
Arbeidsvoorwaarden lokaal personeel 

Ministerie van Biniienlaiicise Z a k e n en Kon/nkrijksrelaties 

1. Begr ipsomschr i jv ingen 

Anikel i 

In deze regeling word t verstaan onder: 

a. de Minister: 

de Minister van Binnenlandse Zal<en en Koninkrijlcsrelaties; 

b. werkgever: 
deStaatderNederlanden (de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties); 

c. bevoegd gezag: 

de Minister o f de door deze als zodanig aangewezen functionaris; 

d. werknemer: 

degene die op de lokalearbeidsmarktvan Aruba, Curasao en St. Maarten word t 

geworven en die op basis van een arbeidsovereenkomst, aangegaan door de Staat der 

Nederlanden, werkzaam is b i j de Vertegenwoordiging van Nederland i n Curasao, de 

vestiging van de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, de vestiging van de 

Vertegenwoordiging van Nederland in St. Maarten, het Kabinet van de Gouvemeurvan 

Curasao, het Kabinet van de Gouvemeurvan Aruba, het Kabinet van de Gouvemeurvan 

St. Maarten, het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het College Financieel toezicht 

(CFT); 

e. BZK 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

f. RST 
het Recherche Samenwerkingsteam, opgericht b i j Protocol van 30 november 2001 

inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen van het Koninkr i jk ; 



g. CFT 

het College financieel Toezicht; 

h . locade: 

• de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curasao en St. Maarten te 

Willemstad (Curasao); 

• de vestigingvan de Vertegenwoordiging van Nederland in St. Maarten te Phil ipsburg 

(Sint Maarten); 

• de vestiging van de Vertegenwoordiging van Nederland i n Aruba te Oranjestad 

(Aruba); 

• het Kabinet van de Gouvemeur van Curasao te Willemstad (Curagao); 

• het Kabinet van de Gouvemeur van Aruba te Oranjestad (Aruba); 

• het Kabinet van de Gouvemeur van St. Maarten te Philipsburg (St. Maarten); 

• het Recherche Samenwerkingsteam te Willemstad en 

• het College Financieel toezicht te Willemstad. 

i . BBRA1984 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984; 

j . BLB1998 
Bezoldigingslandsbesluit 1998 (voormalige Nederlandse Anti l len) ; 

k. BR 1986 

Bezoldigingsregeling Aruba 1986; 

1. ARAR: 

Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

m . p laatse l i jkburger l i jk recht 

het plaatselijk burger l i jk recht volgende het recht van Aruba, Curagao en 

St. Maarten, a fhanke l i jkvan de plaats van tewerkstelling; 

n . echtgenote ofechtgenoot : 

de echtgenote o f echtgenoot volgens plaatse l i jkburger l i jk recht o f de levenspanner met 

wie de niet gehuwde werknemer samenwoont en - met het oogmerk duurzaam samen te 

leven - een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden 

samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verpl icht ingen terzake van 



die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding; onder weduwe o f weduwnaar 

word t mede begrepen de nabestaande levenspartner; to t gezinslid word t in voorkomend 

geval mede gerekend de levenspartner; tegeli jkert i jd kan slechts een persoon als 

levenspartner worden aangemerkt. 

Het bevoegd gezag kan verlangen dat een schrif tel i jke verklaririg van een notaris word t 

overgelegd waaruit b l i j k t dat een samenlevingscontract bedoeld i n de eerste volz in is 

gesloten; 

o. salaris: 

het bedrag dat met inachtneming van de bepalingen van deze regeling voor de werkne-

mer is vastgesteld aan de hand van het Nederlands Antilliaanse Bezoldigingslandsbesluit 

1998 (bijlage E) respectievelijk de Arubaanse Bezoldigingsregeling 1986 (bijlage F); 

p. salaris per uur: 

i/i73ste deal van het salaris b i j een voUedige werkweek; 

q. salarisschaal: 

de b i j de plaatselijke overheid in gebruik zijnde salarisschalen krachtens het 

Bezoldigingsbesluit 1998 van de (voormalige) Nederlandse Ant i l l en respectievelijk de 

