesproken. Zo wordt een wa-
terschap de mogelijkheid geboden een vermoeden serieus te onderzoeken en adequate maat-
regelen te treffen. Vanaf het moment dat de ambtenaar zijn vermoeden aan het management 
kenbaar heeft gemaakt, is de organisatie verantwoordelijk voor de gesignaleerde problematiek. 
Het signaal dat duidt op een misstand –ernstig of minder ernstig – dient opgepakt en onder-
zocht te worden.  
Van een dergelijk open bedrijfsklimaat zal niet altijd sprake zijn. De ambtenaar zal dan des te 
meer behoefte hebben aan een formele procedure met bijbehorende bescherming. Ook het be-
voegd gezag zal juist bij gevoelige kwesties behoefte hebben aan een regeling die duidelijk 
maakt hoe gehandeld moet worden. 
 
Korte inhoud van de regeling 
Van de ambtenaar wordt gevergd dat hij een vermoeden van een misstand eerst intern aan de 
orde stelt. Hij kan dit eventueel door een vertrouwenspersoon laten doen als hij niet wil dat zijn 
identiteit bekend wordt. Het dagelijks bestuur is gehouden binnen een korte termijn een stand-
punt in te nemen naar aanleiding van de melding. Is de ambtenaar niet tevreden over de be-
handeling door het dagelijks bestuur, dan kan hij zich wenden tot een extern meldpunt. Dit on-
derzoekt de melding en adviseert hierover aan het dagelijks bestuur. In uitzonderlijke gevallen 
kan de ambtenaar zich rechtstreeks tot het externe meldpunt wenden. 
 
Rechtspositionele bescherming 
Een ambtenaar die bij het melden van een misstand de klokkenluidersregeling volgt, handelt 
“zoals een goed ambtenaar betaamt” en geniet in de regel rechtspositionele bescherming op 
grond van artikel 6.1.14  tweede lid van de SAW en op grond van artikel 125a lid 4 van de Amb-
tenarenwet. Dit geldt evenzeer als het vermoeden achteraf onjuist blijkt te zijn. Op grond van de 
SAW geldt dezelfde bescherming voor de vertrouwenspersoon. De Ambtenarenwet stelt als 
vereiste voor bescherming dat de ambtenaar te goeder trouw is. Bescherming is alleen bedoeld 
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voor ambtenaren die naar eer en geweten daadwerkelijk vermoeden dat er iets mis is binnen de 
organisatie. Voor situaties waarin bijvoorbeeld gefingeerde vermoedens worden gemeld met als 
doel een andere functionaris in een slecht daglicht te plaatsen of te beschadigen geldt de be-
scherming uiteraard niet. Een dergelijk misbruik van de procedure  kan bestraft worden. 
Een ambtenaar die zelf betrokkene is (geweest) bij een misstand en deze vervolgens meldt, 
kan vanwege zijn betrokkenheid (en niet vanwege het melden) met negatieve rechtspositionele 
gevolgen worden geconfronteerd.  
 
Het naar buiten brengen van informatie 
Een ambtenaar die tijdens, na of in plaats van het volgen van de procedure informatie aan bui-
tenstaanders bekend maakt, bijvoorbeeld naar de pers “lekt”, loopt het risico op rechtspositione-
le maatregelen achteraf. Enerzijds heeft de ambtenaar, zoals iedere burger, vrijheid van me-
ningsuiting. Anderzijds kan op grond van de Ambtenarenwet de vrijheid van meningsuiting van 
een ambtenaar beperkt worden indien “de goede vervulling van zijn functie of de goede vervul-
ling van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in 
redelijkheid is verzekerd”.  
Voorts geldt op grond van artikel 125a Ambtenarenwet een geheimhoudingsplicht ten aanzien 
van “hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplich-ting 
uit de aard van de zaak volgt”.  
Deze wettelijke normen vormen het kader voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van het 
door de ambtenaar naar buiten brengen van informatie. Een ambtenaar die in het openbaar 
uitlatingen doet over een misstand kan niet per definitie plichtsverzuim worden verweten. Wat 
wel en niet gezegd mag worden is afhankelijk van de concrete situatie: de ernst van de zaak, de 
aard van de uiting, de betrachte zorgvuldigheid, de positie van de ambtenaar en dergelijke. De 
ambtenaar die geen gebruik maakt van een interne meldingprocedure zal daarvoor een drin-
gende reden moeten kunnen aanvoeren.  
 
Artikelgewijze toelichting  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In dit artikel wordt gesproken van een Meldpunt. Het Meldpunt kan op verschillende manieren 
worden vormgegeven. Van belang hierbij is dat het een onafhankelijk Meldpunt moet zijn. Er 
kan gekozen worden voor een onafhankelijke commissie die speciaal voor de integriteitskwes-
ties in het leven wordt geroepen; er kan ook worden aangesloten bij een al bestaande commis-
sie, mits deze onafhankelijk is. Enkele waterschappen hebben zich al aangesloten bij de Com-
missie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid. Het waterschap heeft eveneens de mogelijkheid 
om in plaats van een commissie een onafhankelijk persoon aan te wijzen die fungeert als het 
Meldpunt. 
Het vermoeden van een misstand moet betrekking hebben op de organisatie van het water-
schap. Dat omvat niet alleen de ambtelijke organisatie maar ook de bestuurders. Als voorbeeld 
kan genoemd worden diefstal, fraude of omkoping van functionarissen of bestuurders, veilig-
heidsgevaarlijke situaties, opzettelijk verkeerd uitvoeren van regels of opzettelijke misleiding. 
Ook lichtere gevallen, zoals diefstal van kantoormateriaal, valt onder de regeling. Indien een 
ambtenaar een klein misstand door middel van een melding aankaart kan dat er op wijzen dat 
de organisatiecultuur niet voldoende open is of de leiding niet adequaat reageert op verkeerd 
gedrag. Dat kan voor het dagelijks bestuur aanleiding zijn tot het treffen van maatregelen, juist 
om zwaardere misstanden te voorkomen. 
Beleidskeuzes die door de ambtenaar onjuist worden geacht vallen in beginsel niet onder de 
definitie. In beginsel, omdat denkbaar is dat achter een beleidskeuze een misstand schuilgaat. 
Rechtspositionele conflicten vallen evenmin onder de definitie van misstand. Ook mag de amb-
tenaar geen persoonlijk gewin hebben bij het melden. 
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Voor misdrijven geldt in eerste instantie artikel 162 Wetboek van Strafvordering. Op grond hier-
van dient een ambtenaar aangifte te doen van een misdrijf waarvan hij bij het uitoefenen van 
zijn functie weet heeft gekregen. Het is niet de bedoeling dat een ambtenaar zelfstandig beslist 
tot het doen van aangifte. Hij dient de ambtelijke leiding (of een vertrouwenspersoon) onmiddel-
lijk te waarschuwen. Dat kan (maar hoeft niet) door middel van de klokkenluidersregeling. In 
beide gevallen zal de melding van een misdrijf voor de organisatie aanleiding zijn om zowel 
aangifte te doen als intern orde op zaken te stellen.  
 
Artikel 2 Interne melding 
 
Het uitgangspunt van de klokkenluidersregeling is dat het dagelijks bestuur in staat wordt ge-
steld zelf maatregelen te nemen naar aanleiding van een melding. De meest gebruikelijke weg 
is melding via een leidinggevende. In sommige situaties zal de ambtenaar de voorkeur geven 
aan melding via een vertrouwenspersoon. Te denken valt aan de situatie dat de leidinggeven-
den betrokken zijn bij de misstand, de ambtenaar zijn identiteit geheim wil houden of het dage-
lijks bestuur betrokken is bij de misstand. In het laatste geval zal de vertrouwenspersoon uit 
kunnen wijken naar een van de andere dagelijks bestuursleden, de voorzitter of eventueel een 
lid van het algemeen bestuur. 
Indien het dagelijks bestuur een onderzoek instelt zal direct contact met de meldende ambte-
naar soms wenselijk zijn. Wil de ambtenaar zijn identiteit echter geheim houden dan zal de ver-
trouwenspersoon namens hem inlichtingen kunnen verstrekken ten behoeve van het onder-
zoek. 
 
Artikel 3 Standpunt 
Het dagelijks bestuur zal binnen zes weken een standpunt ingenomen moeten hebben. Vastge-
steld zal worden of de melding gefundeerd is en zo ja, welke maatregelen dienen te worden 
genomen om de misstand op te heffen of herhaling te voorkomen. Soms zal dit niet binnen zes 
weken mogelijk zijn omdat de zaak nader onderzoek vergt. Het is aan te bevelen om bij het be-
richt van verdaging een voorlopig standpunt uit te dragen en/of over tot het dusver gedane on-
derzoek te rapporteren. De ambtenaar dient te kunnen beoordelen of zijn melding serieus wordt 
onderzocht. 
Het standpunt kan ook procedureel zijn, bijvoorbeeld de vaststelling dat het een klacht van een 
burger betreft en een doorverwijzing naar de juiste procedure. 
 
