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Rondvraag en sluiting vergadering

2 Verslag vorige vergadering
1 20170711 Openbare besluitenlijst van de AB-vergadering van 11 juli 2017 - CONCEPT

CONCEPT Openbare besluitenlijst en verslag van de vergadering van
het Algemeen Bestuur op
Vergadering d.d.

: 11 juli 2017

Locatie

: BEL-kantoor

Aanvang

: 12.15

Eindtijd

: 13:45

Voorzitter

: mw. J. de Zwart-Bloch

Griffier/secretaris

: dhr. G. Kolhorn

Aanwezige leden

:

mw. Joan de Zwart-Bloch

voorzitter AB en DB, lid voor Blaricum
portefeuillehouder HRM & Organisatie
mw. Anne Marie Kennis
lid AB voor Blaricum
mw. Liesbeth Boersen – de Jong
lid AB voor Blaricum
dhr. Ben Lüken
lid AB voor Blaricum
mw. Meryem Kiliç-Karaaslan
lid directieraad BEL Combinatie,
gemeentesecretaris Blaricum
dhr. Niels Rood
lid AB en DB voor Eemnes
portefeuillehouder Informatievoorziening & Communicatie
dhr. Roland van Benthem
lid AB voor Eemnes
dhr. Sven Lankreijer
lid AB voor Eemnes
mw. Else Ruizeveld
dhr. Tijmen Smit
dhr. Leen van der Pols
dhr. Elbert Roest
dhr. Garmt Kolhorn

Afwezige leden

:

dhr. Jan den Dunnen
dhr. Ton Stam
dhr. Marc Roza

Adviseurs

:

-

Publiek

:

-

lid directieraad BEL Combinatie,
gemeentesecretaris Eemnes
lid AB en DB voor Laren
portefeuillehouder Control & Financiën
lid AB voor Laren
lid AB voor Laren
voorzitter directieraad BEL Combinatie,
gemeentesecretaris Laren
lid AB voor Eemnes
lid AB voor Laren
directiesecretaris BEL Combinatie

Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat zij bericht van verhindering heeft
ontvangen van de heren Stam (Laren) en Den Dunnen (Eemnes).

e02c1e8b-52f0-40ad-b9ba-a7ede2d8f33d.docx
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Openbare besluitenlijst AB-vergadering 9 mei 2017

Besluit:
Het Algemeen Bestuur stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 9 mei
2017 zonder aanpassingen definitief vast.
Jaarrekening 2016 (incl. toelichting accountant)

Besluiten:
Het Algemeen Bestuur:
1. stelt de jaarrekening 2016 definitief vast met een voordelig saldo van € 585.045;
2. stelt een bestemmingsreserve onderhoud gebouwen in;
3. besluit € 345.000 aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen toe te
voegen;
4. besluit € 118.487 aan de bestemmingsreserve doorontwikkeling toe te voegen;
5. besluit € 121.558 aan de algemene reserve toe te voegen;
6. besluit de reactiememo op de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden vast
te stellen.
7. draagt het Dagelijks Bestuur op om het jaarverslag en de jaarrekening 2016 met
de zienswijzen van de gemeenteraden, de reactiememo en de
accountantsverklaring met het verslag van bevindingen naar de toezichthoudende
provincie Utrecht te zenden.
Eerste begrotingswijziging 2017 BEL Combinatie

Korte inhoud: In deze 1ste begrotingswijziging worden met name de financiële
uitgangspunten en ontwikkelingen voor 2017 weergegeven.
Besluit:
Het Algemeen Bestuur:
1. gaat akkoord met de Nota van Wijziging inzake CISO;
2. stelt de 1ste begrotingswijziging 2017 vast;
3. stelt de tarieven van de verschillende teams en de overhead voor 2017 vast.
Zomernota 2017 BEL Combinatie

Korte inhoud: Toelichting voortgang programma's BEL Combinatie
Besluit:
Het Algemeen Bestuur:
1. stelt de Zomernota 2017 van de BEL Combinatie vast;
2. gaat akkoord met de mutaties en afsluitingen van projecten in het
investeringsplan zoals opgenomen in de rapportage op bladzijde 9;
3. stelt deze rapportage met een toelichting informatief ter beschikking aan de
raden van de BEL-gemeenten.

e02c1e8b-52f0-40ad-b9ba-a7ede2d8f33d.docx
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Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Besluit:
Het Algemeen Bestuur:
1. stelt de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2012 definitief vast;
2. stelt de reactiememo op de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden vast;
3. draagt het Dagelijks Bestuur op om de begroting 2018 en de meerjarenraming
2019-2012 met de zienswijzen van de gemeenteraden, de reactiememo naar de
toezichthoudende provincie Utrecht te zenden.
Benoemen waarnemers directie

Besluit:
Het Algemeen Bestuur besluit om, in aanvulling van art. 9 van het Directiestatuut bij
onverwachte afwezigheid van alle directeuren of tijdens een langdurige crisissituatie,
als waarnemers van de directie te benoemen mw. I. Walet en dhr. H. Haverkamp,
beiden teamleider in vaste dienst binnen de BEL Combinatie.
Rondvraag en sluiting vergadering

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan vertrekkend
burgemeester en AB-lid Elbert Roest van Laren. Na 15 jaar Laren en 9 en een half jaar
BEL valt veel te vertellen, waarvoor binnenkort ongetwijfeld nog voldoende
gelegenheid bestaat. De voorzitter refereert aan het kunstwerkje bij haar op de
kamer. Drie vogeltjes die bij wijze van spreken kwetterend de drie burgemeesters
symboliseren uit het begin van de BEL periode.
Elbert blikt terug op de start van de BEL, wat toen toch begon als een ideaal. Het stelt
tevreden vast dat dat toch ook grotendeels is gelukt. Spijt heeft hij er van dat hij en
ook anderen zich niet harder opgesteld, waardoor er uiteindelijk teveel uit de BEL
Combinatie als organisatie is gehaald. Wetend dat de zware crisis de besturen ook wel
dwong te bezuinigen. Hij hoopt dat nu het beter gaat men bereid is om weer meer in
de BEL te gaan investeren. Hij spreekt zijn respect uit naar de voorzitter die onder
moeilijke omstandigheden toch haar verantwoordelijkheid is blijven nemen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 24 oktober 2017.
Datum

:

24 oktober 2017

mw. J.N. de Zwart-Bloch
Voorzitter

e02c1e8b-52f0-40ad-b9ba-a7ede2d8f33d.docx

dhr. G. Kolhorn
Secretaris
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3 LOGA brieven Q4 2016 en Q1 2017
1 Voorstel_14425.doc

VOORSTEL ALGEMEEN BESTUUR
Steller

:

Lana Bairam

Afdeling

:

Human Resource Management

Datum opstelling

:

03-07-2017

BABS nummer

:

14425

Geraadpleegde
disciplines i.v.m.
integraliteit voorstel

:

Frederike ter Harmsel
Mirelle Bergsma - van der Laan

Paraferingsoverzicht

:

Voorstel geparafeerd
door

Naam

Paraaf

Datum

Voorzitter AB

Garmt
Kolhorn

Akkoord

04-102017

Onderwerp

:

LOGA brieven Q4 2016 en Q1 2017

Voorgestelde besluit
BEL

:

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de volgende vier circulaires
van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden en
verklaart dat deze van toepassing zijn op de GR BEL Combinatie:
1. LOGA brief van 10 november 2016 (ECWGO/ U201601310)
CAR/UWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB
2. LOGA brief van 24 november 2016 (ECWGO/U201601499)
Aanpassing CAR/UWO aan nieuwe collectieve
zorgverzekering
3. LOGA brief van 23 januari 2017 (ECWGO/ U201700032)
Nagekomen aanpassingen CAR/UWO als gevolg van
invoering IKB
4. LOGA brief van 10 maart 2017 (ECWGO/U201700198)
Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige
ambtenaren

Portefeuillehouder DB

:

J.N. de Zwart-Bloch (Blaricum)
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Datum MT-behandeling

:

Uitkomst MTbehandeling

:

Datum DB-behandeling

:

11-09-2017

Uitkomst DBbehandeling

:

Besluit: conform:
Het Dagelijks Bestuur stelt de volgende circulaires van het Landelijk
Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van toepassing vast
voor de GR BEL Combinatie:
1. LOGA brief van 10 november 2016 (ECWGO/ U201601310)
CAR/UWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB
2. LOGA brief van 24 november 2016 (ECWGO/U201601499)
Aanpassing CAR/UWO aan nieuwe collectieve
zorgverzekering
3. LOGA brief van 23 januari 2017 (ECWGO/ U201700032)
Nagekomen aanpassingen CAR/UWO als gevolg van
invoering IKB
4. LOGA brief van 10 maart 2017 (ECWGO/U201700198)
Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige
ambtenaren

Begrotingswijziging

:

Besluit

:

Datum besluit

:

Paraaf

:

Bijlagen
Voorstel: Voorstel_14425.doc
Bijlage: 20161110_ledenbrief_caruwo-wijzigingen-als-gevolg-van-invoering-ikb
Bijlage: 20161124_ledenbrief_aanpassing-car-uwo_collectieve-verzekering24112016
Bijlage: 20170123_ledenbrief_nagekomen-aanpassingen-caruwo-als-gevolg-van-ikb
Bijlage: 20170310_ledenbrief_aanpassing_verplaatsingskostenregeling_verhuisplichtige_ambtenaren
Bijlage: 20161110 bijlage_2_bij_loga-brief U201601310
Bijlage: 20161124_bijlage bij loga-brief U201601499
Bijlage: 20170123_bijlage-bij-loga-brief U201700032
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Waarom ligt het voorstel nu voor?

Dit voorstel betreft twee onderwerpen waarover het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden (LOGA) afspraken heeft gemaakt die onlangs per brief bekend zijn
gemaakt, namelijk het aanpassen van de CAR/UWO naar aanleiding van recente
ontwikkelingen en aanpassing verplaatsingskostenregeling. Deze afspraken hebben pas
lokaal rechtskracht als zij zijn vastgesteld door het bestuur van de BEL Combinatie, college
en raad.
Het gaat om het vaststellen van de volgende vier circulaires van het LOGA:
1. LOGA brief van 10 november 2016 (ECWGO/ U201601310) CAR/UWO-wijzigingen als
gevolg van invoering IKB
2. LOGA brief van 24 november 2016 (ECWGO/U201601499) Aanpassing CAR/UWO aan
nieuwe collectieve zorgverzekering
3. LOGA brief van 23 januari 2017 (ECWGO/ U201700032) Nagekomen aanpassingen
CAR/UWO als gevolg van invoering IKB
4. LOGA brief van 10 maart 2017 (ECWGO/U201700198) Aanpassing
verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren

Waar gaat het voorstel over, wat is de doelstelling en het beoogd effect?

In het algemeen geldt dat een wijziging in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling
pas rechtskracht krijgt op het moment dat ze door het college en raad is vastgesteld. Op
grond van artikel 160 van de Gemeentewet is het college bevoegd om de nieuwe
bepalingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling vast te stellen. Op grond van
artikel 107e Gemeentewet heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.
Toelichting voorstel per LOGA brief:
Ad 1: De regeling IKB (Individueel Keuzebudget) wordt op 1 januari 2017 als paragraaf 5 van
het beloningshoofdstuk 3 ingevoerd in de CAR/UWO. Zoals reeds aangekondigd, leidt deze
invoering tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting
daarop. Een revisie van de CARUWO en de toelichting heeft deze technische wijzigingen
inzichtelijk gemaakt. De wijzigingen in de CARUWO, opgenomen in de bijlage bij de
betreffende LOGA-brief, zijn met ingang van 1 januari 2017 in werking getreden.
Ad 2: Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een nieuwe collectieve zorgverzekering. De
collectieve zorgverzekering is voor (oud-)medewerkers en (oud-)bestuurders van alle
gemeenten. De VNG heeft de leden eerder geïnformeerd over deze collectieve
zorgverzekering (ledenbrief 16 augustus 2016, ECWGO/U201601142).
Deze brief gaat over de aanpassing van de CAR-UWO aan de nieuwe collectieve
pagina 1 van 4

zorgverzekering. De regeling blijft hetzelfde maar de genoemde zorgverzekeraars
veranderen. Nu zijn dat IZA en Zilveren Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 zijn dat CZ, IZA
en Menzis. De wijzigingen in de CARUWO zijn met ingang van 1 januari 2017 in werking
getreden.
Ad 3: De invoering van het IKB (Individueel Keuzebudget) in het beloningshoofdstuk van de
CARUWO heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de
toelichting daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop. De wijzigingen in de
CAR/UWO, opgenomen in de bijlage bij de betreffende LOGA-brief, zijn met ingang van 1
januari 2017 in werking getreden.
Ad 4: Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor
verhuisplichtige ambtenaren. In de cao gemeenten 2009 - 2011 is hiervoor een nieuwe
systematiek afgesproken. De koppeling met de Rijksregeling is losgelaten en in plaats
daarvan is gekozen voor een jaarlijkse indexatie met de consumenten prijsindex (CPI) van
twee jaar daarvoor. Tot op heden is er binnen onze organisatie geen gebruik gemaakt van
dit artikel uit de CAR-UWO maar om aansluiting te houden met de CAR-UWO, dient deze
ledenbrief wel officieel te worden vastgesteld. De volledige tekst is als bijlage toegevoegd.
De wijziging is per 1 januari 2017 in werking getreden.
Welke interne/externe partijen en burger(platformen) zijn in het voortraject betrokken?
Geen

Wat is het vastgestelde wettelijk- en beleidskader?

Een wijziging in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling krijgt pas rechtskracht op het
moment dat ze door het college en raad vastgesteld is. Op grond van artikel 160 van de
Gemeentewet is het college bevoegd om de nieuwe bepalingen in de gemeentelijke
arbeidsvoorwaardenregeling vast te stellen. Op grond van artikel 107e Gemeentewet heeft
de raad deze bevoegdheid voor de griffie.