Bezoldigingsregeling Aruba 1986; 

r . salarisnummer: 

een aanduiding, bestaande u i t een getal dat i n een salarisschaal voor een salaris 

is vermeld; 

s. maximumsalaris: 

het hoogste bedrag van een salarisschaal; 

t. bezoldiging: 

de som van het salaris en toelagen waarop werknemer aanspraak heeft, zulks met 

ui tzondering van de kindertoeslag; 

u. volledige werkweek: 

een werk t i jd welke gemiddeld 40 werkuren omvat; 



V. funct ie : 

het samenstel van werkzaamheden door de werknemer Ce verrichten krachtens en 

overeenkomstig hetgeen hem door het daanoe bevoegde gezag is opgedragen. 

2. Indiensttreding 

Artikel 2.1 

1. De indienst treding van de werknemer geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst 

tussen de Staat der Nederlanden en de werknemer voor bepaalde o f onbepaalde t i j d . 

2. De arbeidsovereenkomst word t gesloten naar plaatselijk burgerl i jk recht en word t 

schrif te l i jk aangegaan i n de Nederlandse taal. Daarbij worden tenminste vermeld: 

naam, v o o m a m e n en geboortedatum van de werknemer; 

de datum waarop betrokkene in dienst treedt; 

o f de arbeidsovereenkomst voor bepaalde o f onbepaalde t i j d word t aangegaan; 

welke periode als p roe f t i j d is overeengekomen; 

de schaal en het b ru to loon waarop de werknemer i n dienst is genomen; 

de aan betrokkene moge l i jk toegekende (financiele) voordelen; 

de aard van de werkzaamheden welke de werknemer gewoonl i jk zullen worden 

opgedragen en; 

• de bepalingen van deze regeling 

3. Aan de indienst treding is - tenzij anders is overeengekomen - een p roe f t i j d verbonden 

van maximaal 2 maanden. 

Artikel 2.2 

1. De indiensttreding vindteerstplaats ; 

• nadat de werknemer b i j een ingesteld geneeskundig onderzoek onvoorwaardeli jk 

geschikt is bevonden; 

• nadat de werknemer een verklaring omtren t het gedrag heeft overlegd, bedoeld in de 

Landsverordening op de justitieie documentatie en op de verklaringen omtren t het 

gedrag en daartegen door het bevoegd gezag geen bezwaar bestaat. 

2. Bij indiensttreding dient door de werknemer een geheimhoudingsverklaring, zoals 

opgenomen in bijlage B b i j deze regeling, te worden getekend. 



3. Dienst- en werktljden 

Artikel 3.1 

1. Het bevoegd gezag stelt voor de werknemer de werkt i jdregel ing vast. Onder werkt i jdre-

geling word t verstaan een voor een periode van langer dan een week opgesteld en van te 

voren bekend gemaakt schema van aanvang en einde der dagelijkse werkt i jden . 

2. De arbeidsduurbedraagtgemiddeld ten hoogste 40 uur per week. Dewerk t i jd word t 

behoor l i jk door rust t i jd onderbroken. 

3. Aan de werknemer van 55 jaar o f ouder word t niet opgedragen dienst te verrichten 

tussen 22.00 uur en 06.00 uur tenzij het een gedeelte van een dienst betreft die door-

loopt na 22.00 uur en u i te r l i jk eindigt o m 24.00 uur. 

4. Van het derde l id kan voor de duur van telkens ten hoogste een jaar worden afgeweken 

indien de werknemer di t heeft aangevraagd dan wel zeer gewichtige redenen van 

dienstbelang hiertoe noodzaken, mits de bedrijfsgeneeskundige daaromtrent een 

posit ief advies heeft uitgebracht. 

5. Geen dienst word t opgedragen op zaterdagen en zondagen, alsmede op de dagen 

waarop de locatie vanwege de lokale feestdagen is gesloten. 