Artikel 4 Het Meldpunt 
Uit het kopje ‘Externe procedure’ blijkt dat het Meldpunt een externe instantie of persoon dient 
te zijn. Het Meldpunt dient vrij te zijn in de oordeelsvorming. Gaat het om een commissie dan 
dient in ieder geval de voorzitter (en bij voorkeur ook alle overige leden) extern te zijn, dus niet 
onder verantwoordelijkheid van het waterschap te staan. De werkwijze van het Meldpunt en de 
klokkenluidersregeling dienen op elkaar afgestemd te zijn.  
 
Artikel 5 Melding bij het Meldpunt 
Hoofdregel is dat een ambtenaar zijn vermoeden van een misstand bij het externe Meldpunt 
meldt als hij de interne procedure heeft doorlopen en deze niet tot een voor hem bevredigend 
resultaat heeft geleid. Dat zal het geval kunnen zijn als de ambtenaar binnen de termijn van zes 
weken geen enkel bericht van het dagelijks bestuur heeft ontvangen. De ambtenaar zal zich 
ook tot het Meldpunt kunnen wenden als het dagelijks bestuur het bestaan van een misstand 
niet heeft erkend of als de door het dagelijks bestuur genomen maatregelen de misstand naar 
de mening van de ambtenaar niet (zullen) opheffen.  
De ambtenaar dient binnen redelijke termijn te melden. Wat redelijk is, is ter beoordeling van 
het Meldpunt en afhankelijk van de omstandigheden. Zo kan een half jaar nog een redelijke 
termijn zijn in bijvoorbeeld de situatie dat het dagelijks bestuur heeft toegezegd binnen die ter-
mijn maatregelen te nemen maar dat heeft nagelaten. 
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De ambtenaar kan het Meldpunt verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken.  
 
Artikel 5a Rechtstreekse melding bij het Meldpunt 
Dit artikel vormt een uitzondering op het principe dat eerst intern wordt gemeld. Het biedt de 
ambtenaar de mogelijkheid zich tot het externe Meldpunt te wenden zonder de interne procedu-
re gevolgd te hebben. Er dient dan sprake te zijn van zwaarwegende belangen die het volgen 
van de interne procedure onwenselijk maken. Het Meldpunt oordeelt vervolgens of er inderdaad 
sprake is van dergelijke belangen. Zoniet dan kan de ambtenaar geadviseerd worden de zaak 
alsnog intern aanhangig te maken.  
Bij de behandeling van de wijzigingen in de Ambtenarenwet is vanuit het parlement aangedron-
gen op deze rechtstreekse toegang. In navolging van de klokkenluidersregelingen die de sector 
Rijk en de sector Gemeenten hanteren voorziet de modelregeling voor de sector waterschap-
pen nu ook in de mogelijkheid van rechtstreekse toegang.  
Er zal overigens niet snel sprake zijn van zwaarwegende belangen die er aan in de weg staan 
dat een ambtenaar zijn melding eerst bij het dagelijks bestuur aanbrengt. De inschatting van 
een ambtenaar dat een interne melding niet zinvol is, bijvoorbeeld omdat het dagelijks bestuur 
zelf betrokken zou zijn bij de misstand, is op zichzelf niet voldoende om rechtstreeks toegang 
tot het Meldpunt te hebben. In beginsel moet het dagelijks bestuur immers de gelegenheid krij-
gen om zijn visie te formuleren ten aanzien van een vermoedelijke misstand en daarmee zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. Indien er objectief gezien sprake is van een risico dat binnen de 
organisatie eventueel bewijsmateriaal zal worden vernietigd naar aanleiding van een interne 
melding, kan dat een reden zijn voor rechtstreekse melding bij het Meldpunt.  
Een zwaarwegend belang zal ook aanwezig kunnen zijn indien er bij de ambtenaar gegronde 
vrees bestaat dat hij in zijn positie wordt bedreigd indien hij de zaak intern aanhangig maakt.  
De spoedeisendheid van de zaak is geen argument voor rechtstreekse melding bij het Meld-
punt. Indien er met spoed dient te worden opgetreden ligt een interne melding meer voor de 
hand, omdat het dagelijks bestuur de bevoegdheid heeft maatregelen te nemen, terwijl een 
Meldpunt slechts adviseert. 
De vertrouwenspersoon kan een adviserende rol spelen in het geval een ambtenaar overweegt 
rechtstreeks toegang te zoeken bij het Meldpunt. 
 
Artikel 6 Ontvangstbevestiging en onderzoek 
Het Meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding aan de ambtenaar.  
Behandeling van een melding zal vaak betekenen dat het Meldpunt een onderzoek instelt.  
Dit artikel regelt onder meer de informatievoorziening van het dagelijks bestuur naar het Meld-
punt. Het dagelijks bestuur kan daarbij aangeven welke informatie door het Meldpunt vertrou-
welijk behandeld moet worden. Het Meldpunt dient zorg te dragen voor vertrouwelijkheid door 
onder meer een beveiligde opslag van gegevens. De ambtenaar van wie de melding afkomstig 
is heeft geen recht op inzage van de door het college verstrekte informatie. 
Het meldpunt kan het onderzoek aan een deskundige (bijvoorbeeld een accountant) opdragen, 
of het dagelijks bestuur adviseren om een dergelijk onderzoek in (laten) te stellen.  
 
Artikel 7 Niet ontvankelijkheid  
Bij de ontvangst van een melding beoordeelt het Meldpunt of de klokkenluidersregeling van 
toepassing is aan de hand van de begripsbepalingen in artikel 1. Voor de toepasselijkheid van 
de regeling moet er sprake zijn van een vermoeden van een misstand zoals bedoeld in de rege-
ling. Zo dient de vermoedelijke misstand op redelijke gronden gebaseerd te zijn en betrekking te 
hebben op de gemeentelijke organisatie. 
Een melding is niet ontvankelijk indien de misstand niet van voldoende gewicht is. Deze eis 
geldt alleen voor de procedure bij het externe Meldpunt. Bij de ontvankelijkheidstoets beoor-
deelt het Meldpunt voorts of de ambtenaar te werk is gegaan volgens de geldende klokkenlui-
dersregeling. Is de interne procedure door de ambtenaar niet gevolgd, en zijn er geen zwaar-
wegende belangen om van de interne procedure af te zien, dan zal het Meldpunt de melding 
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niet ontvankelijk verklaren. De ambtenaar kan de melding dan desgewenst alsnog intern aan-
hangig maken.  
Het oordeel van het Meldpunt dat een ambtenaar niet ontvankelijk is, is geen besluit in de zin 
van de Algemene wet bestuursrecht. Ook tegen een advies van het Meldpunt aan het dagelijks 
bestuur staat geen bezwaar en beroep open. 
 
Artikel 8 Inhoudelijk advies Meldpunt 
Het Meldpunt is een adviserende instantie. De uiteindelijke beslissing omtrent het vermoeden 
van een misstand wordt genomen door het dagelijks bestuur. Het advies van het Meldpunt is 
zwaarwegend en wordt openbaar gemaakt. Daardoor kan er ook buiten de organisatie van het 
waterschap kennis van worden genomen. Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van 
het eventueel vertrouwelijke karakter van bepaalde informatie.  
Het Meldpunt kan afzien van openbaarmaking indien zwaarwegende belangen zich daartegen 
verzetten. Te denken valt aan de situatie dat het Meldpunt het dagelijks bestuur adviseert een 
strafrechtelijk onderzoek in te laten stellen. Openbaarmaking van dat advies zou er toe kunnen 
leiden dat bewijsmateriaal binnen de dienst wordt vernietigd. 
 
Artikel 9 Nader standpunt 
Het dagelijks bestuur dient binnen twee weken na advisering door het Meldpunt een nader 
standpunt omtrent het vermoeden van een misstand in te nemen. Dat standpunt kan bijvoor-
beeld inhouden dat het advies om een nader onderzoek in te stellen wordt opgevolgd, of dat 
bepaalde maatregelen zullen worden genomen. 
Heeft de ambtenaar er voor gekozen om zijn identiteit niet bekend te maken dan geschiedt be-
richtgeving van het dagelijks bestuur aan de ambtenaar via het Meldpunt. De vertrouwensper-
soon speelt in de externe procedure formeel geen rol. 
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9 Keuzesysteem 
 
9.1 Keuzesysteem Waterschap  
 
Inleiding 
In de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) is in hoofdstuk 
12 regelgeving inzake het keuzesysteem opgenomen waarin de kaders worden gesteld voor 
een per waterschap uit te werken regeling.  
 