Wat is het duurzaamheidaspect van dit voorstel?
Nvt
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Wie zijn belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen?

De CAR-UWO is van toepassing op alle medewerkers van de BEL-gemeenten en de BEL
Combinatie. Dit voorstel gaat om de vaststelling van eerder overeengekomen wijzigingen
en hebben geen directe gevolgen.
Welke relatie heeft dit voorstel met de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie?

De onderwerpen hebben allen betrekking op alle medewerkers met een dienstverband bij
de BEL Combinatie en/of de BEL-gemeenten.
Dit voorstel wordt voorgelegd aan Directieraad, Griffiers, DB, AB, Colleges en de Raden.

Welke financiële middelen zijn met het besluit gemoeid?
Geen.

Wat zijn alternatieven voor het voorstel en de consequenties hiervan?
Nvt.

Wat zijn de juridische consequenties van het voorstel?

Met de vaststelling van deze LOGA-akkoorden is de rechtstreekse doorwerking
gegarandeerd en de CAR/UWO weer arbeidsrechtelijk op orde.

Is bij de uitvoering van dit voorstel de inkoper betrokken?
Nvt

Welke afspraken maken we over uitvoering en realisatie?

De doorwerking van deze besluiten is met terugwerkende kracht en wordt inmiddels zo
toegepast.

Welke afspraken maken we over de communicatie en rapportage?

Deze aanpassingen in de CAR/UWO zullen via RAP beschikbaar zijn voor alle medewerkers
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en zullen via dit kanaal ook openbaar worden gemaakt, waarmee wordt voldaan aan de Wet
Elektronische bekendmaking.
Bijlagen

1. Ledenbrief CAR/UWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB, d.d. 10 november 2016
(U201601310)
2. Bijlage bij ledenbrief, d.d. 10 november 2016
3. Ledenbrief Aanpassing CAR/UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering, d.d. 24
november 2016 (U201601499)
4. Bijlage bij ledenbrief, d.d. 24 november 2016
5. Ledenbrief Nagekomen aanpassingen CAR/UWO als gevolg van invoering IKB, d.d. 23
januari 2017 (U201700032)
6. Bijlage bij ledenbrief, d.d. 23 januari 2017
7. Ledenbrief Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren, d.d. 10
maart 2017 (U201700198)
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1 20161110_ledenbrief_caruwo-wijzigingen-als-gevolg-van-invoering-ikb

Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

informatiecentrum tel.

uw kenmerk

2

(070) 373 8393
betreft

bijlage(n)

ons kenmerk

CARUWO-wijzigingen als gevolg ECWGO/U201601310
Lbr. 16/083
van invoering IKB
CvA/LOGA: 16/19

datum

10 november 2016

Samenvatting

De regeling IKB (Individueel Keuzebudget) wordt op 1 januari 2017 als paragraaf 5 van het
beloningshoofdstuk 3 ingevoerd in de CARUWO. Zoals reeds aangekondigd, leidt deze invoering
tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting daarop. Een
revisie van de CARUWO en de toelichting heeft deze technische wijzigingen inzichtelijk gemaakt.
In deze ledenbrief treft u deze wijzigingen aan.

VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl
E-mail: CVA@VNG.NL

Aan de leden

informatiecentrum tel.

uw kenmerk

bijlage(n)

2

(070) 373 8393
betreft

ons kenmerk

datum

CARUWO-wijzigingen als
gevolg van invoering IKB

ECWGO/U201601310
Lbr. 16/083
CvA/LOGA: 16/19

10 november 2016

Geacht college en gemeenteraad,
De regeling IKB (Individueel Keuzebudget) wordt op 1 januari 2017 als paragraaf 5 van het
beloningshoofdstuk 3 ingevoerd in de CARUWO. Zoals reeds aangekondigd, leidt deze invoering
tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting daarop. Een
revisie van de CARUWO en de toelichting heeft deze technische wijzigingen inzichtelijk gemaakt.
In deze ledenbrief treft u deze wijzigingen aan.
Technische wijzigingen
Nagenoeg alle technische wijzingen in de bijlagen bij deze LOGA-brief zijn te herleiden op het
vervallen van de zelfstandige regelingen inzake de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering, de
levensloopbijdrage en het bovenwettelijk verlof van 14,4 verlofuren. Deze rechten komen
uiteraard niet te vervallen; ze zijn ‘verplaatst’ en vormen nu tezamen het IKB geregeld in
paragraaf 5 van het beloningshoofdstuk 3.
Van de vakantietoelage is nog wel een begripsbepaling opgenomen in artikel 1:1 CARUWO.
Wijzigingen in de regeling IKB
In de regeling IKB zelf zijn ook nog twee inhoudelijke wijzigingen noodzakelijk. Het betreft de
omissie dat de levensloopuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6a:7 lid 2,

pensioengevend zou zijn. Deze is niet pensioengevend en derhalve verplaatst naar het derde lid
van artikel 3:28. En de andere wijziging betreft het feit dat was nagelaten om de uitzondering op
de levensloopuitkering geregeld in artikel 6a:10 over te nemen in de IKB regeling. Die
uitzondering is nu opgenomen een nieuw lid 7 van artikel 3:28.
Restrictie ten aanzien van de verkoop van vakantie-uren
De Belastingdienst heeft het LOGA erop gewezen dat fiscale wetgeving niet toestaat dat verlof
eerst in het IKB wordt gekocht en voorts op grond van artikel 3:36 wordt verkocht. Deze restrictie
is aan voornoemd artikel toegevoegd in een tweede lid.
Hoofdstukken die buiten de revisie zijn gehouden
De hoofdstukken die uitsluitend nog worden geraadpleegd om oude uitkeringsrechten vast te
stellen zijn, evenals bij de invoering van het nieuwe hoofdstuk 3, buiten de revisie gehouden. Het
betreft de hoofdstukken 10, 10a, 11 en 11a.
Eveneens niet beoordeeld zijn de hoofdstukken 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 19 en 19a. Deze hoofdstukken
voor het brandweerpersoneel zijn vooralsnog buiten de revisie gelaten en zullen op een later
tijdstip in samenspraak met het Landelijk Overleg voor Brandweerpersoneel worden aangepast.
Datum inwerkingtreding
De wijzigingen in de CARUWO opgenomen in de bijlage bij deze LOGA-brief treden met ingang
van 1 januari 2017 in werking.
Rechtskrachtbepaling
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn gemeenten gehouden
om uitvoering te geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de nadien
overeengekomen wijzigingen daarvan. Voor gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt
dat eveneens voor de zogenoemde UWO-bepalingen. De CAR en de UWO zijn geen CAO in de
zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, waardoor overeengekomen wijzigingen
niet rechtstreeks doorwerken in de aanstelling van individuele ambtenaren.
Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160 Gemeentewet is het college verplicht,
respectievelijk bevoegd, voor gemeenteambtenaren een lokale arbeidsvoorwaarden- en
rechtspositieregeling vast te stellen in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift.
Op grond van artikel 107e Gemeentewet heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.

Betreft CARUWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB Datum 10 november 2016

02/03

De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139
Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas
verbinden wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt.
Sinds 1 januari 2014 dient dit te geschieden door vermelding in een elektronisch en
algemeen toegankelijk gemeenteblad, overeenkomstig de ‘Regeling elektronische
bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’.
Hoogachtend,
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Mw. mr. S. Pijpstra
secretaris

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.

Betreft CARUWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB Datum 10 november 2016

03/03

1 20161124_ledenbrief_aanpassing-car-uwo_collectieve-verzekering24112016

Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

informatiecentrum tel.

uw kenmerk

(070) 373 8393

bijlage(n)

1

betreft

ons kenmerk

datum

aanpassing CAR-UWO aan
nieuwe collectieve

ECWGO/U201601499
Lbr: 16/089
CvA/LOGA 16/20

24 november 2016

zorgverzekering
Samenvatting

Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een nieuwe collectieve zorgverzekering. De collectieve
zorgverzekering is voor (oud-)medewerkers en (oud-)bestuurders van alle gemeenten. De VNG
heeft de leden eerder geïnformeerd over deze collectieve zorgverzekering (ledenbrief 16
augustus 2016, ECWGO/U201601142).
Deze brief gaat over de aanpassing van de CAR-UWO aan de nieuwe collectieve
zorgverzekering. De regeling blijft hetzelfde maar de genoemde zorgverzekeraars veranderen. Nu
zijn dat IZA en Zilveren Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 zijn dat CZ, IZA en Menzis.
De VNG en de vakbonden hebben afgesproken om in het overleg over de volgende cao, de
mogelijkheid te bespreken om geen voorwaarde meer te stellen aan de tegemoetkoming in de
kosten van de zorgverzekering.
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aanpassing CAR-UWO aan
nieuwe collectieve

ECWGO/U201601499
Lbr: 16/089
CvA/LOGA 16/20

24 november 2016

zorgverzekering

Geacht college en gemeenteraad,
Inleiding
Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een nieuwe collectieve zorgverzekering.
Tot 1 januari 2017 is de gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij IZA en Zilveren Kruis
Achmea. Vanaf 1 januari 2017 is ze bij CZ, IZA en Menzis. Hiervoor moet een aantal artikelen in
de CAR-UWO worden aangepast. In de bijlage bij deze brief staan de aanpassingen.
Collectieve zorgverzekering vanaf 1 januari 2017
De VNG sluit namens alle gemeenten behalve Amsterdam en Den Haag een collectieve
zorgverzekering voor (oud-)medewerkers en (oud-)bestuurders. Nu is dat met IZA en Zilveren
Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 is dat met CZ, IZA en Menzis.
Meer informatie over deze collectieve zorgverzekering staat in de VNG-ledenbrief van 16
augustus 2016 (ECWGO/U201601142).
Aanpassingen CAR-UWO per 1 januari 2017
In de CAR-UWO wordt onder andere geregeld:
- met welke zorgverzekeraars de VNG een collectief contract heeft

-

dat medewerkers met een aanvullende zorgverzekering van niveau 3 of hoger binnen dit
collectief contract, recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van de

zorgverzekering
In de desbetreffende artikelen veranderen alleen de namen van de zorgverzekeraars. Nu zijn dat
IZA en Zilveren Kruis Achmea. Vanaf 1 januari 2017 zijn dat CZ, IZA en Menzis.
Toekomstig overleg over tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering
De VNG en de vakbonden hebben afgesproken om in het overleg over de volgende cao, de
mogelijkheid te bespreken om geen voorwaarde meer te stellen aan de tegemoetkoming in de
kosten van de zorgverzekering.
Datum inwerkingtreding
De wijzigingen in de CAR-UWO treden 1 januari 2017 in werking.
Rechtskrachtbepaling.
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn gemeenten gehouden
om uitvoering te geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de nadien
overeengekomen wijzigingen daarvan. Voor gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt
dat eveneens voor de zogenoemde UWO-bepalingen. De CAR en de UWO zijn geen CAO in de
zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, waardoor overeengekomen wijzigingen
niet rechtstreeks doorwerken in de aanstelling van individuele ambtenaren.
Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160 Gemeentewet is het college verplicht,
respectievelijk bevoegd, voor gemeenteambtenaren een lokale arbeidsvoorwaarden- en
rechtspositieregeling vast te stellen in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift.
Op grond van artikel 107e Gemeentewet heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.
De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139
Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas
verbinden wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt.

Betreft Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering Datum <datum>
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Sinds 1 januari 2014 dient dit te geschieden door vermelding in een elektronisch en
algemeen toegankelijk gemeenteblad, overeenkomstig de ‘Regeling elektronische
bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’.
Hoogachtend,
College voor Arbeidszaken van de VNG

Mw. mr. S. Pijpstra
Secretaris
Bijlage
Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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CvA/LOGA 17/02

23 januari 2017

CARUWO als gevolg van IKB
Samenvatting

De invoering van het IKB (Individueel Keuzebudget) in het beloningshoofdstuk van de CARUWO
heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting
daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop.
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CARUWO als gevolg van IKB

ECWGO/U201700032
Lbr: 17/004
CvA/LOGA 17/02

23 januari 2017

Geacht college en gemeenteraad,
De invoering van het IKB (Individueel Keuzebudget) in het beloningshoofdstuk van de CARUWO
heeft geleid tot meerdere technische wijzigingen in de integrale CARUWO én de toelichting
daarop. Deze ledenbrief bevat nog een aanvulling daarop.
Artikel 1:2:1
In de leden 2, 3, en 4 van artikel 1:2:1 wordt een aantal hoofdstukken uitgesloten voor bijzondere
groepen medewerkers (o.a. vakantiekrachten en BBL-ers). Hoofdstuk 3 wordt onder andere
uitgesloten, met als gevolg dat deze medewerkers geen recht hebben op een IKB.
Echter, voorheen stonden de vakantietoelage en de levensloopbijdrage niet in hoofdstuk 3, maar
in hoofdstuk 6 (artikel 6:3) en hoofdstuk 6a (artikel 6a:7). Ook het bovenwettelijk verlof van 14,4
uren was geregeld in hoofdstuk 6 (artikel 6:2). Deze rechten zijn vanaf 1 januari 2017 opgenomen
in het IKB. Er moet dus nog iets geregeld worden voor hen, anders gaan zij er op achteruit.
De rechten zullen in een nieuw vijfde artikellid worden opgenomen in een percentage, welke in de
toelichting worden toegelicht. Alleen de vakantietoelage wordt in het artikel zelf expliciet
genoemd, omdat hiervan in artikel 1:1 lid 1, sub ww CARUWO een begripsomschrijving staat.
Artikel 2:5:4
De oproepcontractant heeft een IKB conform de regeling in paragraaf 5 van hoofdstuk 3. Dit was
al zo, maar wordt nu ook expliciet genoemd in de toelichting op artikel 2:5:4 CARUWO. Omdat

het tweede lid voor onduidelijkheid zorgt, wordt dit lid geschrapt.
Datum inwerkingtreding
De wijzigingen in de CARUWO opgenomen in de bijlage bij deze LOGA-brief treden met ingang
van 1 januari 2017 in werking.
Rechtskrachtbepaling
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn gemeenten gehouden
om uitvoering te geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de nadien
overeengekomen wijzigingen daarvan. Voor gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt
dat eveneens voor de zogenoemde UWO-bepalingen. De CAR en de UWO zijn geen CAO in de
zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, waardoor overeengekomen wijzigingen
niet rechtstreeks doorwerken in de aanstelling van individuele ambtenaren.
Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160 Gemeentewet is het college verplicht,
respectievelijk bevoegd, voor gemeenteambtenaren een lokale arbeidsvoorwaarden- en
rechtspositieregeling vast te stellen in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift.
Op grond van artikel 107e Gemeentewet heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.
De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139
Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas
verbinden wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt.
Sinds 1 januari 2014 dient dit te geschieden door vermelding in een elektronisch en
algemeen toegankelijk gemeenteblad, overeenkomstig de ‘Regeling elektronische
bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’.
Hoogachtend,
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Mw. mr. S. Pijpstra
secretaris
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad
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Bijlage(n)