6. Van het v i j fde l id kan slechts worden afgeweken indien het dienstbelang d i t onvermijde-

l i j k maakt en met inachtneming van het navolgende: 

a. geen dienst word t opgedragen op ten minste dertien zondagen per periode van zes 

maanden; 

b. de werknemer word t zo we in ig mogel i jk i n z i jn zondagsrust beperkt en hem word t 

zoveel moge l i jk de gelegenheid geboden op zondag en op de voor hem geldende 

kerkelijke feestdagen z i jn kerk te bezoeken. 

c. de werkt i jdregel ing word t zodanig vastgesteld, dat de werknemer b i j voorkeur i n , 

doch i n ieder geval over elk ti jdvak van zeven dagen v r i j van dienst is gedurende ten 

minste twee - b i j voorkeur aaneengesloten - dagen, waarvan ten hoogste twee halve 

dagen kunnen worden afgesplitst 



7. Van de voor de werknemer vastgestelde werkt i jdregel ing kan slechts worden afgeweken 

indien het dienstbelang d i t onvermi jde l i jk maakt en - behoudens in geval van oor log, 

ooriogsgevaar o f andere buitengewone omstandigheden - mits ervoor word t gezorgd, 

dat de werknemer in o f over het desbetreffende tijdvak van zeven dagen een ohonder-

broken ru sn i jd van tenminste 24 uren geniet. 

8. In bijzondere gevallen kan van de vaststelling van een werkt i jdregel ing als bedoeld i n het 

eerste l id worden afgezien. In die gevallen z i jn het tweede tot en met het zevende l id van 

overeenkomstige toepassing. 

Artikel 3.2 

1. De werknemer heeft het rechtdearbeidsduur, bedoeld in artikel 3.1 tweede l i d , op z i jn 

verzoek te verminderen, tenzij h ierui t bezwaren voor de dienst voortvloeien. 

2. Op het salaris van de werknemer die op grond van het eerste l id een arbeidsduur- ver-

minder ing kr i jg t , wo rd t een inhoud ing naar evenredigheid van de arbeidsduurverkorting 

toegepast 

Artikel 3.3 

1. De wekelijkse werk t i jd van de werknemer van 57 jaar o f ouder die daartoe een aanvraag 

heeft ingediend, word t , met behoud van z i jn arbeidsduur, teruggebracht met 15,8%, 

tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet. 

2. De op grond van het eerste l i d teruggebrachte werk t i jd word t afgerond naar boven 

indien de eerste decimaal achter de komma groter is dan nu l . 

3. De in het eerste l id bedoelde werknemer dient op het momen t van de eerste verminde-

ring van de werk t i jd tenminste 5 aaneengesloten jaren in dienst te z i jn b i j BZK. 

4. De uren die het wekelijkse verschil vormen tussen de in het eerste l id bedoelde arbeids

duur en de teruggebrachte werk t i jd gelden voor de werknemer als verlof. 

5. Op het salaris van de i n het eerste l id bedoelde werknemer word t een i nhoud ing 

toegepast ter grootte van 5% van het salaris dat voor hem zou gelden zonder werkr i jd -

verminder ing op grond van di t art ikel . 



6. De Minister stelt omtrent de verrekening van extra inkomsten u i t arbeid o f bedr i j f met 

het salaris van de i n het eerste l id bedoelde werknemer regels vast. 

4. Vakantie en verlof 

De aaiispraak o p v a k a n t i e 

Artikel 4.1 

1. De werknemer heeft jaarlijks aanspraak op vakantie met behoud van z i jn voile 

bezoldiging. 

2. De aanspraak op vakantie word t uitgedrukt i n hele uren. Zo nodig v ind t a f ronding naar 

boven plaats. 

3. De omvang van de aanspraak op vakantie is afhankel i jk van de leef t i jd en de werk t i jd van 

de werknemer. Het ver lof voor de werknemer is per kalenderjaar gel i jk aan de gemid-

delde arbeidsduur per week, bedoeld in anikel 3.1, vermenigvuldigd met de factor 4,6 en 

bedraagt ten hoogste 184 uur per kalenderjaar. 

4. De op grond van het derde l id geldende aanspraak op vakantie word t verhoogd volgens 

onderstaande tabel, a fhankel i jkvan de leef t i jd die de werknemer i n het desbetreffende 

kalenderjaar bereikt. 