Artikel 12.1.2 SAW 
Algemeen, lid 1: Deze regeling ziet op de kaders van een arbeidsvoorwaardelijk keuzesysteem. 
Naast de vaststelling van bronnen en doelen worden in deze regeling de grenzen en voorwaar-
den aangegeven waaraan de uitruil van arbeidsvoorwaarden is gebonden. 
 
Artikel 12.1.2 SAW 
Algemeen, lid 3: Het dagelijks bestuur stelt nadere reglementen op voor de uitvoering van de in 
deze regeling vastgelegde bepalingen. 
 
Op basis hiervan is het Waterschap [naam] in het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg het 
hiernavolgende Keuzereglement Arbeidsvoorwaarden Waterschap [naam] overeengekomen. 
 
Met dit Keuzereglement biedt het Waterschap[naam] aan haar deelnemers de mogelijkheid om 
vanaf [datum] het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket binnen bepaalde grenzen op maat in 
te vullen.  
Het Waterschap [naam] ziet de invoering van het Keuzereglement als een uitdaging en wil zich 
profileren als aantrekkelijke werkgever door optimaal gebruik te maken van de geboden moge-
lijkheden voor flexibele arbeidsvoorwaarden. 
 
Naast het Keuzereglement Arbeidsvoorwaarden, hetgeen een overkoepelend stuk is, waarin 
zowel de algemene bepalingen staan (de concrete ruilcombinaties en de procedurele bepalin-
gen) als de specifieke bepalingen die niet noodzakelijkerwijs in een aparte uitvoeringsregeling 
hoeven te worden opgenomen, is er nog een aantal uitvoeringsregelingen. Hierin staan speci-
fieke bepalingen vermeld, die gelden bij de keuze voor een bepaald doel; het gaat om de vol-
gende regelingen: 
 
1. Uitvoeringsregeling belastingvrije vergoeding ten behoeve van de aanschaf van een fiets 

voor woon–werkverkeer 
2. Uitvoeringsregeling Vakbondscontributie 
3. Uitvoeringsregeling belastingvrije vergoeding ten behoeve van opleidingskosten 
 
Voor de doelen extra inkomen, minder werken en ABP extra pensioen is er geen uitvoeringsre-
geling. De SAW en het pensioenreglement dekken dit al af. Ook voor het doel levensloopverlof 
is geen uitvoeringsreglement opgesteld omdat paragraaf 4.6 van deel I van de SAW deze vorm 
van verlof nader regelt. 
 
Overal waarin het hiernavolgende wordt gesproken van ‘deelnemer’, ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ kan te-
vens ‘deelneemster’, ‘zij’, ‘haar’ of ‘haar’ worden gelezen. 
 
 
 
 
 
Keuzereglement Waterschap [naam] 
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Artikel 9.1.1 Doel reglement 
 
Dit reglement is de uitwerking van het bepaalde in artikel 12.1.2 derde lid SAW.  
 
Artikel 9.1.2 Begrippenlijst 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. SAW:  Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel. 
b. Uitvoeringsregeling: de uitwerking van het reglement op het punt van specifieke bepalin-

gen die gelden ten aanzien van bepaalde doelelementen. 
c. Werkgever: het bestuur van het Waterschap [naam] 
d. Deelnemer: degene die onder de in artikel 12.1.3 van de SAW bedoelde wer-

kingssfeer valt. 
e. Meerwerk: het meerwerk als bedoeld in artikel 12.1.1 SAW. 
f. Verlofuren:  de aan de deelnemer toegekende vakantie–uren als bedoeld in artikel 

4.2.3 SAW.  
g. Salaris: het salaris als bedoeld in artikel 1.1 lid 1, aanhef en onder q van de 

SAW.  
h. Vakantietoelage: de vakantietoelage als bedoeld in artikel 3.2.1 SAW.  
i. Eindejaarsuitkering: de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3.2.2 SAW. 
j. Extra inkomen: het inkomen dat voortkomt uit de omzetting, met gebruikmaking van 

de uurwaarde als bedoeld in artikel 12.1.7 SAW, van een tijdbron in 
een gelddoel. 

k. Minder werken: het minder werken als bedoeld in artikel 12.3.2 SAW.  
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Artikel 9.1.3 Bronnen en doelen 
 
1. De deelnemer kan in het kader van de individualisering van zijn arbeidsvoorwaarden om-

schreven bronnen en doelen tegen elkaar uitruilen. 
 
2. Voor uitruil als bedoeld in het eerste lid komen in aanmerking de bronnen en doelen als ge-

noemd in artikel 12.1.4, eerste lid respectievelijk artikel 12.1.5, eerste lid van deel I SAW. 
 
3. Uitruil van arbeidsvoorwaarden blijft beperkt tot de in het navolgende schema weergegeven 

ruilcombinaties 
 
 

TABEL 
RUIL– 
COMBINATIES 
TOEGESTAAN 
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Meerwerk ja* nee ja ja ja ja ja 

Verlofuren ja* nee** ja ja ja ja ja 

Salaris ja* ja ja ja ja ja nee 

Vakantietoe-
slag ja ja ja ja ja ja nee 

B
R

O
N

N
EN

 

Eindejaarsuit- ja ja ja ja ja ja nee kering 
 
*  Het is niet mogelijk direct tijdsbronnen in te zetten via de levensloopregeling. Tijdsbron-

nen dienen om die reden altijd omgezet te worden in geld.  
 
**  Deze combinatie is – afhankelijk van de werktijdenregeling en de verlofregeling van het 

waterschap – wel mogelijk door iedere week verlof op te nemen. Dit vindt echter niet 
plaats binnen het keuzesysteem.   
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Artikel 9.1.4 Beperkingen ten aanzien van de inzet van bronnen  
 
1. Bij de inzet van afzonderlijke bronnen gelden zowel bronafhankelijke als doelbepaalde be-

perkingen. Deze beperkingen kennen geen hiërarchie maar gelden naast elkaar. 
 
2. De bronafhankelijke beperkingen zoals in onderstaande tabel weergegeven, gelden op ba-

sis van een voltijd aanstelling en per jaar. Voor de ambtenaar met een niet volledige werktijd 
geldt de bronafhankelijke beperking naar rato van de individuele arbeidsduur. 

 
 
 
BRONAFHANKELIJKE BEPERKINGEN 

Minimaal in te Bron Maximaal in te zetten Aanvullende beperking zetten 

Meerwerk 51  of  102  of  153  of  204  of  255  of  306  volledig inzetten vereist 

Verlofuren geen bovenwettelijke verlofuren inzet in hele uren vereist 

het resterende maandsalaris 
mag niet minder bedragen 
dan het  

10% van 12 maal het schaalbedrag 
dat op de peildatum voor de deel-
nemer geldt  

Salaris geen 

minimumloon 

Vakantietoe- geen  geen  geen slag 

Eindejaars- geen geen geen uitkering 
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De doelbepaalde beperkingen zijn volgens onderstaand schema per doel verantwoord in een 
afzonderlijke uitvoeringsregeling.  
De uitvoeringsregelingen zijn als bijlage bij dit reglement gevoegd en maken daar onafscheide-
lijk en integraal onderdeel van uit.  
 
VERANTWOORDING DOELBEPAALDE BEPERKINGEN 

Doelen Uitvoeringsregeling  

Uitvoeringsregeling belastingvrije vergoeding ten 
behoeve van de aanschaf van een fiets voor woon–
werkverkeer Fiets 10.2 

 
Vakbondscontributie Uitvoeringsregeling Vakbondscontributie 10.4 
Opleidingskosten Uitvoeringsregeling belastingvrije  

10.3 vergoeding ten behoeve van opleidingskosten 
 

ABP ExtraPensioen n.v.t. n.v.t. 
Extra inkomen n.v.t. n.v.t. 
Minder werken n.v.t. n.v.t. 
 
Artikel 9.1.5 Bepalingen van procedurele aard 
 
1. Het maken van een ruilkeuze staat open gedurende de periode 1 januari tot 1 november 

van het jaar voorafgaande aan het ruiljaar. 
 
2. Op grond van bedrijfseconomische redenen kan de werkgever een collectief verzoek doen 

aan de deelnemers om uren aan te kopen of te verkopen, welk verzoek de individuele deel-
nemer kan afwijzen. 

 
3. De door de deelnemer gemaakte keuze wordt bij de werkgever door middel van een keuze-

formulier ingediend.  
 