1

Onderwerp

Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige
ambtenaren
Samenvatting
Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor
verhuisplichtige ambtenaren. In de CAO-gemeenten 2009-2011 is hiervoor een nieuwe systematiek
afgesproken. De koppeling met de Rijksregeling is losgelaten en in plaats daarvan is gekozen voor
een jaarlijkse indexatie met de consumenten prijsindex (CPI) van twee jaar daarvoor. Deze brief
informeert u over de vaststelling van de bedragen voor 2017. U dient de gewijzigde bedragen lokaal
vast te stellen.
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Aan de leden

Datum

10 maart 2017
Ons kenmerk

ECWGO/U2017001
Lbr: 17/016
CvA/LOGA 17/05
Telefoon

(070) 373 8393
Bijlage(n)

1

Onderwerp

Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige
ambtenaren
Geacht college en gemeenteraad,
Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor
verhuisplichtige ambtenaren. In de CAO-gemeenten 2009-2011 is hiervoor de systematiek van een
jaarlijkse indexatie met de consumenten prijsindex (CPI) van twee jaar daarvoor afgesproken. Deze
brief informeert u over de vaststelling van de bedragen voor 2017.
De vastgestelde bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd met de CPI van twee jaar
eerder. Voor 2017 heeft dit het volgende effect: de bedragen geldig op 31 december 2016 worden
met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met de CPI 2015. De CPI 2015 bedraagt 0,64%.
Wijzigingen CAR-UWO
De wijzigingen in de CAR-UWO zullen in deze ledenbrief van een korte toelichting worden voorzien;
u treft die hieronder aan. De letter van de wijziging correspondeert met de letteraanduiding in de
bijlage bij deze ledenbrief.
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Wijziging A: artikel 18:1:5
De tegemoetkoming in de verhuiskosten kan uit drie onderdelen bestaan. Deze onderdelen
geregeld in artikel 18:1:5 lid 1 bestaan naast elkaar:
● Een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en de inboedel van de betrokkene en
zijn gezinsleden naar de nieuwe woning. Hierbij zijn ook de kosten van het in- en uitpakken van
breekbare zaken inbegrepen. Hiervoor stelt het LOGA geen maximum bedragen vast.
● Een bedrag voor dubbele woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten. Deze
tegemoetkoming bedroeg in 2016 maximaal € 310,51 per maand. Door vermenigvuldiging met de
CPI 2015 wordt deze tegemoetkoming in 2017 € 312,49 per maand.
● Een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, bijvoorbeeld
inrichtingskosten. Dit bedrag was in 2016 maximaal € 6.209,70. Door vermenigvuldiging met de CPI
2015 wordt dat bedrag in 2016 maximaal € 6.249,44.

Wijziging B: artikel 18:1:7
● Artikel 18:1:7 lid 2 bepaalt dat de tegemoetkoming in kosten voor treinreizen per jaar tot ten
hoogste de maximumprijs van een NS jaarabonnement ‘Altijd vrij’ tweede klasse is. De hoogte van
de tegemoetkoming was in 2016 € 3.984 en wordt vanaf 1 januari 2017 maximaal € 3.996.
● Artikel 18:1:7 lid 3 bepaalt dat de verhuisplichtige ambtenaar die met de trein reist en van de
woning of het pension met een ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke NSstation kan reizen, maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met
eigen vervoer reist, een tegemoetkoming op jaarbasis ontvangt. Dit bedrag was in 2016 € 103,78
op jaarbasis. Door vermenigvuldiging met de CPI 2015 wordt dat bedrag in 2017 € 104,44 op
jaarbasis.
● Artikel 18:1:7 lid 4 bepaalt dat indien de plaats van tewerkstelling voor de verhuisplichtige
ambtenaar niet met het openbaar vervoer te bereiken is, hij een tegemoetkoming per kilometer
ontvangt met een maximum van 20 kilometer enkele reis. Dit bedrag was in 2016 € 0,17 per
kilometer. Per 1 januari 2017 wordt dit bedrag niet verhoogd als gevolg van de berekening met de
CPI 2015.
Datum inwerkingtreding
De wijzigingen in de CAR-UWO treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 in werking.
Rechtskrachtbepaling
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA zijn gemeenten gehouden om
uitvoering te geven aan de in het LOGA overeengekomen CAR-bepalingen en de nadien
overeengekomen wijzigingen daarvan. Voor gemeenten die bij de UWO zijn aangesloten, geldt dat
eveneens voor de zogenoemde UWO-bepalingen. De CAR en de UWO zijn geen CAO in de zin
van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, waardoor overeengekomen wijzigingen niet
rechtstreeks doorwerken in de aanstelling van individuele ambtenaren.
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Op grond van artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 160 Gemeentewet is het college verplicht,
respectievelijk bevoegd, voor gemeenteambtenaren een lokale arbeidsvoorwaarden- en
rechtspositieregeling vast te stellen in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift.
Op grond van artikel 107e Gemeentewet heeft de raad deze bevoegdheid voor de griffie.
De gemeentelijke rechtspositieregeling is een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 139
Gemeentewet bepaalt dat besluiten, die algemeen verbindende voorschriften inhouden, pas
verbinden wanneer zij op de juiste manier zijn bekendgemaakt.
Sinds 1 januari 2014 dient dit te geschieden door vermelding in een elektronisch en
algemeen toegankelijk gemeenteblad, overeenkomstig de ‘Regeling elektronische
bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden’.
Hoogachtend,
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Mw. mr. S. Pijpstra
secretaris
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Bijlage 1 bij ledenbrief U201600078
CAR-UWO teksten
A. Artikel 18:1:5 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:
a.
een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de
betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het inen uitpakken van breekbare zaken;
b.
een bedrag voor dubbel woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een
maximum van € 312,49 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming ten hoogste voor
vier maanden wordt verleend;
c. een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum
van € 6.249,44.
B. Artikel 18:1:7 leden 2, 3 en 4 worden gewijzigd en komen te luiden:
2. De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt
gemaakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van € 3.996 per jaar.
3.
De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander
(aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen maar van dit openbaar
vervoer geen gebruik maakt en in de plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist,
ontvangt een tegemoetkoming van € 104,44 op jaarbasis.
4. De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is, indien het
college de plaats van tewerkstelling van een betrokkene heeft aangewezen als een plaats van
tewerkstelling die niet door openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene behoort tot een
aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet
per openbaar vervoer is te bereiken, € 0,17 per kilometer met een maximum van 20 kilometer
enkele reis.
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1 20161110 bijlage_2_bij_loga-brief U201601310

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310
Bijlage 2 CARUWO teksten
A.

Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd:
ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris en de toegekende
salaristoelage(n), hetgeen met ingang van 1 januari 2017 een vast onderdeel van het
Individueel Keuze Budget vormt.

B.

In artikel 1:2a lid 2 wordt het nummer: “4a,” geschrapt.

C.

In artikel 1:2b lid 2 wordt het nummer: “4a,” geschrapt.

D.

Artikel 1:2c wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 1:2c Aanstellingen op grond van de banenafspraak
1. In afwijking van artikel 3:3 lid 1 kan het college salarisschaal A in bijlage IIa vaststellen
voor de ambtenaar die op grond van de Wet banenafspraak een aanstelling krijgt omdat
hij onder de Participatiewet valt en door beperkingen niet het wettelijk minimumloon kan
verdienen.
2. In afwijking van artikel 3:3 lid 1 kan het college vaststellen dat de ambtenaar die op grond
van de Wet banenafspraak een aanstelling krijgt omdat hij Wajonger is met
arbeidsvermogen en voor wie een loonwaarde van minder dan 100% is vastgesteld, recht
heeft op een door zijn loonwaarde bepaald percentage van het salaris. Is het door het
loonwaarde bepaalde percentage van het salaris lager dan het wettelijk minimumloon, dan
is het salaris van de ambtenaar gelijk aan het wettelijk minimumloon.
3. Voor de ambtenaar, bedoeld in lid 1 gelden niet de in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a , b
en c genoemde minimumbedragen.
4. Voor de ambtenaar, bedoeld in lid 2 gelden als minimumbedragen, de bedragen
genoemd in artikel 3:28 lid 2, onderdelen a, b en c naar rato van de loonwaarde en de
deeltijdfactor.
5. Indien het college voor de in lid 2 genoemde ambtenaar loondispensatie op grond van de
Wajong ontvangt, past het college deze loondispensatie toe op het salaris en de daarop
gebaseerde toelagen en vergoedingen.

E.

Artikel 2:5:4 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. Het salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8%, worden
uitgedrukt in een bedrag per uur.

F.

Artikel 2:7a wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. Op verzoek van het college kan de arbeidsduur van een ambtenaar die is aangesteld voor
een formele arbeidsduur van 36 uur per week, worden verruimd naar maximaal 40 uur per
week.
2. Bij een verruiming van de arbeidsduur geldt dat:
1. - de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen
periode;
2. - het salaris evenredig wordt verhoogd;
3. - de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;
4. - de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd;
5. - het IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, onderdeel a evenredig wordt verhoogd;
6. - het IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, onderdeel b evenredig wordt verhoogd;
7. - instemming van de ambtenaar is vereist;
8. - de verkoop van vakantieuren op grond van artikel 3:36 voor de duur van de
verruiming niet is toegestaan.
3. Wanneer lid 1 van dit artikel wordt toegepast, meldt het college dit vooraf aan de OR.

G.

4. Het college rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag over het gebruik van de
uitbreidingsmogelijkheid van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur. Deze rapportage wordt
ter bespreking voorgelegd aan de OR.
Artikel 3:19 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. Bij 25 jaar overheidsdienst bedraagt de toelage de helft van het maandsalaris en de
toegekende salaristoelage(n) over de maand van jubileren, tezamen vermeerderd met
8%. Bij 40 en 50 jaar overheidsdienst bedraagt de toelage het maandsalaris en de
toegekende salaristoelage(n) over de maand van jubileren, tezamen vermeerderd met
8%.
De toelichting op artikel 3:19 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 2
De ambtsjubileumgratificatie wordt berekend op basis van het geldende salaris en de
toegekende salaristoelagen, tezamen vermeerderd met 8% (deze 8% betreft de
vakantietoelage die per 1 januari 2017 is toegevoegd aan het IKB; hoofdstuk 3, par. 5) naar
rato over de maand waarin het jubileum valt. Een ambtsjubileumgratificatie kan niet in alle
gevallen onbelast worden uitgekeerd; aanbevolen wordt om dit bij de Belastingdienst na te
gaan.

H.

Artikel 3:23 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. Na het overlijden van de ambtenaar ontvangt de achterblijvende partner – of bij het
ontbreken daarvan diens minderjarige kinderen – een overlijdensuitkering, die bestaat uit:
driemaal het laatst genoten salaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen
vermeerderd met 8%.

I.

Artikel 3:24 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. de uitkering bedraagt één jaarsalaris en de toegekende salaristoelage(n), tezamen
vermeerderd met 8%, berekend over de 12 kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande
aan de maand van overlijden.
De toelichting op artikel 3:24 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 2
Nabestaanden van de ambtenaar die als gevolg van een ongeval in en door de dienst
overlijden, krijgen deze overlijdensuitkering naast de overlijdensuitkering van artikel 3:23.
De hoogte van de uitkering is één jaarsalaris vermeerderd met de toegekende
salaristoelage(n), tezamen vermeerderd met 8% (deze 8% betreft de vakantietoelage die per
1 januari 2017 is toegevoegd aan het IKB; hoofdstuk 3, par. 5), waarbij de 12
kalendermaanden direct voorafgaand aan de maand van overlijden als referteperiode dient.
Ziekte van de ambtenaar in die referteperiode, waarbij zijn salaris is gekort o.g.v. artikel 7:3
CAR, heeft geen invloed op de hoogte van de overlijdensuitkering. Op jaarbasis wordt
gerekend met het volledige salaris. Ook bij toepassing van lid 3 gelden de 12
kalendermaanden voorafgaand aan de maand van overlijden als referteperiode .

J.

Artikel 3:28 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 3:28 Opbouw IKB
1.
2.

Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt
opgebouwd en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd.
Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt:
a. 8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris
vermeerderd met de salaristoelagen genoemd in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met
dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 146,65 bij een volledig
dienstverband, en
b. 6% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien
verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 145,83 bij een volledig
dienstverband, en

3

4

5

6.
7.

c. 1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, voor de ambtenaar die
geboren is na 31 december 1949, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is
van € 33,33 bij een volledig dienstverband.
Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt:
a. 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, en
b. indien en voor zolang hoofdstuk 9a van toepassing is op de ambtenaar, 1% van het
voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat
dit voor maximaal 20 jaar geldt, tenzij artikel 9a:9 lid 1, onderdeel b van toepassing is.
Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn
uitbetaald dan wordt het IKB in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris
en de uitbetaalde salaristoelage(n). Ontvangt de ambtenaar in een maand geen salaris
dan wordt in die maand geen IKB opgebouwd.
Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn
uitbetaald op grond van artikel 7:3 lid 2 tot en met 4 dan wordt, in afwijking van lid 4 van
dit artikel, het IKB in die maand berekend op basis van het volledige salaris en
toegekende salaristoelage(n).
Het college kan bronnen toevoegen aan het IKB. Een bron kan zijn een persoonlijk
budget, voor zover dat in de gemeente bestaat en niet is opgenomen in de TOR zoals
omschreven in paragraaf 7 van hoofdstuk 3.
Op de ambtenaar bedoeld in artikel 9b:1 is lid 2, onderdeel c van dit artikel niet van
toepassing. De vorige volzin geldt niet voor de ambtenaar bedoeld in artikel 9b:50.

De toelichting op artikel 3:28 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 3:28 Opbouw IKB
Lid 2
In dit lid is geregeld wat de bronnen van het pensioengevende deel van het IKB zijn. De
bronnen komen uit arbeidsvoorwaarden die tot 1 januari 2017 onder een andere naam in de
CARUWO geregeld waren. Het IKB is opgebouwd uit:
a. de vakantietoelage, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6:3, en
b. de eindejaarsuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 3:18a, en
c. de levensloopuitkering, zoals tot 1 januari 2017 geregeld in artikel 6a:7 lid 1.
Lid 3
In dit lid zijn de niet-pensioengevende bronnen van het IKB geregeld:
De financiële tegenwaarde van 14,4 uren bovenwettelijk vakantieverlof is niet
pensioengevend. Tot 1 januari 2017 had de ambtenaar op grond van artikel 6:2 recht op ten
minste 158,4 uren vakantieverlof per kalenderjaar. Met ingang van 1 januari 2017 is de
aanspraak op vakantieverlof verminderd tot 144 uren per kalenderjaar. De financiële
tegenwaarde van 14,4 uren vakantieverlof is per diezelfde datum opgenomen in het IKB.
Brandweerpersoneel dat valt onder hoofdstuk 9a heeft recht op 2,5% opbouw van de
levenslooptoelage, in plaats van 1,5%. De extra 1% is niet pensioengevend en is daarom in
het IKB niet een bron die pensioengevend is.
Lid 7
In dit lid is geregeld dat de 1,5% opbouw van het IKB, als vervanging van de
levensloopuitkering, niet van toepassing is op brandweerpersoneel dat recht heeft op FLO
overgangsrecht zoals omschreven in hoofdstuk 9b. De reden hiervan is dat voor medewerkers
met FLO overgangsrecht aparte afspraken gelden over levensloop. Voor medewerkers als
bedoeld in paragraaf 5 van hoofdstuk 9b geldt deze uitzondering niet.
K.

Aan artikel 3:36 wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, onder vernummering van lid 2 tot en
met lid 4 in lid 3 tot en met 5:
2. Vakantie-uren die de ambtenaar heeft gekocht op grond van artikel 3:29 lid 1, sub a
kunnen niet worden verkocht op grond van dit artikel.

De toelichting op artikel 3:36 lid 2 komt te luiden:
Artikel 3:36 Verkoop van vakantie-uren
Lid 2
De reden dat dit lid is opgenomen, is dat het op grond van fiscale regelgeving niet is
toegestaan om vakantie-uren te verkopen die in het IKB zijn gekocht.
L.

Artikel 3:38 wordt vernummerd in artikel 3:37.
In de toelichting op punt 3, in de derde alinea, worden de woorden: “extra eindejaarsuitkering
of een” geschrapt.
In de toelichting op punt 4 worden de woorden “eindejaarsuitkering, vakantietoelage of
levensloopbijdrage” vervangen door: “het IKB”.

M.

De titel van hoofdstuk 6 wordt gewijzigd en komt te luiden:
VAKANTIE EN VERLOF

N.

Artikel 6:2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. De vakantie van de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt ten minste 144 uur
per kalenderjaar.
De toelichting op artikel 6:2 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 2
Een ambtenaar kan verzoeken in enig jaar maximaal 50,4 uur op jaarbasis (bij een volledig
dienstverband) meer te werken dan de maximale arbeidsduur van 1836 uur voortvloeit.
Voor een deeltijder geldt een naar evenredigheid aantal uren als maximum.
Toekenning van dit verzoek geeft de ambtenaar recht op een gelijk aantal extra vakantie-uren.
Dit verzoek dient betrokkene in vóór 1 november (tenzij anders geregeld) in het jaar
voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het verzoek geldt. Gelet op de samenhang met
paragraaf 5 en 6 van hoofdstuk 3 ligt het voor de hand dat het college bij de toewijzing van de
verzoeken rekening houdt met alle mutaties van het verlof, te weten:




extra vakantie-uren op basis van dit artikel
verkoop van vakantie-uren op basis van artikel 3:36;
koop van vakantie-uren op basis van artikel 3:29 lid 1, onderdeel a..

Op basis van het totaalbeeld van de effecten van alle verzoeken kan worden bezien in
hoeverre sprake is van ernstige problemen van organisatorische dan wel roostertechnische
aard.
O.

In de toelichting op artikel 6:2:6 lid 3 wordt het getal “187,2” op twee plaatsen gewijzigd in:
“144” en het getal “280,8” in: “216”.

P.

Artikel 6:3:1 vervalt, inclusief titel.
De toelichting op artikel 6:3:1 vervalt, inclusief titel.

Q.

Artikel 6:4:1a lid 6 en lid 7 worden geschrapt.
De toelichting op de artikel 6:4:1a leden 6 tot en met 7 wordt geschrapt.

R.

Artikel 6:5:4 wordt, inclusief titel, gewijzigd en komt te luiden:
Opbouw vakantie
De duur van de vakantie van een ambtenaar die ouderschapsverlof geniet, wordt verminderd
naar evenredigheid van de omvang van het ouderschapsverlof.

De toelichting op artikel 6:5:4 wordt, inclusief titel, gewijzigd en komt te luiden:
Opbouw vakantie
De korting van vakantieverlof vindt gedurende het ouderschapsverlof plaats overeenkomstig
de omvang en de duur van dit verlof. Geniet de ambtenaar bijvoorbeeld ouderschapsverlof
gedurende zes maanden voor de helft van zijn arbeidsduur en loopt het verlof van 1 mei tot 1
november, 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 jaarbasis x 0,5) en in november en december weer een gehele
verlofopbouw (2/12 x verlofaanspraak op jaarbasis).
S.

In de toelichting op artikel 6:10 lid 1 worden de woorden “de vakantietoelage,
levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering” vervangen door: “het IKB”.

T.

In de toelichting op hoofdstuk 6a wordt de laatste zin van de eerste alinea geschrapt.

U.

Artikel 6a:6 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 6a:6 Bronnen
De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling
bestaat uit een of meer van de volgende bronnen:
a. het salaris;
b. het IKB indien het college de levensloopregeling op grond van artikel 3:29 lid 2 heeft
aangewezen als bestedingsdoel van het IKB;
c. de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren, bedoeld in artikel 3:36;
d. het opgebouwde verloftegoed, bedoeld in artikel 4:9 lid 3.

V.

In artikel 7:13:1 worden tussen de woorden “in artikel 7:3” en “bestaat:” de woorden “en geen
opbouw van het IKB, bedoeld in artikel 3:28,” toegevoegd.
In de toelichting op artikel 7:13:1 worden tussen de woorden “salaristoelage(n)” en “Het gaat”
de woorden “en op opbouw van het IKB.” toegevoegd.

W.

In artikel 7:13:2 lid 1 worden tussen de woorden “in artikel 7:3” en “indien” de woorden “en de
opbouw van het IKB, bedoeld in artikel 3:28, worden gestaakt,” toegevoegd.
Artikel 7:13:2 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
2. De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van
het IKB vinden wel plaats indien de ambtenaar op grond van zijn geestelijke toestand
geen verwijt kan worden gemaakt van het gedrag, genoemd in het lid 1.
De toelichting op artikel 7:13:2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 7:13:2 Staken van de doorbetaling
Zowel artikel 7:13:2 als artikel 7:14 bevatten de sancties op overtreding van de verplichtingen
als genoemd in artikel 7:10, 7:11 en 7:12, alsmede de conclusies die uit het onderzoek als
bedoeld in artikel 7:12 getrokken kunnen worden.
De in deze artikelen beschreven situaties kunnen tijdelijk zijn. Dit houdt in dat artikel 7:13:2 en
7:14 ook tussentijds kunnen worden toegepast. Wanneer de situatie weer hersteld is, wordt de
betaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB weer
gestart.
Artikel 7:13:2 ziet op de verplichtingen die aan de ambtenaar zijn opgelegd in artikel 7:10 en
7:12. Artikel 7:14 ziet op de verplichtingen die op grond van artikel 7:11 aan de ambtenaar zijn
opgelegd.

Artikel 7:13:2 sanctioneert allereerst de weigering de benodigde informatie te verstrekken. De
andere sancties van artikel 7:13:2 betreffen gedrag van de ambtenaar, waarbij de arbo-dienst
een rol speelt in de beoordeling van dat gedrag.
De sancties op de overtredingen die genoemd zijn, zijn imperatief: de betaling van het salaris
en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB worden gestaakt wanneer
bijvoorbeeld de ambtenaar nalaat zich onder geneeskundige behandeling te stellen of zich
niet houdt aan voorschriften van behandelende geneeskundigen.
Als de ambtenaar geen verwijt gemaakt kan worden op grond van zijn geestelijke toestand,
vindt doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het
IKB wel plaats. De gemeente moet zich voor het besluit om de salarisbetaling te staken dus
vergewissen van de geestestoestand van de ambtenaar.
X.

Artikel 7:14 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Artikel 7:14 Sanctie bij nalatigheid algemene verplichtingen
1.
2.

3.

De ambtenaar die zich niet houdt aan zijn verplichtingen, bedoeld in artikel 7:11 lid 1,
onderdeel c, wordt disciplinair gestraft wegens plichtsverzuim.
De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), bedoeld in artikel
7:3, en de opbouw van het IKB bedoeld in artikel 3:28, worden gestaakt, indien en voor
zolang de ambtenaar:
a. weigert mee te werken aan, door het college of een door hem aangewezen
deskundige, gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen, als bedoeld in
artikel 7:11 lid 1, onderdeel a, die erop gericht zijn om de betrokkene in staat te
stellen de eigen passende arbeid te verrichten;
b. weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van
aanpak als bedoeld in artikel 7:11 lid 1, onderdeel b;
c. weigert aangeboden passende arbeid te verrichten, waartoe hij op grond van artikel
7:11 lid 2 verplicht is.
De doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n), en de opbouw van
het IKB, bedoeld in lid 2, vinden wel plaats indien de ambtenaar op grond van zijn
geestelijke toestand geen verwijt kan worden gemaakt van het gedrag, genoemd in het
lid 2.

In de toelichting op artikel 7:14 worden in de eerste alinea tussen de woorden
“salaristoelage(n)” en “weer opgestart.” de woorden “en de opbouw van het IKB” toegevoegd.
De toelichting op artikel 7:14 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Lid 3
Als de ambtenaar, bedoeld in lid 2, geen verwijt gemaakt kan worden op grond van zijn
geestelijke toestand, vindt doorbetaling van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en
de opbouw van het IKB wel plaats. De gemeente moet zich voor het besluit om de betaling
van het salaris en de toegekende salaristoelage(n) en de opbouw van het IKB te staken dus
vergewissen van de geestestoestand van de ambtenaar.
IJ.

In de algemene toelichting op artikel 7:16 worden in de laatste alinea tussen de woorden
”salaristoelage(n)” en “te staken,” de woorden “en de opbouw van het IKB” toegevoegd.

Z.

In artikel 10d:2 sub worden de woorden “de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering”
vervangen door: “het IKB, bedoeld in artikel 3:28 lid 2, onderdeel a en b”.

AA.

In artikel 18:1:1 lid 1, sub f worden de woorden “de aanspraak op de vakantieuitkering”
vervangen door: “8%”.

1 20161124_bijlage bij loga-brief U201601499

Bijlage 1 bij LOGA-brief ECWGO/U201601499
Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering
A. In de toelichting op artikel 7:24 worden de woorden “met IZA Zorgverzekeraar NV en
Zilveren Kruis Achmea voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2016, dat optioneel 3 keer
met 1 jaar” vervangen door “met CZ, IZA en Menzis voor de periode van 1 januari 2017 tot 1
januari 2020, dat optioneel één keer met één jaar”.
B. Artikel 3:25 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. De ambtenaar heeft recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten als hij één
van de volgende aanvullende zorgverzekeringen heeft: Extra Zorg 3 of 4 bij IZA, Plus
Collectief of Top Collectief bij CZ, Collectief Aanvullend 3 of 4 bij Menzis.

1 20170123_bijlage-bij-loga-brief U201700032

Bijlage bij ledenbrief ECCVA/U201700032
Bijlage CARUWO teksten
A.

Aan artikel 1:2:1 wordt lid 5 toegevoegd en deze komt te luiden:
5.

De ambtenaar, bedoeld in de leden 2, 3 of 4 van dit artikel, heeft recht op:
a. 8% vakantietoelage, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van €
146,65 bij een volledig dienstverband, en
b. 1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, voor de ambtenaar die
geboren is na 31 december 1949, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is
van € 33,33 bij een volledig dienstverband, en
c. 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris.

De toelichting op artikel 1:2:1 lid 5 komt te luiden:
De ambtenaren die vallen onder de leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn de enige medewerkers
waarvoor nog een vakantietoelage geldt. Deze 8% is pensioengevend.
De 1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, was tot 1 januari 2017 de
levensloopregeling geregeld in artikel 6a:7 lid 1. Deze 1,5% is pensioengevend.
De 0,8% van het in de maand van opbouw geldende salaris, was tot 1 januari 2017 het
bovenwettelijk verlof van 14,4 uren geregeld in artikel 6:2 lid 1. Deze 0,8% is niet
pensioengevend.
Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn uitbetaald
dan worden de in de percentages in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris
en de uitbetaalde salaristoelage(n).
Indien in een maand het salaris en de toegekende salaristoelage(n) gedeeltelijk zijn uitbetaald
op grond van artikel 7:3 lid 2 tot en met 4 dan worden, in afwijking van voorgaande volzin, de
percentages in die maand berekend op basis van het volledige salaris en toegekende
salaristoelage(n).
Uitbetaling vindt plaats bij de maandelijkse salarisbetaling.
B.

Artikel 2:5:4 lid 2 wordt geschrapt, onder vernummering van lid 3 in lid 2.
De toelichting op artikel 2:5:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Met de oproepcontractant wordt een contract aangegaan voor minimaal 15 uur per maand.
Voor die uren bestaat er dan ook een loonbetalingsverplichting, ook als de oproepcontractant
ziek is. Aangezien hoofdstuk 7 per definitie van toepassing is (de CAR/UWO is namelijk van
toepassing), hoeft deze loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte niet meer expliciet te
worden opgenomen. De berekeningsbasis van de ziekte-uitkering wordt gevormd door het
inkomen dat de oproepkracht gedurende het laatste kwartaal genoot.
De oproepcontractant heeft een IKB conform de regeling in paragraaf 5 van hoofdstuk 3.

4 Aanwijzingsbesluit werkkostenregeling 2018
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Waarom ligt het voorstel nu voor?
Met de invoering van het IKB moet het aanwijzingsbesluit worden geactualiseerd.

Waar gaat het voorstel over, wat is de doelstelling en het beoogd effect?
Voor de werkkostenregeling mogen wij maximaal 1,2% (tarief 2015) van de totale fiscale loonsom aan
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen besteden aan alle medewerkers en bestuurders. Dit wordt
in de regeling de vrije ruimte of forfaitaire ruimte genoemd. De fiscale loonsom per jaar is bepalend
voor de omvang van de vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u belasting in de
vorm van een eindheffing van 80%. Of anders gezegd: voor elke euro die de vrije ruimte overschrijdt
stijgen de loonkosten met € 0,80. De hoofdregel binnen de Werkkostenregeling is dat alle
vergoedingen, verstrekkingen en het ter beschikking stellen van goederen, die in het kader van de
dienstbetrekkingen of een vroegere dienstbetrekking worden genoten tot het loon van de medewerker
en bestuurders worden gerekend. We hebben de mogelijkheid om loonbestanddelen aan te wijzen als
eindheffingsbestanddeel. Die mogelijkheid is er om de vergoeding netto aan de medewerker te
betalen. Met de invoering van het IKB moeten de loonbestanddelen opnieuw worden aangewezen om
netto verstrekking nog steeds mogelijk te maken. Als we dit niet doen heeft dat als consequentie dat
er alleen nog bruto vergoedingen aan de medewerker kunnen worden verstrekt, met als gevolg dat
het netto te ontvangen bedrag voor de medewerker lager uitvalt.
Welke interne/externe partijen en burger(platformen) zijn in het voortraject betrokken?
Dit voorstel is tot stand gekomen uit een samenwerking van Team HRM en Team Control &
Financiën.

Wat is het vastgestelde wettelijk- en beleidskader?
De Belastingdienst heeft de regelgeving rondom de Werkkostenregeling opgesteld.

Wat is het duurzaamheidaspect van dit voorstel?
nvt

Wie zijn belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen?
Voor de BEL Combinatie zijn alle betrokken medewerkers de belanghebbenden.

Welke relatie heeft dit voorstel met de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie?
Dit voorstel wordt door alle colleges en gemeenteraden van de BEL-gemeenten behandeld. Het
DB/AB behandeld dit voorstel voor de BEL Combinatie.

Welke financiële middelen zijn met het besluit gemoeid?
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Geen.

Wat zijn alternatieven voor het voorstel en de consequenties hiervan?
Het alternatief is dat er geen loonbestanddelen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Het
gevolg hiervan is dat de fiscale belasting bij de medewerker komt te liggen. Bijvoorbeeld de
tegemoetkoming voor rechtskundige hulp: medewerker huurt een advocaat in bij een arbeidsconflict
en wordt in het gelijk gesteld. Medewerker betaalt de factuur van €500,- aan de advocaat en
declareert die vervolgens bij ons als werkgever. Dit bedrag kan dan niet netto, maar bruto worden
vergoed. Er wordt belasting geheven over die €500,- en het netto bedrag dat de medewerker
ontvangt valt daardoor lager uit.

Wat zijn de juridische consequenties van het voorstel?
nvt

Is bij de uitvoering van dit voorstel de inkoper betrokken?
Nee, nvt

Welke afspraken maken we over uitvoering en realisatie?
Na vaststelling worden de administratieve systemen hierop ingericht.

Welke afspraken maken we over de communicatie en rapportage?
nvt
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1 aanwijzingsbesluit Bel Combinatie 2018

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling
Het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie;
Gelezen het voorstel van 9 oktober 2017,

B E S L U I T:
Met ingang van 1 januari 2018 de volgende vergoedingen aan te wijzen als
eindheffingsbestanddeel:

-

-

Bovenmatige reiskostenvergoeding
Kerstpakketten, geschenken in het kader van de dienstbetrekking, cadeaubonnen
Parkeer-, veer- en tolgelden
Vanuit de IKB regeling:
o Vergoeding vitaliteit
o Vergoeding vakbondscontributie
o Vergoeding fiets, accessoires en verzekering
Werkgeversbijdrage personeelsvereniging
Bindingsactiviteiten en personeelsfeesten
Vergoeding werkkleding
Vergoeding telefoon
Vergoeding Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Vergoeding tegemoetkoming rechtskundige hulp

Dit aanwijsbesluit betreft loonheffingsnummer 8185.23.918.L.01 (Werkorganisatie Gemeenten
Blaricum, Eemnes en Laren)
Eemnes, 9 oktober 2017
Secretaris,

Voorzitter,

G. Kolhorn

mevr. J.N. de Zwart-Bloch
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Waarom ligt het voorstel nu voor?
Begin 2016 is de BEL Combinatie gestart met het programma Informatie en ICT, waarbij zowel
reactief als proactief stappen worden gezet op het vlak van BEL- en gemeentebreed elektronisch
communiceren en archiveren. Dit gebeurt digitaal en zaakgericht.
In dit voorstel worden de volgende documenten voorgelegd:
 BEL PRMFC155__20170711_1538 (aanbiedingsbrief)
 TOEZICHTVERSLAG ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER EEMNES EN BEL 2016_v1
Sinds enige tijd is het Algemeen Bestuur mede belast met het toezicht op het archief. Als gevolg
daarvan wordt de rapportage over de stand van zaken met betrekking tot de vraag of voldaan wordt
aan de geldende wet- en regelgeving, aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Het is de verwachting
dat per 1 januari 2018 geheel voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Dan zijn de relevante
maatregelen, zoals opgesomd in het plan Informatie en ICT 2016 e.v., geïmplementeerd. Het
bijgaande archiefrapport maakt duidelijk dat in verslagjaar 2016 op een aantal punten de basis niet op
orde was, maar dat die problemen zijn gesignaleerd en er adequate maatregelen op zijn genomen.
Door vertraging (aan de zijde van de provincie) kon het rapport niet voor 15 juli aan het Algemeen
Bestuur worden aangeboden, zoals de bedoeling is, maar gebeurt dat in goed overleg met de
provincie nu.
De wettelijke rol van het Algemeen Bestuur is dat kennis moet worden genomen van de rapportage in
het kader van zijn controlerende taken. Indien het Algemeen bestuur zou menen dat de voorgenomen
maatregelen onvoldoende zijn, kan het Algemeen bestuur het Dagelijks Bestuur opdragen
aanvullende maatregelen te nemen. De provincie houdt anders dan voorheen, nog slechts generiek
toezicht op de archiefketen (als geregeld in de gemeentewet). Voor het verantwoordingsdocument is
gebruik gemaakt van de archief KPI’s die zijn opgesteld door de VNG.

Waar gaat het voorstel over, wat is de doelstelling en het beoogd effect?
Het inspectierapport behandelt de toetsing van het informatiebeheer aan Archiefwet en –regelgeving.
De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer beleggen de verantwoordelijkheden met
betrekking tot de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie.

Welke interne/externe partijen en burger(platformen) zijn in het voortraject betrokken?
De inspectie is uitgevoerd door de inspecteur van Archief Gooi en Vecht mede namens Archief
Eemland. Het rapport is besproken met V. Robijn van Archief Eemland en tevens met T. Swan 1

e
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medewerker DIV, mevrouw C. Algra, Chief Information Officer en M. Renes, Coördinator DIV.

Wat is het vastgestelde wettelijk- en beleidskader?
De Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 2013 alsmede de archiefverordeningen en besluiten
informatiebeheer. Als toetsingsinstrument is de Handreiking archief-KPI’s en het bijbehorende eformulier toegepast. In mei 2013 heeft de minister een aanzet gegeven tot het compleet digitaal
maken van de overheid in 2017, (zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2013/05/23/visiebrief-digitale-overheid-2017.html.) In het aangekondigde
programma wordt erop aangestuurd om het contact tussen de burger en de overheid compleet
digitaal te laten verlopen. Daarmee wordt de overheid efficiënter, goedkoper en slagvaardiger en
verminderen dus de administratieve lasten voor de burger.

Wat is het duurzaamheidaspect van dit voorstel?
Digitaal werken betekent papierloos werken en voorkomt kappen van bomen.

Wie zijn belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen?
BEL Combinatie en de gemeenten. Zij hebben de wettelijke verplichting zorg te dragen voor het
informatie- en archiefbeheer. Indien blijkt dat er niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan is
informatie niet betrouwbaar en daardoor sturing moeilijk. Ook wordt dit als taakverwaarlozing
beschouwd door de toezichthouder (provincie).

Welke relatie heeft dit voorstel met de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie?
Diverse beleidsdocumenten zijn in 2016 opgesteld en vastgesteld, die in samenhang zorgen voor een
gedegen inrichting en uitvoering voor digitaal en zaakgericht werken. De BEL Combinatie neemt een
aantal taken op zich ter uitvoering en zorg. Echter de gemeenten blijven zelf eindverantwoordelijk. De
verschillende documenten en de inspecties worden ook in samenhang uitgevoerd, opgesteld en
beheerd. Zo heeft de inspectie gelijker tijd voor alle BEL-gemeenten en de BEL Combinatie
plaatsgevonden en is dit in onderling overleg tot stand gekomen.

Welke financiële middelen zijn met het besluit gemoeid?
De financiële middelen maken onderdeel uit van het programma Informatie en ICT 2016 ev
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Wat zijn alternatieven voor het voorstel en de consequenties hiervan?
Er zijn geen voor de hand liggende alternatieven. De consequentie van het niet uitvoeren van de
aanbevelingen kan betekenen dat wij niet volledig digitaal zaakgericht kunnen gaan werken. Hiermee
voldoen wij niet aan de doelstelling om hiertoe over te gaan.

Wat zijn de juridische consequenties van het voorstel?
De provincie kan als toezichthouder middels verplichtingen opleggen.

Is bij de uitvoering van dit voorstel de inkoper betrokken?
Niet van toepassing

Welke afspraken maken we over uitvoering en realisatie?
De koers die is uitgezet wordt voortgezet. De aanbevelingen die door de inspectie worden genoemd,
worden gevolgd.

Welke afspraken maken we over de communicatie en rapportage?
Indien van toepassing wordt dit projectmatig uitvoering gegeven in samenwerking met team
Communicatie.
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1Managementsamenvatting
Evenals vorige jaren maakt dit inspectierapport een tussenbalans op van de huidige invoering van
volledig digitale werkprocessen en bijbehorend informatiebeheer. In dit rapport komt het
informatiebeheer in uw organisatie aan de orde.
De tabel vooraan hoofdstuk 2 levert een overzicht van de mate waarin het informatiebeheer in de
organisatie aan de wet voldoet. In hoofdstuk 4 wordt benoemd wat in orde is en wat nog nodig is om
aan de wet te voldoen en, deels overlappend, nodig is voor een afdoende kwaliteitsborging van
informatie. Kwaliteit wordt gerealiseerd door:
 Maatregelen betreffende beleid en organisatie (paragraaf 4.1, vooral bedoeld voor management);
 Toepassing van (informatie)beheerinstrumenten en –plannen, en borging van de
(informatie)beheerprocessen (paragraaf paragraaf 4.2, vooral bedoeld voor
informatiespecialisten).
Tussenbalans
Samengevat is de balans per eind 2016 dat met name het digitale informatiebeheer in de organisatie
nog niet geheel aan de wet voldoet, in 2016 echter enorm is verbeterd: die verbeterde op 5 van de
11 archief-KPI’s (zie hoofdstuk 2). Zo werd een metagegevensschema vastgesteld, een geordend
overzicht voltooid en werden handboeken voor kwaliteit van informatiebeheer en voor digitale
vervanging van papieren informatie vastgesteld.