4. In het keuzeformulier vermeldt de deelnemer voor het komende ruiljaar welke bronelemen-

ten voor welke doelelementen worden ingezet en in welke mate (tijdbronnen) of tot welk be-
drag (geldbronnen) dit dient te geschieden, waarbij tevens wordt aangegeven of een even-
tuele inhouding maandelijks of eenmalig gebeurt. 

 
5. De werkgever beslist op de in het keuzeformulier vermelde keuzes uiterlijk binnen zes we-

ken na ontvangst van het formulier. 
 
6. De werkgever kan de voorgelegde keuze afwijzen op de volgende procedurele dan wel in-

houdelijke gronden:  
a. indien het keuzeformulier niet tijdig is ingediend; 
b. indien niet alle bescheiden zijn overgelegd; 
c. indien de voorgestelde keuze in strijd is met de bepalingen in de betreffende regeling 

dan wel fiscaal–technische bepalingen. 
 
7. Keuzes waarbinnen de tijdbron meerwerk wordt ingezet dienen door de werkgever te wor-

den beoordeeld. De ambtenaar die wenst te kiezen voor een langere arbeidsduur dan 36 
uur gemiddeld per week, dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij het dagelijks bestuur. 
Het dagelijks bestuur kan het verzoek op organisatorische gronden, budget, formatie, be-
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groting en het niet voorhanden zijn van voldoende werk en/of geld afwijzen. Een afwijzing 
van het verzoek gebeurt schriftelijk en gemotiveerd. 

 
8. Na verkregen instemming kan een keuze voor dat jaar niet meer eenzijdig worden gewij-

zigd. Werkgever en deelnemer kunnen wel in overleg de keuzen wijzigen. Een herziening 
van de keuzen is onder zwaarwegende omstandigheden mogelijk. 

 
 
Artikel 9.1.6 Nadere bepalingen ten aanzien van de doelelementen extra inkomen en minder 
werken 
 
1. Voor de keuze van het gelddoel extra inkomen staan enkel de tijdbron meerwerk en verlofu-

ren open. Deze keuze leidt tot toekenning van een periodieke toelage gedurende het ruil-
jaar. 

 
2. Voor de keuze van het tijddoel minder werken staan enkel de geldbronnen salaris, vakantie-

toeslag en eindejaarsuitkering open.  
 
Artikel 9.1.7 Algemeen voorbehoud 
 
De fiscale gevolgen in heffing loon– en inkomstenbelasting over de verschillende bronnen en/of 
doelen zullen door de werkgever op de deelnemer worden verhaald en zullen niet worden ge-
compenseerd. 
 
Artikel 9.1.8 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule 
 
In geval van bijzondere omstandigheden dan wel in geval een strikte toepassing van deze rege-
ling naar het oordeel van het dagelijks bestuur in strijd zou zijn met de redelijkheid of de billijk-
heid, kan door het dagelijks bestuur van deze regeling worden afgeweken. 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 9.1.9 Bezwaar 
 
1. De deelnemer die bezwaar heeft tegen een door of namens de werkgever ingevolge dit re-

glement genomen beslissing, waardoor hij rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, dient 
– alvorens die bezwaren voor te leggen aan de ter zake bevoegde rechter – de in dit artikel 
neergelegde procedure te volgen. 

 
2. De bezwaren als bedoeld in het eerste lid dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij 

de werkgever. 
 
3. De werkgever moet de indiener van de bezwaren horen. Dit horen geschiedt door één of 

meer door de werkgever aan te wijzen personen. 
 

4. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat in afschrift ter beschikking wordt gesteld aan 
de gehoorde. 

 
5. De werkgever neemt omtrent de bezwaren zo spoedig mogelijk een gemotiveerde beslis-

sing. 
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Artikel 9.1.10 Wijziging reglement 
 
De werkgever kan, in overeenstemming met de Ondernemingsraad, het reglement wijzigen. 
 
Artikel 9.1.11 Inwerkingtreding  
 
Dit reglement treedt in werking per [datum 
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9.2 Uitvoeringsregeling belastingvrije vergoeding ten behoeve van de 
aanschaf van een fiets voor woon–werkverkeer 
 
Gelet op artikel 12.1.5, lid 1, aanhef en onder c van de SAW stelt de werkgever de navolgende 
uitvoeringsregeling vast:  
 
Artikel 9.2.1 Begrippen 
 
Fiets:  Fiets voor woon–werkverkeer inclusief de met die fiets samen-

hangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon–
werkverkeer. 

 
Fietsverklaring:  Verklaring van de ambtenaar dat hij de fiets gebruikt voor 

woon–werkverkeer op meer dan de helft van het aantal dagen 
dat hij pleegt te reizen in het kader van woon–werkverkeer (bij-
lage 1). 

 
Aanvulling op de aanstelling:  Een schriftelijke overeenkomst tussen ambtenaar en werkgever 

strekkende tot de inzet van bronnen ter financiering van de door 
de werkgever verstrekte vergoeding (bijlage 2). 

 
Artikel 9.2.2 Vergoeding van de kosten van aanschaf van een fiets en de met die fiets sa-
menhangende kosten  
 
In ruil voor de in de toekomst op te bouwen tijdbronnen, zoals meerwerkuren en vakantie–uren, 
en/of de geldbronnen kunnen de deelnemers aan het Keuzereglement Arbeidsvoorwaarden 
Waterschap [naam] in het kader van woon–werkverkeer een belastingvrije vergoeding ontvan-
gen voor de aanschafkosten van een nieuwe fiets en de met die fiets samenhangende kosten. 
Deze vergoeding wordt toegekend met inachtneming van het gestelde in de artikelen 9.2.3 tot 
en met 9.2.6 van deze regeling.  
 
Artikel 9.2.3 Omvang en wijze van vergoeding 
 
1. De in artikel 9.2.2 bedoelde vergoeding bedraagt maximaal het fiscale maximum (in 2008 € 

749,––) van de aanschafprijs inclusief BTW, en wordt maximaal eenmaal per drie jaar ver-
strekt, tegen overlegging van de originele aankoopbon(nen), voorzien van de naam van de 
medewerker en de aankoopdatum. Een eventuele meerprijs dient de aanvrager zelf te vol-
doen. 

 
2. De kosten van een gangbare fietsverzekering. 

 
3. De kosten van de met de fiets samenhangende zaken tot maximaal het fiscale maximum (in 

2008 € 82,––) 
 
 
Artikel 9.2.4 Verklaring gebruik voor woon–werkverkeer 
 
1. De in artikel 9.2.2 bedoelde vergoeding wordt eerst verstrekt nadat een verklaring van ge-

bruik voor woon–werkverkeer is opgesteld.  
 
2. In deze verklaring dient ten minste worden opgenomen dat de fiets mede voor werkzaam-

heden voor de werkgever zal worden gebruikt. Deze verklaring wordt door de werkgever 
bewaart verklaring in de administratie.  
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3. Indien niet aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, zullen de gevolgen hiervan door de 

werkgever op de aanvrager worden verhaald door een inhouding te plegen op het netto sa-
laris van de aanvrager 

 
4. De onbelaste aanschaf van een fiets mag maximaal één keer per drie jaar plaatsvinden. 
 
5. Medewerkers die in de drie voorafgaande jaren gebruik hebben gemaakt van de fietsrege-

ling, zijn uitgesloten van deze regeling tot de termijn van drie jaar is verstreken. 
 
Artikel 9.2.5 Aanvulling op de aanstelling  
 
1. De in artikel 9.2.2 bedoelde vergoeding wordt eerst verstrekt nadat een aanvulling op de 

aanstelling is gesloten. Op grond van deze overeenkomst wordt de door de ambtenaar in-
gezette bronnen gedurende een periode van ten minste 1 maand en ten hoogste 36 maan-
den, doch niet langer dan de resterende looptijd van het dienstverband, ingezet. 

 
2. Het totaalbedrag van inzet over de gehele in het eerste lid van dit artikel bedoelde periode is 

gelijk aan de krachtens artikel 9.2.3 verstrekte vergoeding.  
 
3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde periode begint uiterlijk in de tweede maand vol-

gend op die waarin de vergoeding is uitbetaald. 
 
Artikel 9.2.6 Einde dienstverband  
 
Indien het dienstverband met de ambtenaar gedurende de in artikel 9.2.5 bedoelde periode ein-
digt, wordt op de laatste nettosalarisbetaling aan betrokkene een bedrag ingehouden ter grootte 
van het verschil tussen de krachtens artikel 9.2.3 verstrekte vergoeding en de som van de op 
grond van artikel 9.2.5 doorgevoerde brutosalarisverlagingen. Indien en voor zover dit verschil 
meer bedraagt dan genoemd laatste nettosalaris, is de (ex–)ambtenaar gehouden het resteren-
de verschil binnen 2 maanden na beëindiging van het dienstverband aan de werkgever te vol-
doen.  
 