Aandachtspunten komend jaar bij verbetering van het informatiebeheer in de organisatie
In 2017 moet eerst en vooral op de huidige manier en het huidige tempo worden doorgegaan.
Omdat de opstelling en vaststelling van de noodzakelijke (informatie)beheerinstrumenten en –
plannen zijn voltooiing nadert zal de nadruk moeten liggen op organisatorische awareness en
rolneming binnen het primaire proces wat betreft de zorg voor goede informatie binnen het digitaal
zaakgericht werken.
Archiefwettelijke must voor 2017 is de implementatie van de nieuwe selectielijst ingaande 1 januari
2017 in de archiefbeherende systemen.
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2

Voldoet het informatiebeheer in de organisatie aan wet- en regelgeving?

Voldoet:

Voldoet deels:×Voldoet niet:×

Archief-KPI’s

papier

digitaal

papier

digitaal

Eind 2016

Eind 2017

×

×

0

Goede, geordende en toegankelijke staat

1

Bewaarstrategie van informatie

2

Schema van metagegevens voor vastlegging en
vindbaarheid van informatie





3

Organisatiebreed geordend overzicht van informatie

×



4

Kwaliteitssysteem informatiebeheer

×



5

Archiefruimte voor opslag en beheer van analoge resp.
digitale informatie

6

Digitale vervanging van papieren informatie





7

Migratie en conversie van digitale informatie

()



8

Informatiebeheer bij interne reorganisatie, bij externe
uitbesteding van taakuitvoering en bij afstoting van taken

×



9

Waardering en selectie van informatie

× ×

× ×

10

Beschikbaarstelling van informatie intern en extern door
overbrenging

×

×

×



 

×







Rechtmatigheid van het informatiebeheer gemeten met archief-KPI’s eind 2016, en eind 2017 na
voltooiing van voor 2017 geplande verbeterwerkzaamheden.
Vergeleken met vorig verslag trad verbetering in score op bij punten 1, 2, 3, 4 en 6. Geplande
verbeterwerkzaamheden zullen leiden tot verbetering op punten 3, 4 en 8.
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Toelichting bij de situatie eind 2016
We benoemen hieronder de belangrijkste uitkomsten van de verrichte meting en lichten
kortheidshalve alleen de punten toe waarop uw organisatie nog niet aan de wet voldoet. De meting
is verricht aan de hand van de archief-KPI’s van de VNG1, waarin alle geldende wet- en regelgeving op
een rij staat. De gegevens uit het vorige inspectierapport zijn ten behoeve van dit verslag
geactualiseerd.
De meting hieronder betreft het informatiebeheer in de organisatie en geeft een totaalbeeld van de
mate waarin het informatiebeheer voor uw organisatie voldoet aan bestaande wet- en regelgeving.
Het niet (rood) of deels (oranje) voldoen aan de wettelijke vereisten aan het informatiebeheer wordt
door de provincie in de rol van interbestuurlijk toezichthouder aangemerkt als taakverwaarlozing.
Dat betekent dat er kan worden ingegrepen bij afwezigheid van reële plannen tot verbetering.
Voor een overzicht van de belangrijkste archief-KPI’s en de taakverwaarlozingscriteria voor
ondergenoemde onderwerpen, zie bijlage 2.
0

×

Goede, geordende en toegankelijke staat
Op grond van de Archiefregeling (art. 3) dient een overheid informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te
brengen en te bewaren.

Overall bezien bevindt niet alle informatie zich in materieel goede, logisch geordende en
toegankelijke staat. Voor overzicht van achterstanden in overbrenging en goede, geordende en
toegankelijke staat, zie bijlage 1.

1

Bewaarstrategie van informatie, beleid en inrichting

papier ×digitaal

Op grond van het Archiefbesluit (art. 11) dient een overheid maatregelen te treffen ten behoeve van duurzame
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie: een bewaarstrategie te voeren.

Het beheer van papieren informatie door DIV levert een wettelijk afdoende bewaarstrategie.
Voor digitale informatie is er nog geen integrale bewaarstrategie.
2

Schema van metagegevens voor vastlegging en vindbaarheid van informatie



Op grond van de Archiefregeling (art. 17 en 19 dient een overheid te beschikken over een schema van
metagegevenselementen, toe te passen bij beschrijven van archieven en informatie.

3

Organisatiebreed geordend overzicht van informatie

×

Op grond van de Archiefregeling (art. 18 en 23) dient een overheid te beschikken over een geordend overzicht van alle
informatie die onder diens zorgdragerschap valt.

Er is een geordend overzicht van alle aanwezige informatie.
De zaaktypencatalogus (ZTC) dient nog te worden voorzien van de bewaartermijnen in de nieuwe
gemeentelijke selectielijst ingaande 1 januari 2017.
4

Kwaliteitssysteem informatiebeheer, beleid en inrichting

×

Op grond van de Archiefregeling (art. 16) dient een overheid te beschikken over een kwaliteitssysteem voor het beheer van
informatie. Het beheer en de staat van informatie dienen te voldoen aan in dat kwaliteitssysteem gestelde toetsbare eisen.

Er is een kwaliteitshandboek informatiebeheer beschikbaar en de implementatie daarvan is
opgestart.
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5

Archiefruimte voor opslag en beheer van analoge resp. digitale informatie

papierdigitaal

Op grond van de Archiefwet (o.a. art. 21) dient een overheid te beschikken over een archiefruimte, voor digitale en voor
analoge informatie. Vereisten aan de ruimte voor digitale informatie zijn nog niet in wet- en regelgeving uitgekristalliseerd.

6



Digitale vervanging van papieren informatie
Bij toepassing van digitale vervanging van digitale informatie dient een overheid rekening te houden met de zaken
opgesomd in Archiefregeling art. 26 onder b, en de vervanging moet gedocumenteerd geschieden.

Er is een handboek digitale vervanging van papieren informatie beschikbaar waarop de
gemeentearchivaris heeft geadviseerd. Vervolgens heeft het college een formeel besluit vervanging
genomen, en is het vervangingstraject verder geïmplementeerd.
7

Migratie en conversie van digitale informatie

()

Toepassing van migratie en/of conversie van digitale informatie dient op grond van Archiefregeling art. 25 gedocumenteerd
te geschieden. Daarbij dient de keuze van bestandformaten (Archiefregeling art. 26 lid 1) genormeerd te zijn.

Migratie en/of conversie vond niet plaats.
8

Informatiebeheer bij interne reorganisatie, bij externe uitbesteding van
taakuitvoering en bij afstoting van taken

×

Op grond van de Archiefwet (art. 4) dient een overheid een voorziening te treffen voor het informatiebeheer bij splitsing,
samenvoeging of opheffing van een overheidsorgaan, of overdracht en uitbesteding van taken.

Bij uitbesteding van digitaal archiefbeheer (externe hosting) wordt niet systematisch rekening
gehouden met de wettelijke eindverantwoordelijkheid in dienstverleningsovereenkomsten ter zake
of op ander wijze. Van afstoting van taken, ten gevolge waarvan archieven aan de taakopvolger
vervreemd dienen te worden, was geen sprake.
9

×papier ×digitaal

Waardering en selectie van informatie

Op grond van de Archiefwet (art. 5 en 9) dient een overheid te beschikken over een vastgestelde selectielijst. De
categorisering van deze lijst moet op grond van Archiefbesluit art. 2-5 overeenkomen met de ordeningsstructuur van de
informatie. Waardering en selectie dient op grond van Archiefbesluit art. 8 gedocumenteerd te geschieden.

De uitvoering van selectie en vernietiging van papieren informatie voor zover in beheer bij DIV is op
orde. Vanuit het geordend overzicht dienen achterstanden in selectie en vernietiging nog in kaart te
worden gebracht.
10

Beschikbaarstelling van informatie intern en extern door overbrenging

×

Op grond van de Archiefwet (art. 13 en 14) dient een overheid permanent te bewaren informatie na 20 jaar openbaar te
stellen. De beschikbaarstelling moet op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (art. 5 en 6) zoveel als
mogelijk digitaal en herbruikbaar geschieden. Aan de openbaarheid kunnen op grond van de Archiefwet (art. 15)
beperkingen worden gesteld, rekening houdende met o.a. privacy (WBP).

De bouwarchieven van alle gemeenten worden eind 2017 overgebracht. Overige archieven zijn niet
tot en met 1996 overgebracht (na 20 jaar), maar tot en met 1989. Zie bijlage 1.
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3

Verrichte werkzaamheden in het kader van advisering en inspectie
De informatieverstrekking aan en de samenwerking met de archivaris en de archiefinspecteur was
goed. Bij alle hieronder genoemde zaken is de archiefinspectie betrokken geweest en heeft goed en
tijdig kunnen adviseren. Verrichte werkzaamheden zijn:

3.1

Voor alle aangesloten overheden


Organiseren van een regionale informatiebijeenkomst2 over digitale vervanging van papieren
informatie en het digitaliseren van bouwdossiers, gezamenlijk met het Streekarchief Gooi en
Vechtstreek , Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (SSAN), RHC Vecht en Venen en RHC
Zuid-Oost Utrecht;



Maken van een principe-afspraak over gezamenlijk inspectiebeleid met Streekarchief Gooi en
Vechtstreek, RHC Vecht en Venen en RHC Zuid-Oost Utrecht (november);



Uitvoeren van e-depotonderzoek gezamenlijk met het Streekarchief Gooi en Vechtstreek, RHC
Vecht en Venen en RHC Zuid-Oost Utrecht;

3.2

↑

Voor uw organisatie, naast de jaarlijkse inspectieronde


Advisering over actualisering en vaststelling van de Archiefverordening en het Besluit
Informatiebeheer (mei);



Jaarlijkse machtiging tot vernietiging op basis van de vernietigingslijsten (mei en december)



Advisering over het Kwaliteitshandboek informatiebeheer (juni);



Advisering over, en verlening van machtiging tot, digitale vervanging van papieren informatie
conform het vastgestelde handboek (juni en november);



Advisering over het handboek bij calamiteiten voor archieven (augustus);



Deelname aan het zogenaamde verificatiegesprek van de provincie met het management in het
kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) (oktober);



Verlening van toestemming onder voorwaarden voor bewaring van facturen – en alle andere
korter dan 7 jaar te bewaren informatie - buiten het zaaksysteem (november);



Regelmatig overleg met CIO Caroline Algra, coördinator DIV Marlinda Renes en senior
medewerker DIV Ton Swan.

Inspectierapport

BEL-combinatie over 2016

9

4

Staat van de kwaliteitsborging van informatie, en aanbevelingen tot
verbetering
Dit hoofdstuk behandelt – voor zover huidige kennis en ervaring reikt - alle zaken die nodig zijn voor
de kwaliteitsborging van informatie en om aan wet- en regelgeving te voldoen. Daarbij is aangegeven
op welke punten dit in orde is en op welke punten verbeteringen noodzakelijk of wenselijk zijn.
Paragraaf 4.1 over Beleid en organisatie is vooral bedoeld voor het management: de (primaire)
proceseigenaren, en management van de (ondersteunende) afdeling waar informatiebeheer is
belegd. Ze behandelt achtereenvolgens de thema’s interne regelgeving en taakverdeling, het
benodigde beleid wat betreft kwaliteit en duurzaamheid en de verbeterplanning.
In paragraaf 4.2 over Beheerinstrumenten en –plannen worden de voor kwaliteitsborging benodigde
beheerinstrumenten en –plannen op een rij gezet. Daarbij wordt aangegeven of deze in de
organisatie al dan niet zijn vastgesteld. De eerste paragraaf geeft een overzicht (voor management),
daarna wordt (meer voor informatiespecialisten) op de afzonderlijke instrumenten en plannen nader
ingegaan.

4.1

Beleid en organisatie

4.1.1

Interne regelgeving en taakverdeling
De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer zijn actueel. De verschillende rollen en
verantwoordelijkheden van het informatiebeheer zijn echter nog onvoldoende belegd.

0.
4.1.2

Regel nader de onderscheidenlijke rollen en taken op het gebied van de kwaliteitsborging van
informatie (in verlengde kwaliteitshandboek informatiebeheer)
Beleid kwaliteit en duurzame bewaring van informatie (archief-KPI 1 en 4)
Om te weten hoe goed de kwaliteit van informatie moet zijn en welk werk in het beheer ervan moet
worden gestoken, is het van doorslaggevend belang dat het primaire proces richting geeft door het
ambitieniveau te bepalen en door risicoanalyse van hun processen.

1.

Stel op basis van ambitieniveau en risicoanalyse de te hanteren informatiebeheerregimes vast.
In de Normen goede, geordende en toegankelijke staat van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek
staan drie (wettelijk) minimum beheerregimes omschreven op basis van bewaartermijn van
informatie. Op basis van de risicoanalyse en/of ambities van de organisatie kunnen de genoemde
regimes zo nodig verzwaard worden of gedifferentieerd. Deze input vanuit het primaire proces is dus
van doorslaggevend belang.
Per vastgesteld informatiebeheerregime kan vervolgens invulling worden gegeven aan de ‘zwaarte’
zowel kwaliteitsborging van en de bewaarstrategie voor informatie.
Kwaliteit (archief-KPI 4)
Voor nadere inrichting van een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer (art. 16 van de
Archiefregeling) is een landelijke handreiking beschikbaar3. Afdoende kwaliteit van informatie kan, in
het kort, worden gerealiseerd door beheerinstrumenten toe te passen (paragraaf 4.2.2 – 4.2.5),
beheerprocessen in te richten (4.2.7 – 4.2.11) en waar nodig kwaliteitscontroles te doen (4.2.6). In
het overzicht van paragraaf 4.2 staan gerealiseerde en nog te realiseren instrumenten op een rij.
Voor kwaliteit is voorts een integrale aanpak van belang: een op zich staand kwaliteitssysteem voor
één aspect van bedrijfsvoering – en dat is informatie - heeft weinig zin.

↑
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2.

Maak kwaliteitsborging van informatiebeheer onderdeel van het algemene kwaliteitsbeleid en de
planning- en control cyclus, en stem die af met de maatregelen voor informatiebeveiliging. De
jaarlijkse verslaglegging aan de gemeenteraad, met verbeterplan en (dit) inspectierapport is een
vanzelfsprekend onderdeel van kwaliteitsborging; voortgangsoverleg4, echter, zou frequenter
kunnen plaatsvinden.
Duurzame bewaring aan de hand van een bewaarstrategie (archief-KPI 1)
Een bewaarstrategie beoogt behoud van niet alleen de materieel goede, maar ook van de geordende
en de toegankelijke staat van informatie gedurende de termijn dat informatie in- of extern een
functie vervult. Welke maatregelen bij welke informatie nodig zijn hangt af van het beheerregime
voor die informatie (vgl. aanbeveling 2). Binnen uw organisatie bestaat veel informatie (ca. 75%) met
een bewaartermijn korter dan 7 jaar, waarvoor doorgaans een licht beheerregime afdoende is en het
actief toepassen van een bewaarstrategie minder of niet nodig is.
Beleidsmatige en organisatorische maatregelen in het kader van een bewaarstrategie zijn de
hieronder genoemde, deels al gerealiseerd. Het meer technische deel van de implementatie van een
bewaarstrategie wordt behandeld in paragraaf 4.2.2.

3.

Wijs het zaaksysteem / DMS als digitale archiefruimte aan en zorg dat in die veilige omgeving in
principe alle informatie met een zwaarder beheerregime wordt ondergebracht; tref bij
onderbrenging elders passende maatregelen, in overleg met de archiefdienst.
Verder wordt met een platformonafhankelijke en inzichtelijke structuur van informatie
(informatiearchitectuur) gewerkt. Door zo te werken volgens geldende standaarden (van onder
andere KING5 en van het Forum Standaardisatie6) wordt de informatie meer platformonafhankelijk
zodat uitwisseling en conversie/migratie gemakkelijker wordt. Daarnaast wordt een inzichtelijke,
beheersbare structuur van informatie gerealiseerd door te werken met interne beheerinstrumenten
(zie volgende paragraaf).

4.

Doe bij alle wijzigingen standaard een informatietoets: invoering van nieuwe systemen
(aanschaf, inrichting, migratie van informatie); invoering van nieuwe processen of wijziging ervan; bij
start van afdelings- of organisatie-overstijgende projecten of –programma’s. Met een dergelijke toets
wordt vastgesteld:






↑

Om welk(e) zaaktype(n) het gaat, en welk beheerregime op de informatie van toepassing is;
Of aan de eisen van het geldende beheerregime kan worden voldaan met de
basisfunctionaliteit en inrichting van een systeem, inrichting van een proces, project etc., al naar
gelang de wijziging;
Of in geval van aanbesteding en inkoop van ICT-middelen aan de eisen omtrent archivering is
voldaan zoals te vinden in de richtlijn Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 7;
Wat qua inrichting van (informatie)beheerfuncties8 en van kwaliteitsborging verder nog nodig
is.
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4.2

Beheerinstrumenten en –plannen, aan- en afwezigheid situatie eind 2016 en gepland voor
2017
Naast de maatregelen op het terrein van beleid en organisatie is het voor de kwaliteitsborging van
informatie nodig een aantal beheerinstrumenten te hanteren. Die staan in onderstaande tabel
opgesomd. Daarbij is vermeld of het desbetreffende instrument door het Streekarchief Gooi en
Vechtstreek (SAGV) is of zal worden geleverd. In 2017 worden beheerinstrumenten 4, 11, 16, en 18
in de tabel opgeleverd door het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Aanwezig

0

1



Deels aanwezig

×

Niet aanwezig

×

Archief-KPI HS 2

Beheerinstrument(en)

2016

2017

Goede, geordende en
toegankelijke staat

1. Normen goede, geordende en toegankelijke staat
9
(SAGV)





2. Lijst van informatiebeheerregimes

×



3. Overzicht van te gebruiken materialen voor analoge
archiefbescheiden (SAGV)
4. Specificatie van aan te leveren informatie voor
opname in e-depotvoorziening (SAGV)





×









Bewaarstrategie van informatie
(zie 4.2.2)

2

Schema van metagegevens (zie
4.2.3)
Geordend overzicht van
informatie (zie 4.2.4 en 4.2.5)

6. Overzicht van aanwezige informatie

3

7. Zaaktypencatalogus cf. ZTC 2.0 met classificatie

×


4

Kwaliteitssysteem
informatiebeheer (4.2.6)

8. Procesbeschrijvingen, kwaliteitsnormen en
controleplan(nen) (per beheerregime)





9. Instructie voor opslag en beheer van informatie in
archiefruimten, en in de archiefbewaarplaats (SAGV)





5

Archiefruimte c.q. bewaarplaats
voor opslag en beheer van
papieren, en van digitale
informatie (zie 4.2.2)

10. Handboek bij calamiteiten (papier)

? ?

6

Digitale vervanging van papieren
informatie (4.2.7)

11. Handboek(en) vervanging





7

Migratie of conversie van digitale
informatie (4.2.8)

12. Conversieplan(nen)

NvT

NvT

8

Informatiebeheer bij
reorganisatie, etc. (4.2.9)

13. Wijzigingsplan(nen)

NvT

NvT

14. Selectielijst(en) VNG





9

Waardering en selectie van
10
informatie (4.2.10)

15. Lijst lokale afwijkingen n.a.v. hotspot-monitor) (SAGV)

×



16. Autorisatiebeleid of -tabel (voor alle applicaties)





17. Lijst beperkingsgronden openbaarheid Archiefwet en
WBP (datalekken) (SAGV)

×



10

↑

Beschikbaarstelling van
informatie intern en extern
middels overbrenging (4.2.11)
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4.2.1

Duurzame opslag en bewaring van informatie (archief-KPI 1 en 5)
Beleidsmatige en organisatorische aspecten van de implementatie van een bewaarstrategie komen
aan de orde in paragraaf 4.1.2.

4.2.2

Metadataschema (archief-KPI 2)
Een organisatiebreed en voor alle informatie geldend schema van metagegevenselementen is
vastgesteld.

8.

Bij gereedkomen van het informatiemodel TMLO, verwacht in 2017, wordt het schema van
metagegevens opgenomen in de Normen zo nodig geactualiseerd door het Streekarchief Gooi en
Vechtstreek.

4.2.3
9.

Geordend overzicht van aanwezige informatie (archief-KPI 3)
Stel vast, implementeer en beleg gecontroleerd beheer van een geordend overzicht van
informatie, papier en/of digitaal, in beheer bij de afdeling voor informatiebeheer of elders, binnen of
buiten de organisatie.
Voor het in control brengen van digitaal informatiebeheer is het nodig te weten wat er in de
organisatie aan digitale informatie is. Wat in het zaaksysteem / DMS zit is meestal helder, maar
welke informatie zit in vakapplicaties, staat op netwerk- of andere schijven, wordt extern gehost en
wordt door publieke en / of private organisaties voor de organisatie beheerd? Voor het in kaart
brengen van alle informatie is het geordend overzicht bedoeld.
Het geordend overzicht dient alle benodigde metagegevens te bevatten over de aanwezige
informatie. Een overzicht van die benodigde metagegevens is beschikbaar11.

4.2.4
10.

Zaaktypencatalogus (ZTC2) met classificatie (archief-KPI 3)
Ga door met implementatie van een uniforme - organisatiebreed en voor alle informatie
geldende – zaaktypencatalogus als ordeningsstructuur.
Alhoewel niet verplicht, is voor (inter)gemeentelijke organisaties proces- of zaakgericht werken aan
de hand van een zaaktypencatalogus op basis van de ZTC2 van KING de enige reële optie. Er bestaat
geen andere goed uitgewerkte standaard die goed aansluit op de noden van digitaal werken. Een
zaaktypencatalogus op basis van de ZTC2 sluit aan op de gemeentelijke basisregistraties (RSGB en
RGBZ), op uitwisselingsstandaarden (STuf) en ook min of meer op de sinds 1 januari 2017 geldende
procesgerichte selectielijst voor (inter)gemeentelijke organisaties)12.

11.

Stel per zaaktype of groep zaaktypen vast:
a.
b.
c.
d.

4.2.5

De risicoklasse en het bijbehorend beheerregime, zoals vastgesteld in de bewaarstrategie;
De informatie die tenminste in elke zaak van een bepaald type aanwezig moet zijn;
De bewaartermijn van de zaakinformatie ontleend aan de nieuwe selectielijst;
De IV3-categorie ter classificatie naar taakgebied, zoals te vinden in de nieuwe selectielijst.
Procesbeschrijvingen, kwaliteitsnormen en controleplan(nen) informatiebeheer (archief-KPI

4)
Beleidsmatige en organisatorische aspecten van de implementatie van kwaliteitszorg komen aan de
orde in paragraaf 4.1.2.
12.

Stel aan de hand van de landelijke Handreiking kwaliteit informatiebeheer (KIDO)13 per
informatiebeheerregime ten minste vast:
a. Kwaliteitsnormen. Aan de eisen (meetbare aspecten of karakteristieken waar een product of
dienst aan moet voldoen) gesteld in een informatiebeheerregime worden normen verbonden.

↑
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Een norm kwantificeert de mate waarin aan een eis moet worden voldaan, bijvoorbeeld: bij 98%
van de zaakdossiers waarvoor het zwaarste beheerregime geldt dient het zaaktype correct te
zijn. Een overzicht van mogelijk te stellen eisen is te vinden in de Handreiking KIDO.
b. Procesbeschrijvingen voor stappen in het reguliere informatie(beheer)proces, voor zover nodig
gegeven de gestelde eisen en normen14;
c. Controleplan(nen). Op basis van een controleplan wordt gemonitord of aan gestelde eisen en
normen wordt voldaan. Is dat niet het geval kunnen passende maatregelen worden genomen.
4.2.6

Digitale vervanging van papieren informatie (archief-KPI 6)
Vervanging is de ‘sluitpost’ van een volledig digitaal archief- en informatiebeheer. In principe hoeft
alleen inkomende papieren post van burgers, bedrijven of andere overheden digitaal gemaakt te
worden, maar daarnaast ook interne vastlegging van verantwoordingsinformatie die nog op papier
gebeurt.
Omdat vervanging aangemerkt wordt als een risicovolle beheeractiviteit is ingevolge het Besluit
Informatiebeheer voor vervanging van informatie een machtiging van de archivaris vereist. In de
Regeling vervanging van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek15 staat omschreven waarop wordt
getoetst en hoe de procedure het beste verloopt. Voor het regelen van archiefwettelijke vervanging
is een landelijke handreiking beschikbaar16.

13.

Regel dat alle interne processen geheel digitaal verlopen, tenminste die processen die
informatie opleveren, die op basis van risicoklasse of bewaartermijn (meer dan 7 jaar) een zwaarder
vastleggings- en beheerregime behoeft.

14.

Ga door met de uitrol van archiefwettelijke vervanging van inkomende papieren post en – zo
nodig - interne vastlegging van verantwoordingsinformatie op papier.

4.2.7

Migratie en conversie van digitale informatie (archief-KPI 7)
Omdat migratie en/of conversie aan te merken is als een risicovolle beheeractiviteit is daarvoor in
2015 door het Streekarchief een richtlijn17 opgesteld. Daarin is ook een stappenplan opgenomen om
te komen tot een migratie en/of conversieplan.

15.

Stel in geval van migratie en/of conversie een stappenplan op conform deze richtlijn.

4.2.8

Informatiebeheer bij interne reorganisatie, bij externe uitbesteding van taakuitvoering en bij
afstoting van taken (archief-KPI 8)
Omdat informatiebeheer bij interne reorganisatie, bij externe uitbesteding van taakuitvoering en bij
afstoting van taken aan te merken is als een risicovolle beheeractiviteit, is daarvoor in 2015 door het
Streekarchief Gooi en Vechtstreek een richtlijn18 opgesteld. Daarin is ook een stappenplan
opgenomen om te komen tot een wijzigingsplan voor dat beheer.

16.

Neem omvang en aard van desbetreffende informatie mee in het maken van het geordend overzicht
van paragraaf 4.2.5.

17.

Stel in geval van interne reorganisatie, externe uitbesteding van taakuitvoering en afstoting van
taken voor informatie met zwaarder bewaarregime of hogere risicoklasse een stappenplan op
conform deze richtlijn.

4.2.9

Waardering en selectie (archief-KPI 9)
Omdat selectie en daaropvolgende vernietiging aangemerkt wordt als een risicovolle beheeractiviteit
is ingevolge het Besluit Informatiebeheer voor alle vernietiging van informatie een machtiging van de

↑
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archivaris vereist. In de procedurebeschrijving voor selectie en vernietiging van het Streekarchief
Gooi en Vechtstreek19 staat omschreven hoe (digitale) vernietiging dient te gebeuren.
De (inter)gemeentelijke selectielijst is sinds 1 januari 2017 van kracht.
18.

Draag zorg voor de invoering van deze selectielijst. Een dergelijke invoering behelst:
a.

Mapping van de procestypen van de selectielijst en de ordeningsstructuren zoals die bij uw
organisatie op informatie worden toegepast. Dat is noodzakelijk omdat op basis van art. 5 lid 2
van het Archiefbesluit – alle selectie en vernietiging dient te gebeuren op basis van de ‘geldende
ordeningsstructuur’. Een zaaktypencatalogus op basis van de ZTC2 ordeningsstructuur
(aanbeveling bij 4.2.4) sluit min of meer aan op de nieuwe selectielijst)20.

b.

Implementatie van de nieuwe bewaar- en vernietigingscategorieën (bijvoorbeeld 10.1.3
etc.) in alle archiefbeherende systemen.