Artikel 9.2.7 Citeertitel 
 
Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling belastingvrije vergoeding ten behoeve 
van de aanschaf van een fiets voor woon–werkverkeer. 
 
Artikel 9.2.8 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op [datum]. 
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Toelichting 
De medewerkers schaffen zelf een fiets aan. Onder voorwaarden zal een vergoeding worden 
verstrekt die op grond van de relevante wettelijke bepalingen niet tot het loon voor de loonbe-
lasting/premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen behoort. De basis van 
de fiscale regeling ligt in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. 
Het Keuzereglement Arbeidsvoorwaarden Waterschap [naam] biedt mogelijkheden om door de 
inzet van diverse bronnen (tijd– en geldbronnen) de financiële ruimte te creëren voor het ver-
strekken van een onbelaste vergoeding voor het gebruik van een in eigendom van de ambte-
naar zijnde fiets voor woon–werkverkeer.    
 
De gevolgen van deelname aan en integrale toepassing van deze regeling zijn dat zowel de 
afkoopwaarde van de betreffende tijdbronnen als het gedeelte van de geldbronnen waarvan 
wordt afgezien alsmede de hiervoor in de plaats bedongen fiets niet als loon voor de heffing van 
loonbelasting/premie volksverzekeringen of premies werknemersverzekeringen worden be-
schouwd. 
 
Voorwaarden 
 
Om gebruik te kunnen maken van de regeling gelden de volgende voorwaarden:  
 
1. Bij deelname aan de fietsregeling wordt de waarde in het economische verkeer (doorgaans 

de catalogusprijs) van de fiets vergoed tot een bedrag van  
€ 749,––inclusief BTW). Dit bedrag is gebaseerd op artikel 37 van de Uitvoeringsregeling 
loonbelasting 2001. 
Indien de fiets duurder is dan € 749,––wordt het resterende bedrag niet onbelast vergoed 
en moet derhalve netto worden voldaan. Dit verschil kan ook niet worden gefinancierd met 
bovengenoemde bronnen.  

2. Naast het bedrag van de fiets kan eenmalig een bedrag van maximaal  
€ 82,––  per jaar (in 2008) voor zaken die met de fiets verband houden zoals een onder-
houdscontract, regenkleding en een slot onder de regeling worden gebracht. 

3. Daarnaast nog het premiebedrag van een gangbare verzekering (afgesloten bij de leveran-
cier). 

4. Op het moment van aanschaf dient de aanvrager voldoende bronnen aan te wijzen om de 
fiets in het lopende keuzejaar te financieren. 

5. Er dient te worden verklaard dat de fiets en de daarmee samenhangende zaken waarvoor 
hij/zij een kostenvergoeding van de werkgever ontvangt, te gebruiken op meer dan de helft 
van het aantal dagen dat hij/zij pleegt te reizen voor woon–werkverkeer. Het Waterschap 
[naam] bewaart deze verklaring in de administratie. Indien niet aan de fiscale voorwaarden 
wordt voldaan, zijn de gevolgen voor rekening van de aanvrager, te voldoen uit het netto sa-
laris. 

6. De onbelaste aanschaf van een fiets mag maximaal één keer per drie jaar plaatsvinden. 
7. Medewerkers die in de drie voorafgaande jaren gebruik hebben gemaakt van de fietsrege-

ling, zijn uitgesloten van deze regeling tot de termijn van drie jaar is verstreken. 
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Bijlage 1 Verklaring gebruik fiets woon–werkverkeer 
 
 
 
  
Ondergetekende, 
  
Naam + adres 
: ………………  
  
Personeelsnummer 
: ………………. 
  
 
Verklaart de fiets en de daarmee samenhangende zaken waarvoor hij/zij een kostenvergoeding 
van de werkgever ontvangt, te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij/zij 
pleegt te reizen voor woon–werkverkeer. 
  
Hij/zij aanvaardt dat indien achteraf blijkt dat het vorenstaande onvoldoende aannemelijk is de 
fiscale gevolgen daarvan voor zijn/haar rekening komen. 
  
Omschrijving van de aard en omvang van het gebruik voor woon-werkverkeer: 
  
  
  
Aldus naar waarheid ingevuld 
te ...... (plaats) op ...... (datum) 
Handtekening ambtenaar: 
  
  
  
Voor gezien: 
te ...... (plaats) op ...... (datum) 
Handtekening werkgever: 
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Bijlage 2 Aanvulling op de aanstelling 
 
De ondergetekenden: 
  
........... (naam), gevestigd te ........ (plaats), verder te noemen werkgever 
en 
........... (naam), wonende te ........ (adres), met SoFi–nummer ........, verder te noemen de amb-
tenaar komen in aanvulling op de aanstelling van ........ (datum) het volgende overeen: 
  
Doel 
Doel van deze overeenkomst is de ambtenaar te stimuleren om over te gaan tot de aanschaf 
van een fiets voor woon–werkverkeer. 
 
Eigendom 
De fiets met toebehoren is vanaf het moment van aankoop eigendom van de ambtenaar. Be-
schadiging, diefstal e.d. zijn voor rekening en risico van ambtenaar. 
  
Vergoeding 
Volgens de in bijlage opgenomen verklaring gebruikt de ambtenaar de fiets ten behoeve van 
woon–werkverkeer. Hierom verstrekt de werkgever hem een belastingvrije vergoeding van € 
….. per jaar tot een totaalbedrag van € .......  
 
Als de fiets niet meer voor meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het 
kader van woon–werkverkeer wordt gebruikt zal de ambtenaar dit melden aan de werkgever en 
wordt de vergoeding in zoverre tot het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en 
premies werknemersverzekeringen gerekend. 
 
Wijziging overeengekomen beloning 
 
In verband met de verstrekking van de hiervoor bedoelde vergoeding zal: 
het tussen werkgever en ambtenaar overeengekomen salaris per maand vanaf ...... (datum) tot 
...... (datum) verlaagd worden met een bedrag van € ...... per maand; 
de eindejaarsuitkering/vakantietoeslag over het jaar c.q. de jaren ...... wordt verlaagd met een 
bedrag van € ........ 
de ambtenaar afzien van (een gedeelte van) de eerstvolgende eindejaarsuitkering 
/vakantietoeslag 
tot een totaalbedrag van € ...... (ten hoogste € 999,––). 
Indien de eerstvolgende eindejaarsuitkering/vakantietoeslag minder bedraagt dan het aangege-
ven bedrag ziet de ambtenaar tot het resterende bedrag af van één of meer van de daaropvol-
gende eindejaarsuitkeringen/vakantietoeslagen 
De ambtenaar verklaart, in verband met de door de werkgever in eigendom verstrekte fiets, met 
ingang van ...... (datum) tot het bedrag van de aanschafprijs af te zien van ...... verlof–
/meerwerkuren per maand, gedurende ...... maanden .  
 
 
Ambtenaar verklaart op de hoogte te zijn van onderstaande gevolgen die kunnen optreden als 
gevolg van deelneming aan de fietsregeling: 
 een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals de WAO 

en WW; 
 een verlaging van de grondslag voor de berekening van de diensttijdvrijstelling; 
 een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies zoals huur-

subsidie/tegemoetkoming studiekosten. 
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Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en getekend te ...... (plaats) op ...... (datum). 
  
 
 
Handtekening werkgever: 
 
 
 
 
Handtekening ambtenaar: 
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9.3 Uitvoeringsregeling belastingvrije vergoeding ten behoeve van oplei-
dingskosten  
 
Gelet op artikel 12.1.5, lid 1, aanhef en onder e, van deel I van de SAW stelt de werkgever de 
navolgende uitvoeringsregeling vast:  
 
Artikel 9.3.1 Definitie 
 
Opleidingskosten: kosten die verband houden met studie of opleiding die gericht is op het ver-

vullen van een beroep in de toekomst of het op peil houden van vakkennis.  
 
Artikel 9.3.2 Vergoeding ten behoeve van opleidingskosten 
 
1. De ambtenaar kan door het inzetten van de bronnen uit het Keuzereglement Arbeidsvoor-

waarden Waterschap [naam] overeenkomstig het bepaalde in artikel 15a, sub h van de Wet 
op de Loonbelasting 1964 een belastingvrije vergoeding ten behoeve van opleidingskosten 
ontvangen, indien en voorzover die kosten niet reeds uit andere hoofde door de werkgever 
worden vergoed. Kosten die verband houden met een werk– of studeerkamer, daaronder 
begrepen de inrichting worden niet vergoed.  

 
2. De werkgever maakt de vrije vergoeding over op de bank/girorekening van de ambtenaar.  
 
3. Bij voortijdige beëindiging van de studie of opleiding zijn de fiscale gevolgen voor rekening 

van de ambtenaar.  
 