De nieuwe selectiemethodiek waarop de (inter)gemeentelijke selectielijst is gebaseerd gaat er voorts
van uit dat elke organisatie kijkt naar lokale, specifieke situaties wat betreft de historische waarde
van informatie, en op basis daarvan de lijst aanvult.
Waardering en selectie zijn binnen uw organisatie nog niet geheel op orde.
Regel op basis van het geordend overzicht en de vastgestelde bewaartermijnen per
zaaktype in de zaaktypencatalogus (of andere ordening) de periodieke vernietiging van alle daarvoor
in aanmerking komende informatie binnen de organisatie, en ook van informatie buiten het
zaaksysteem / DMS.

19.

4.2.10

Beschikbaarstelling van informatie, intern en extern middels overbrenging (archief-KPI 10)
Op grond van de nieuwe Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO) moeten archieven zoveel
mogelijk en in herbruikbaar formaat beschikbaar te worden gesteld. Daarmee is rekening gehouden
in de 2017 door het Streekarchief op te leveren specificatie van aan te leveren informatie voor
opname in e-depotvoorziening (zie aanbeveling bij 4.2.2 boven). Die specificatie is niet alleen aan te
houden op moment van openbaarstelling (overbrenging) maar ook op het moment van eerste opslag
van informatie.
De per 2016 aangepaste WBP (meldplicht datalekken) noopt tot een zorgvuldige omgang met
privacygevoelige informatie.

20.

Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek levert in 2017 een lijst van beperkingsgronden op van
openbaarheid van permanent te bewaren informatie op grond van de Archiefwet en de per 2016
aangepaste WBP (meldplicht datalekken). Deze lijst is niet alleen toe te passen op moment van
openbaarstelling (overbrenging) maar ook op het moment van registratie van privacygevoelige
informatie.

21.

Draag zorg voor de overbrenging van de bouwarchieven en van (andere) archieven ouder dan
20 jaar. Zie bijlage 1 .

↑
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5

Bijlagen

5.1

Overzicht van achterstanden in beheer bij de organisatie eind 2016
Waardering en selectie
Er is een geordend overzicht van informatie, op basis waarvan achterstanden op dit gebied kunnen
worden vastgesteld.
Goede, geordende en toegankelijke staat van niet overgebrachte informatie
Er is een geordend overzicht van informatie, op basis waarvan achterstanden op dit gebied kunnen
worden vastgesteld.
Overbrenging

5.2

Archiefdeel

Vorm

gepland

Verleende bouwvergunningen Eemnes, 1901-ca. 1997 of jonger

Digitaal

2018

Archieven gemeentebestuur Eemnes, 1990 - 1997 of jonger

Papier

Nog niet

Beheer van de archiefbewaarplaats
Wat betreft het beheer van de archiefbewaarplaats bij Archief Eemland kan gemeld worden dat de
aanwezigheid van zilvervisjes in het Eemhuis een aandachtspunt vormt. In 2016 zijn diverse
preventieve maatregelen genomen om de aanwezigheid van deze schadelijke diertjes op de
publieksvloer van Archief Eemland en in de quarantaineruimte te voorkomen. In het archiefdepot
waar de archieven van de gemeente Eemnes duurzaam bewaard worden, zijn overigens geen
zilvervisjes aangetroffen; hierop wordt streng gemonitord.

↑
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5.3

Samenhang archief-KPI’s en provinciale taakverwaarlozingscriteria
De taakverwaarlozingscriteria komen uit de bijlage bij art. 2 van de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland. De archief-KPI’s komen uit
de VNG Handreiking (zie noot 1).
Archief-KPI HS 2

KPI’s VNG

Taakverwaarlozingscriterium provincie NH

0

Goede, geordende en
toegankelijke staat

(KPI 3.3 –
3.5)

1.3.h. De archieven, ongeacht hun vorm, zijn geordend en toegankelijk conform de Archiefwet- en regelgeving
(Artikelen 1, 3 en 21 AW, 12 AB, hoofdstuk 3 Archiefregeling).

1

Bewaarstrategie van
informatie

KPI 3.6, 4.4
- 4.6

2

Schema van
metagegevens

KPI 3.2 en
4.3

3

Organisatiebreed
geordend overzicht.

KPI 3.1

4

Kwaliteitssysteem
informatiebeheer

KPI 2.1

5

Archiefruimte cq.
bewaarplaats voor
opslag en beheer van
papieren, en van
digitale informatie

KPI 7.3 en
KPI 4.1
(ruimte) en
KPI 7.2 en
KPI 7.4
(plaats)

Digitale vervanging
van papieren
informatie

KPI 5.3

6

↑
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1.3.g. De archieven, ongeacht hun vorm, bevinden zich in goede materiële staat conform de Archiefwet- en
regelgeving. Ten aanzien van niet vernietigbare (permanent te bewaren) archieven, digitaal of papier, zijn
zodanige maatregelen getroffen, dat bij het raadplegen na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige
achteruitgang zal zijn te constateren (artikelen 1, 3 en 21 AW, 11 AB, hoofdstuk 2 Archiefregeling).
1.3.i. De authenticiteit en/of context van de archiefbescheiden is voldoende gewaarborgd; er is een
samenhangend overzicht van archiefbescheiden, ongeacht hun vorm, en er is een metadataschema conform
de Archiefregeling (artikelen 17 t/ m 19, 23 en 24 Archiefregeling).
1.3.i. De authenticiteit en/of context van de archiefbescheiden is voldoende gewaarborgd; er is een
samenhangend overzicht van archiefbescheiden, ongeacht hun vorm, en er is een metadataschema conform
de Archiefregeling (artikelen 17 t/ m 19, 23 en 24 Archiefregeling).
1.3.b. Het beheer van archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door de zorgdrager toegepast
kwaliteitssysteem (artikelen 3 AW, 11 en 12 AB, 16 Archiefregeling).
1.3.c. Een in gebruik zijnde archiefruimte of archiefruimten voldoet/voldoen aan wettelijke normen (artikelen
21 AW, 13 AB, hoofdstukken 4 t/m 7 en artikel 59 Archiefregeling).
1.2 Een besluit tot aanwijzing van een archiefbewaarplaats als bedoeld in artikelen 31, 36 en 40 van de
Archiefwet;
1.3.e. Er is een archiefbewaarplaats aangewezen door de zorgdrager (artikelen 31 en 36 AW).
1.3.d. Een in gebruik zijnde archiefbewaarplaats of archiefbewaarplaatsen voldoet/voldoen aan wettelijke
normen (artikelen 21 AW, 13 AB, hoofdstukken 4 t/m 7 en artikel 59 Archiefregeling).
1.3.l. De vervanging van archiefbescheiden door reproducties, onder vernietiging van het origineel, is juist en
volledig gebeurd. Er is een verklaring van vervanging opgesteld (artikelen 7 AW, 6 en 8 AB, hoofdstuk 3a en
artikel 59a Archiefregeling)
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×
×


×

nvt
nvt
nvt



7

Migratie en conversie
van digitale informatie

KPI 4.6

8

Informatiebeheer bij
interne reorganisatie,
bij externe
uitbesteding etc.

KPI 1.4,
1.7, 5.4

9

10

Waardering en
KPI 5.1 –
selectie van informatie 5.2

Beschikbaarstelling
van informatie aan
medewerkers (intern)
en aan de burger
(extern, middels
overbrenging)

11

↑
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KPI 6.1 –
6.3

1.3.i. De authenticiteit en/of context van de archiefbescheiden is voldoende gewaarborgd; er is een
samenhangend overzicht van archiefbescheiden, ongeacht hun vorm, en er is een metadataschema conform
de Archiefregeling (artikelen 17 t/ m 19, 23 en 24 Archiefregeling).
1.3.a. Er is een voorziening getroffen betreffende de archiefbescheiden (de informatiehuishouding) bij
opheffing, samenvoeging, splitsing van overheidsorganen, bij (gedeeltelijke) overdracht van taken aan een
ander overheidsorgaan, of oprichting van een tijdelijk overheidsorgaan (Artikel 4 AW);
1.3.n. Archiefbescheiden zijn vervreemd conform het bepaalde in Archiefwet- en regelgeving; er wordt een
verklaring van vervreemding opgesteld (artikelen 3, 8 en 10 AW, 7 en 8 AB).
1.3.m. Selectie en vernietiging vindt plaats conform het bepaalde in Archiefwet – en regelgeving en er worden
verklaringen van vernietiging opgesteld conform de wet- en regelgeving (artikelen 3, 5 en 9 AW, 2 t/m 5 en 8
AB).
1.3.j. De zorgdrager heeft archiefbescheiden, ongeacht hun vorm, die niet voor vernietiging in aanmerking
komen en ouder zijn dan twintig jaar, naar een archiefbewaarplaats overgebracht; er is een verklaring van
overbrenging opgesteld en/of de overbrenging is opgeschort met machtiging verleend door gedeputeerde
staten (artikelen 12 t/m 17 AW, 9 en 10 AB).
1.3.k. De overgebrachte archieven zijn openbaar, buiten het bepaalde in artikelen 15 t/m 17 van de wet. De
openbaarheid is slechts op wettelijke gronden beperkt. Beperking van de openbaarheid langer dan 75 jaar is
verkregen met machtiging van gedeputeerde staten. Beperkingen van de openbaarheid zijn opgenomen in de
verklaring van overbrenging. De overgebrachte archieven zijn voor ieder kosteloos raadpleegbaar en
reproduceerbaar. Een of meer van de volgende besluiten van algemene strekking van zorgdragers zijn
conform wet- en regelgeving en/of het algemeen belang:
1.3.k - Besluit tot openbaarheidsbeperkingen inclusief het ter beschikking stellen van reproducties vanwege de
materiële staat van de archiefbescheiden, en:
1.3.k - Besluiten tot het regelen van kosten van reproducties en uitleningen. (artikelen 12 t/m 18 en 19 AW).
1.3.o. Archiefbescheiden zijn uitgeleend conform het bepaalde in Archiefwet- en regelgeving (artikelen 3, 18
en 19 AW).
1.1 De Verordening als bedoeld in de artikelen 30.1, 32.2, 35.1, 37.2 en 40 van de Archiefwet;
1.3.f. De door de zorgdrager benoemde archivaris is in bezit van het diploma archivistiek en functioneert
conform het bepaalde in de wet (artikelen 32, 37 en 40 AW).
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5.4

Bronnen en verwijzingen
Archiefinspectierapport over 2015
Regelmatig overleg met CIO Caroline Algra, coördinator DIV Marlinda Renes en senior medewerker
DIV Ton Swan.
1

Voor de Handreiking archief-KPI’s van de VNG zie http://www.vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-enmusea/nieuws/waarstaatjegemeentenl-uitgebreid-met-archiefwet-1995.
2

De aanvankelijk geplande regiomiddag in april over de landelijke Handreiking voor een kwaliteitssysteem
informatiebeheer werd afgelast omdat die handreiking nog niet beschikbaar was.
3

Voor de landelijke handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO), zie
https://archief2020.nl/downloads/handreiking-kwaliteitssysteem-informatiebeheer-decentrale-overheden-kido
4

Als invulling van het zogeheten Strategisch Informatie Overleg (SIO).

5

Voor een overzicht van standaarden in beheer bij KING en van belang voor (inter)gemeentelijke organisaties, zie
http://www.gemmaonline.nl/index.php/GEMMA_Standaarden
6

Zie https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijsten-met-open-standaarden/

7

In de richtlijn Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) komt archivering aan de orde in m.n. art. 22 en 28.

8

Voor een overzicht van dergelijke functies, zie HS 6 – 9 van de landelijke handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer
Decentrale Overheden (KIDO).
9

Voor de Normen goede, geordende en toegankelijke staat van SAGV/SSAN, zie
http://www.gooienvechthistorisch.nl/advies-inspectie/beleid-normen-en-toetsingskader
10

De in het inspectierapport van vorig jaar opgenomen Lijst van lokale afwijkingen n.a.v. een lokale risicoanalyse is
verwijderd. In het traject van vaststelling van de selectielijst ingaande 2017 is de aanvullende lokale risicoanalyse vervallen,
omdat de Archiefwet daarvoor (volgens het Nationaal Archief) geen wettelijke grond biedt, en dus niet toegestaan is.
11

Voor een overzicht in excel van in dit overzicht op te nemen meta-informatie, gemaakt binnen het Project e-depot, zie
http://www.gooienvechthistorisch.nl/advies-inspectie/beleid-normen-en-toetsingskader/2-geordend-overzicht
12

Een mapping is te vinden bij de bijlagen van de nieuwe intergemeentelijke selectielijst.

13

Voor de landelijke handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO), zie
https://archief2020.nl/downloads/handreiking-kwaliteitssysteem-informatiebeheer-decentrale-overheden-kido
14

De bedoelde stappen zijn te vinden in hoofdstuk 6-8 van de Handreiking KIDO.

15

Voor de Regeling vervanging van SAGV/SSAN, zie http://www.gooienvechthistorisch.nl/advies-inspectie/beleid-normenen-toetsingskader/vervanging
16

Voor de landelijke Handreiking vervanging zie http://www.archief2020.nl/downloads/handreiking-vervangingarchiefbescheiden-0
17

Voor de Richtlijn migratie / conversie van SAGV / SSAN, zie http://www.gooienvechthistorisch.nl/advies-inspectie/beleidnormen-en-toetsingskader/bewaarstrategie
18

Voor de Richtlijn informatiebeheer bij wijzigingen van SAGV / SSAN zie http://www.gooienvechthistorisch.nl/adviesinspectie/beleid-normen-en-toetsingskader/10-informatiebeheer-bij-in-en-exterrne-reorganisat
19

Voor de Regeling selectie en vernietiging van SAGV / SSAN zie http://www.gooienvechthistorisch.nl/adviesinspectie/beleid-normen-en-toetsingskader/selectie-en-vernietiging
20

↑

Een mapping is te vinden bij de bijlagen van de nieuwe intergemeentelijke selectielijst.
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