Artikel 9.3.3 Aanvraagprocedure 
 
De ambtenaar overlegt bij het aanvraagformulier aan de werkgever een begroting van de door 
hem te maken kosten.  
Voorts dient de ambtenaar lopende het jaar al de originele rekeningen aan de werkgever te 
overleggen. Indien niet aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan wordt de vergoeding ten be-
hoeve van de studiekosten belast uit betaald.  
 
Artikel 9.3.4 Citeertitel 
 
Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling belastingvrije vergoeding ten behoeve 
van opleidingskosten.  
 
Artikel 9.3.5 Inwerkingtreding  
Deze regeling treedt in werking op [datum]. 

 Keuzesysteem 9.3-1 Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen - januari 2011 





Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel deel 2 

 

 
 
 
 

 

9.4 Uitvoeringsregeling Vakbondscontributie 
 
De werknemer, die lid is van een vakorganisatie, krijgt de mogelijkheid om de betaling van de 
vakbondscontributie via de Regeling Keuzesysteem Waterschappen te laten lopen.  
De contributiebetaling van een vakorganisatie is als doel opgenomen in de SAW. Hiermee ont-
staat, alleen voor de georganiseerde werknemer, de mogelijkheid de vakbondscontributie uit 
het bruto–salaris van de ambtenaar door de werkgever aan de vakorganisatie te betalen. 
 
De deelnemer kan de in artikel 12.1.4, eerste lid van deel I van de SAW vermelde bronnen in-
zetten ter financiering van de door de werkgever te vestrekken maandelijkse vergoeding voor 
vakbondscontributie. 
 
Op aanvraag van de deelnemer aan het dagelijks bestuur door de werkgever wordt de vak-
bondscontributie maandelijks ingehouden op zijn brutomaandsalaris, dan wel verrekend met 
zijn vakantietoeslag of eindejaarsuitkering. 
 
Ten aanzien van de bronnen meerwerk en verlofuren is de inhouding voor elk ingezet hele uur 
gelijk aan het bruto bedrag van de voor de deelnemer geldende uurwaarde. De minimum inzet 
van genoemde bronnen is één uur. Er kunnen enkel hele uren worden ingezet. 
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9.5 Model aanvulling op aanstelling (t.b.v. minder werken, vakbondscon-
tributie, opleiding, ABP–extra pensioen en extra inkomen) 
 
De ondergetekenden: 
  
........... (naam), gevestigd te ........ (plaats), verder te noemen werkgever 
en 
........... (naam), wonende te ........ (adres), met SoFi–nummer ........, verder te noemen de amb-
tenaar komen in aanvulling op de aanstelling van ........ (datum) het volgende overeen: 
  
Aanleiding 

 Aanleiding van deze overeenkomst is de ambtenaar de mogelijkheid te bieden om zijn 
gemiddelde arbeidsduur gedurende het ruiljaar te verlagen. 

 Aanleiding van deze overeenkomst is de ambtenaar de mogelijkheid te bieden om de 
kosten in verband met vakbondscontributie uit brutoloon te financieren.. 

 Aanleiding van deze overeenkomst is de ambtenaar de mogelijkheid te bieden om de 
kosten in verband met opleiding uit brutoloon te financieren. 

 Aanleiding van deze overeenkomst is de ambtenaar de mogelijkheid te bieden middelen 
in te zetten voor ABP–extra pensioen. 

 Aanleiding van deze overeenkomst is de ambtenaar de mogelijkheid te bieden extra in-
komsten te verwerven gedurende het ruiljaar door de inzet van bronnen uit het keuzesys-
teem. 

 
Vergoeding (doel) 

 Werkgever stelt, met inachtneming van de toepassing zijnde regelgeving, de ambtenaar 
in staat zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te verlagen. 

 Werkgever vergoedt de door de ambtenaar te betalen vakbondscontributie, ten bedrage 
van € ….. per maand / per jaar.  

 Werkgever vergoedt de door de ambtenaar te betalen opleidingskosten, ten bedrage van 
€ ….. per maand / per jaar. 

 Werkgever draagt zorg voor afdrachten aan het ABP in verband met ABP–extra pensi-
oen. 

 Werkgever draagt zorg voor betaling van de extra inkomsten van de ambtenaar.  
 
Wijziging overeengekomen beloning (bron) 
In verband met de verstrekking van de hiervoor bedoelde vergoeding zal: 

 het tussen werkgever en ambtenaar overeengekomen salaris per maand vanaf ...... (da-
tum) tot ...... (datum) verlaagd worden met een bedrag van € ...... per maand; 

 de eindejaarsuitkering/vakantietoeslag over het jaar c.q. de jaren ...... worden verlaagd 
met een bedrag van € ........;. 

 de ambtenaar, met inachtneming van de betreffende regelgeving, van . . . (maand/jaar) 
tot . . . (maand/jaar) in totaal . . . meer uren werken dan waarvoor hij is aangesteld. .  

 
Ambtenaar verklaart op de hoogte te zijn van onderstaande gevolgen die kunnen optreden als 
gevolg van deelneming aan een van bovengenoemde regelingen: 
 een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals de WAO 

en WW; 
 een verlaging van de grondslag voor de berekening van de diensttijdvrijstelling (grondslag 

fiscaal vrij ambtsjubileum); 
 een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies zoals huur-

subsidie/tegemoetkoming studiekosten. 
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Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en getekend te ...... (plaats) op ...... (datum). 
  
 
 
Handtekening werkgever: 
 
 
 
 
Handtekening ambtenaar: 
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10 Jaarurensystematiek  
 
Artikel 10.1 Inleiding 
 
1. Deze regeling ziet op een adequate en hanteerbare wijze van berekening van ADV–

opbouw. 
 
2. Het aantal uren ADV wordt op jaarbasis berekend. 
 
Artikel 10.2 Te werken uren 
 
1. Bij de berekening van het aantal uur dat een medewerker wordt geacht te werken, wordt 

uitgegaan van het begrip werkbare dagen. Werkbare dagen zijn dagen die niet in het week-
end vallen en die niet op een algemene feestdag vallen. 

 
2. Het aantal werkbare dagen wordt vermenigvuldigd met 7,4 uur per dag. Dit is de normwerk-

dag op basis van een 37-urige werkweek. Dit resulteert in het aantal werkbare uren. 
 
3. Om het aantal te werken uren te berekenen worden de werkbare uren verminderd met de 

verlofaanspraak (in uren). 
 
4. Voor medewerkers die hun werktijd tijdelijk hebben uitgebreid op basis van artikel 12.2.1 

wordt het aantal te werken uren vermeerderd met het aantal uren meerwerk (51,102 of 153 
uur). 

 
5. Voor medewerkers die hun werktijd tijdelijk hebben verminderd op basis van artikel 12.3.2 

wordt het aantal gekochte verlofuren (51,102 of 153) in mindering gebracht op het aantal te 
werken uren. 

 
6. Voor medewerkers die deelnemen aan de seniorenverlofregeling wordt het aantal uren se-

niorenverlof in mindering gebracht op het aantal te werken uren. 
 
Artikel 10.3 Werkuren bij rooster 
 
1. Voor de berekening van het aantal uren dat een medewerker zal gaan werken volgens roos-

ter (of werktijdenafspraak), wordt bezien hoeveel maandagen, dinsdagen, woensdagen, 
donderdagen, vrijdagen en eventueel zaterdagen en zondagen in dat jaar vallen. Deze aan-
tallen worden ieder voor zich vermenigvuldigd met de uren die volgens rooster of werktij-
denafspraak op die dagen worden gewerkt. 

 
2. Het aantal uur dat resulteert uit de voorgaande berekening wordt verminderd met het aantal 

uur dat uitvalt door algemene feestdagen. Dit wordt berekend door te bezien op welke da-
gen de feestdagen vallen en hoeveel uur op die dag volgens rooster of werktijdenafspraak 
zou worden gewerkt. 

 
3. Het aantal dat nu resteert wordt verminderd met de verlofuren die betrokkene zal gaan ge-

nieten. 
 
Artikel 10.4 ADV–opbouw 
Het verschil tussen het aantal dat resulteert bij artikel 3 lid 3 en het aantal dat resulteert bij arti-
kel 2 lid 3 is het aantal ADV–uren dat betrokkene opbouwt. 
 
Artikel 10.5 Bijzondere gevallen 

Jaarurensystematiek 10-1 Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen – juli 2010 



Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel deel 2 
 
 
 
 
1. Voor deeltijders geldt dezelfde berekening. Bij artikel 2 lid 2 wordt niet vermenigvuldigd met 

7,4 maar met deeltijdfactor maal 7,4. 
 
2. Voor medewerkers die slechts een gedeelte van het jaar in dienst zijn, wordt de berekening 

voor dat deel van het jaar uitgevoerd. 
 

Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen – juli 2010 Jaarurensystematiek 10-2 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Modelregeling vergoeding kosten woon-werkverkeer

 



 

 

 

 

 

Modelregeling vergoeding kosten woon–werkverkeer 
 
Het bestuur van het Waterschap ........................................... besluit vast te stellen de volgende 
regeling: 
 
Artikel 1 Recht vergoeding woon–werkverkeer 
 
1. De ambtenaar die geen opdracht heeft om te verhuizen, heeft recht op een vergoeding in 

verband met kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de standplaats, zoals 
bepaald in artikel 10.1.1 sub c van de SAW deel 1. Bij de vergoeding van deze reiskosten 
worden verschillende vormen van vervoer onderscheiden. 
 

2. Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze waarop de afstand tussen de woning en de stand-
plaats wordt vastgesteld. 

 
Artikel 2 Autovergoeding 
 
1. De ambtenaar die in de regel vijf dagen per week de in artikel 1, lid 1 benoemde afstand 

reist, ontvangt over het aantal, in de praktische regeling van belastingdienst vastgestelde 
aantal reisdagen per jaar een vergoeding van 15 cent per kilometer, indien de te reizen af-
stand enkele reis 10 of meer kilometer bedraagt. 
 

2. De ambtenaar die in de regel minder dan vijf dagen per week de in artikel 1, lid 1 benoemde 
afstand reist, ontvangt een vergoeding naar rato van het aantal dagen dat hij naar het werk 
reist. 

 
3. De ambtenaar die gedurende het jaar in of uit dienst treedt bij het waterschap ontvangt een 

vergoeding naar rato van het deel van het jaar dat hij in dienst is bij het waterschap. 
 
4. De vergoeding wordt toegekend over de kilometers van de woning naar de standplaats en 

van de standplaats naar de woning, met een maximum van in totaal 60 kilometer per reis-
dag. 

 
Artikel 3 Openbaarvervoervergoeding 
 
1. De ambtenaar die in de regel vijf dagen per week de in artikel 1, lid 1 benoemde afstand 

reist, ontvangt een vergoeding van de kosten van het openbaarvervoer tegen het laagste ta-
rief op jaarbasis. Deze vergoeding geldt ongeacht het aantal kilometers. 

 
2. De ambtenaar die in de regel minder dan vijf dagen per week de in artikel 1, lid 1 benoemde 

afstand reist, ontvangt een vergoeding naar rato van het aantal dagen dat hij naar het werk 
reist. Indien de werkelijke kosten van het openbaarvervoer hoger zijn dan de in het voor-
gaande lid genoemde vergoeding, worden de daadwerkelijke kosten vergoed. In dat geval 
dienen bewijzen van openbaarvervoer te worden overlegd. 

 
3. De ambtenaar die gedurende het jaar in of uit dienst treedt bij het waterschap ontvangt een 

vergoeding naar rato van het deel van het jaar dat hij in dienst is bij het waterschap. 
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Artikel 4 Fietsvergoeding 
 
1. Wordt het gehele traject woon-werk met de fiets afgelegd dan kan de ambtenaar aanspraak 

maken op een vergoeding van 15 cent per kilometer. In deze vergoeding zijn eventuele stal-
lingkosten begrepen. Deze vergoeding geldt ongeacht het aantal kilometers. Dus ook als de 
afstand enkele reis minder dan 10 kilometer is. 

 
2. De vergoeding wordt toegekend onder de voorwaarde dat de ambtenaar schriftelijk verklaart 

dat hij de volledige afstand woon-werk met de fiets aflegt.  
 
3. Aantoonbaar gebruik maken van het openbaarvervoer leidt niet tot stopzetting van de ver-

goeding  voor het gebruik van de fiets. De kosten van het openbaarvervoer komen in dat 
geval niet voor vergoeding in aanmerking. De ambtenaar dient deze uit zijn fietsvergoeding 
te financieren. 

 
Artikel 5 Samenloop dienst– en woon–werkkilometers 
 
1. Bij de ambtenaar die, door het maken van een dienstreis, minder kilometers van de woning 

naar de standplaats, en/of van de standplaats naar de woning reist, wordt de vergoeding uit 
artikel 2 over deze uitgespaarde kilometers, in mindering gebracht op de dienstreisvergoe-
ding. 

 
2. Lid 1 is niet van toepassing indien de ambtenaar voor het vervoer van de woning naar de 

standplaats en van de standplaats naar de woning, gebruik maakt van een abonnement 
voor het openbaar vervoer. 

 
Deze regeling treedt in werking op .... en kan worden aangehaald als:  Regeling vergoeding 
kosten woon–werkverkeer. 
 
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van .......... 
 
............................, secretaris ......................, voorzitter. 
 

 



 

Fietsverklaring 
 
 
Naam en voorletters   :………………………………….. 
  
Personeelsnummer    :………………………………….. 
 
Afdeling     :………………………………….. 
 
Gemiddeld aantal werkdagen per week :………………………………….. 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende …………………………………….. tot zijn/haar wederopzegging 
voor het dagelijkse woon-werkverkeer gebruik te maken van de fiets en de volledige afstand 
tussen woning en de plaats van tewerkstelling met dit vervoermiddel af te leggen en slechts bij 
uitzondering, zoals in de wintermaanden en/of bij slecht weer, van een andere vorm van ver-
voer gebruik te maken. Ondergetekende zal bij verandering van keuze voor een vervoersvoor-
ziening en bij verhuizing dit direct melden aan het bevoegd gezag.  
Aldus naar waarheid ingevuld 
 
………………………………….(datum) te ……………………………………………..(woonplaats) 
 
Handtekening ……………………………………. 
 
 
 
Ondertekening bevoegd gezag 
 
Voor akkoord, 
 
Het bevoegd gezag, 
 
………………………………….(datum) te ………………………………………………(plaats) 
 
Naam …………………………………………….. 
 
Functie…………………………………………….. 
 
Handtekening……………………………………… 
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Toelichting bij de modelregeling woon-werkverkeer 
 
In de werkgeverstoelichting wordt de tekst uit het principeakkoord opgenomen: 
 
Mobiliteit 
Partijen zijn overeengekomen per 1 augustus 2010 de modelregeling vergoeding kosten woon-
werkverkeer beter te laten aansluiten bij dit tijdsgewricht, arbeidsmarktperspectief en duur-
zaamheid door openbaarvervoerskosten volledig te vergoeden en een fietsvergoeding van 0,15 
cent per kilometer op te nemen, ongeacht het aantal kilometers woon/werkverkeer. 
 
Deze vergoedingen gelden voor 1 tot 10 kilometer enkele reis en vanaf 30 kilometer enkele reis. 
 
De fietsvergoeding kan ook voor minder werkdagen uitgekeerd worden, bijvoorbeeld een me-
dewerker die 3 keer per week fietst en twee keer met de auto rijdt. De vergoeding wordt bere-
kend over de fietsdagen. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13. Modelformulieren Gesprekscyclus

 



 

 

 

 

 

Model–formulier planningsgesprek  
 
 
Waterschap: ....................................................……………………………………………… 
 
 
 
  1 Dienst: 
 
1a onderdeel: 
 
  2 Betreft: 
 
2a Naam: 
 
2b Geboortedatum: 
 
2c Salarisschaal: 
 
3 Functie: 
 
3a Datum in dienst: 
 
3b Schaal: 
 
  4 Data en periode 
 
  4a Datum planningsgesprek: 
 
  4b       Periode waarop het planningsgesprek betrekking heeft: 
 
  4c Datum/data voortgangsgesprek: 
 
  4d Datum beoordelingsgesprek: 
 
  5 Ondertekening 
 
 5a  De direct leidinggevende: 

  
 
 
 
    
Datum: 

 
 
 
 

 



 

15b De ambtenaar: voor akkoord/gezien
 

 
 
 
Datum: 

 
 
 6 Geschilpunten 
 
 
 
 
 
 
  7 Afspraken te bereiken resultaten 
 
     
Hieronder worden de gemaakte afspraken over de te behalen resultaten vastgelegd met een 
raming van het aantal werkuren. Indien een en ander is opgenomen in het individueel werkplan 
van de ambtenaar kan worden volstaan met een verwijzing naar de in dat werkplan ter zake vastge-
legde afspraken. De afspraken zijn haalbaar, realistisch en uitdagend voor de ambtenaar. Het 
aantal resultaten waarover afspraken worden gemaakt is afhankelijk van de individuele situatie 
en kan per jaar verschillen. 
 
Resultaat 1 
 
 
 
Resultaat 2 
 
 
 
Resultaat 3 
 
 
 
Resultaat 4 
 
 
 
Resultaat 5 
 
 
 
  8 Afspraken ontwikkeling competenties 
 
Hieronder worden, indien het waterschap beschikt over een met de ondernemingsraad over-
eengekomen competentiewoordenboek2, per competentie de afspraken vastgelegd over de 

                                                      
1 Doorhalen wat niet van toepassing is. De ambtenaar die het op onderdelen niet eens is met de afspraken die de lei-
dinggevende wil maken over de te behalen resultaten, de te ontwikkelen competenties, ontwikkelmogelijkheden en 
eventuele andere zaken tekent voor gezien en vermeldt op het formulier de geschilpunten. 
2 Indien het Waterschap niet beschikt over een vastgesteld competentiewoordenboek worden in het kader van het plan-
ningsgesprek geen afspraken gemaakt over de te ontwikkelen competenties.  
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ontwikkeling van de voor de medewerker geldende competenties. Indien een en ander is opge-
nomen in het individueel werkplan van de ambtenaar kan worden volstaan met een verwijzing naar 
de in dat werkplan ter zake vastgelegde afspraken. De afspraken zijn haalbaar, realistisch en uit-
dagend voor de ambtenaar. Er kunnen over maximaal 5 competenties per jaar afspraken wor-
den gemaakt.  
 
Competentie 1 
 
 
Competentie 2 
 
 
Competentie 3 
 
 
Competentie 4 
 
 
Competentie 5 
 
 
 
9 Afspraken middelen en faciliteiten: 
 
Ten behoeve van de afspraken over de werkresultaten en de ontwikkeling van competenties. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken met betrekking tot training, opleiding, coaching van 
de leidinggevende, ondersteuning van collega, toegang tot faciliteiten, secretariële ondersteu-
ning, benodigde apparatuur etc. De afspraken kunnen ook betrekking hebben op de wijze en 
frequentie van rapporteren. Indien een en ander is opgenomen in het individueel werkplan van de 
ambtenaar kan worden volstaan met een verwijzing naar de in dat werkplan ter zake vastgelegde 
afspraken 
 
 
 
 
 
 
 
10 Afspraken loopbaanontwikkeling, mobiliteit   
 
 
 
 
 
 
 
11 Afspraken over werktijden en/of arbeidsomstandigheden 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
12 Overige afspraken en aandachtspunten 
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Model–formulier voortgangsgesprek  
 
 
Waterschap: ....................................................……………………………………………… 
 
 
 
  1 Dienst: 
 
1a onderdeel: 
 
  2 Betreft: 
 
2a Naam: 
 
2b Geboortedatum: 
 
2c Salarisschaal: 
 
3 Functie: 
 
3a Datum in dienst: 
 
3b Schaal: 
 
  4 Data en periode 
 
  4a Datum voortgangsgesprek: 
 
  4b       Periode waarop het voortgangsgesprek betrekking heeft: 
 
  4c Datum planningsgesprek: 
 
 
  5 Ondertekening 
 
 5a  De direct leidinggevende: 

Naam:   
 
 
 
    
Datum: 

 
 
 
 

35b De ambtenaar: voor akkoord/gezien
 

Datum: 

                                                      
3 Doorhalen wat niet van toepassing is. . 

 



 

 
 
 6 Geschilpunten 
 
 
 
 
 
 
  7 Voortgang afspraken te bereiken resultaten 
 
     
Per resultaat kan worden aangegeven wat de stand van zaken is en of de gemaakte afspraken 
nadere invulling, aanvulling of bijstelling behoeven. 
 
Resultaat 1 
 
 
 
Resultaat 2 
 
 
 
Resultaat 3 
 
 
 
Resultaat 4 
 
 
 
Resultaat 5 
 
 
 
  8 Voortgang afspraken ontwikkeling competenties 
 
Per competentie kan worden aangegeven wat de stand van zaken is en of de gemaakte afspra-
ken nadere invulling, aanvulling of bijstelling behoeven. 
 
Competentie 1 
 
 
Competentie 2 
 
 
Competentie 3 
 
 
Competentie 4 
 
 
Competentie 5 
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9 Afspraken middelen en faciliteiten: 
 
Per afspraak kan worden aangegeven wat de stand van zaken is  en of de gemaakte afspraken 
nadere invulling, aanvulling of bijstelling behoeven. 
 
 
 
 
10 Afspraken loopbaanontwikkeling, mobiliteit   
 
Per afspraak kan worden aangegeven wat de stand van zaken is  en of de gemaakte afspraken 
nadere invulling, aanvulling of bijstelling behoeven. 
 
 
 
 
11 Afspraken over werktijden en/of arbeidsomstandigheden 
 
 
Per afspraak kan worden aangegeven wat de stand van zaken is  en of de gemaakte afspraken 
nadere invulling, aanvulling of bijstelling behoeven. 
 
 
 
 
12 Overige afspraken en aandachtspunten 
 
 
Per afspraak kan worden aangegeven wat de stand van zaken is  en of de gemaakte afspraken 
nadere invulling, aanvulling of bijstelling behoeven. 
 
 
 
 
 
13 Bijstelling gemaakte afspraken 
 
Hier kan, indien dit aan de orde is, met een korte toelichting worden vermeld welke afspraken 
bijgesteld, aangevuld of gewijzigd worden . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Model–formulier beoordelingsgesprek  
 
 
Waterschap: ....................................................……………………………………………… 
 
 
 
  1 Dienst: 
 
1a onderdeel: 
 
  2 Betreft: 
 
2a Naam: 
 
2b Geboortedatum: 
 
2c Salarisschaal: 
 
3 Functie: 
 
3a Datum in dienst: 
 
3b Schaal: 
 
  4 De beoordeling 
 
  4a Datum beoordelingsgesprek: 
 
  4b       Beoordelingsperiode: 
 
  4c Beoordelaar (naam en functie): 
  
  4d Ander personen bij de beoordeling aanwezig (naam en functie): 
 
  
 
  5 Ondertekening 
 
 5a  De beoordelaar: 

 
 
    
Datum: 

 
 
 
 
 
 
5b De ambtenaar: voor gezien 
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Datum: 
 
 
 6 Vaststelling beoordeling 
 
 6a  Beoordeling vastgesteld op:  
 
 
 
  7 Samenvattend oordeel  
 
     
 7a    Resultaten 
 
Hier wordt per overeengekomen resultaat een score A (Uitstekend), B (Zeer goed), C (Goed), D 
(Nog te ontwikkelen ten opzichte van score C) of E (Onvoldoende) toegekend.  
Tevens dient hier kort en bondig een argumentatie voor de gegeven score te worden opgeno-
men.  
 
 
Resultaat 1 
 
 
 
Resultaat 2 
 
 
 
Resultaat 3 
 
 
 
Resultaat 4 
 
 
 
Resultaat 5 
 
 
 
7b Competenties 
 
Hier wordt indien er in het planningsgesprek afspraken zijn gemaakt over de te ontwikkelen 
competenties per competentie een score A (Uitstekend), B (Zeer goed), C (Goed), D (Nog te 
ontwikkelen ten opzichte van score C) of E (Onvoldoende) toegekend. Tevens dient hier kort en 
bondig een argumentatie voor de gegeven score te worden opgenomen.  
 
Competentie 1 
 
 
Competentie 2 
 
 
Competentie 3 

 



 

 
 
Competentie 4 
 
 
Competentie 5 
 
 
 
 
7c Algemeen oordeel 
 
Het algemeen oordeel geeft een totaalbeeld met inachtneming van de behaalde resultaten. As-
pecten die hierin van belang zijn zijn werkinstelling, samenwerking en de organisatie van het 
werk. Het algemeen oordeel dient kort en bondig te worden beargumenteerd. 
 
 
 
7d Eindoordeel  
 
Hier wordt met inachtneming van de bovenstaande scores een eindoordeel (A t/m E) toegekend 
aan het totale functioneren van de ambtenaar.  
 
 
 
 
  8 Bijzondere omstandigheden  
 
Hieronder kunnen, indien aanwezig, bijzondere omstandigheden die de functievervulling heb-
ben beïnvloed, worden vermeld.  
 
 
 
 
9 Rechtspositionele consequenties 
 
Hieronder worden de rechtspositionele consequenties van het eindoordeel vermeld. 
 

Eindoordeel Verhoging 
A 5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salarisschaal 
B 3,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salaris-

schaal 
C 2,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salaris-

schaal 
D 1,5% van het maximum van de voor de ambtenaar geldende salaris-

schaal 
E 0%  

 
 

49 Geschilpunten   
 

                                                      
4 De ambtenaar heeft 2 weken de tijd om eventuele geschilpunten op het beoordelingsformulier te vermelden 
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