Leeftijd Verhoging-vermenigvuldigingsfactor met 

Van 45 tot en met 49 jaar 0,2 (totaal 4.8) 

Van 50 to t en met 54 jaar 0,4 (totaal 5) 

Van 55 to t en met 59 jaar 0,6 (totaal 5,2) 

60 jaar en ouder 0,8 (totaal 5,4) 

5. Bij beeindiging o f aanvang van het dienstverband i n de loop van een kalenderjaar, word t 

de aanspraak op vakantie vastgesteld naar evenredigheid van de dienst, die de werkne

mer in dat jaar verricht heeft o f zal verrichten. 
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6. Indien de werk t i jd van de werknemer word t gewijzigd, word t de aanspraak op vakantie 

over het resterend gedeelte van het desbetreffende kalenderjaar opnieuw vastgesteld, 

rekening houdend me t de nieuwe werk t i jd . De to t aan de datum van ingang van de 

wi jz ig ing van de werk t i jd verworven aanspraak op vakantie b l i j f t gehandhaafd. 

7. Over kalendermaanden gedurende welke de werknemer i n het geheel geen dienst 

verricht, heeft h i j geen aanspraak op vakantie. Over kalendermaanden gedurende welke 

de werknemer gedeeltelijk dienst verricht, heef t h i j slechts aanspraak op vakantie naar 

evenredigheid van het gedeelte van de werk t i jd waarop h i j fe i te l i jk dienst verricht. 

8. Hetzevende l id is n i e tvan toepassing indien geheel o f gedeeltelijk geen dienst word t 

verricht wegens: 

• genoten vakantie; 

• ziekte, voor zover de verhinderir ig to t dienstverrichting korter duurt dan 26 weken, 

waarbi j een hervatting van de dienstverrichting gedurende dertig kalenderdagen o f 

minder geen nieuwe periode van 26 weken in lu id t ; 

• zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

9. Met ingang van de dag dat de werknemer op grond van artikel 3.3 gedeeltelijk geen 

dienst verricht, vervalt de i n het vierde l id van artikel 4.1 genoemde verhoging van de 

vakantieaanspraak. 

Het opnemen w i ! vakantie 

Artikel 4.2 

1. De werknemer is v r i j te bepalen wanneer h i j vakantie opneemt, voor zover de belangen 

van de dienst zich daartegen nietverzetten. 

2. Vakantie word t zoveel moge l i jk opgenomen i n aaneengesloten perioden van ten minste 

v ie ru ren . 

3. De werknemer dient i n elk kalenderjaar tenminste 120 uur vakantie op te nemen 

waarvan ten minste 80 uur over een aaneengesloten periode ind ien voor h e m een 

volledige werk t i jd geldt en to t i n evenredigheid lagere getallen indien voor hem een 

onvolledige werk t i jd geldt. 

14 



4. Het bevoegd gezag kan toestaan, dat de werknemer i n enig kalenderjaar meer uren 

vakantie opneemt dan zi jn aanspraak tot en met het lopende jaar bedraagt, met dien 

verstande, dat de opgenomen vakantie de aanspraak to t en met het lopende jaar niet 

met meer dan 64 uren mag overschrijden. Voor de werknemer met onvolledige werk t i jd 

word t het i n de vorige volzin bedoeide aantal uren van de maximaal toegestane 

overschrijding verminderd naar evenredigheid van de werk t i jd . De i n een kalenderjaar 

teveel genoten vakantie word t in minder ing gebracht op de aanspraak op vakantie over 

het eerstvolgende jaar. 

5. De werknemer meldt het voomemen vakantie op te nemen b i j het bevoegd gezag 

ruimschoots voor de datum waarop h i j de vakantie wenst te laten ingaan. 

6. Tenzij gewichtige redenen van dienstbelang zich hiertegen verzetten, is het de werkne

mer toegestaan op het voomemen vakantie op te nemen, terug te komen, dan wel het 

opnemen niet voor t te zetten. De vorige volz in geldt i n geval van ziekte o f ongeval alleen 

indien de werknemer ten genoege van het bevoegd gezag die ziekte o f dat ongeval 

aantoont. 

7. Wanneer dringende redenen van dienstbelang dat noodzakeli jk maken, kan het bevoegd 

gezag de aan de werknemer verieende toestemming vakantie op te nemen intrekken, 

zowel voor als tijdens de vakantie. Indien de werknemer ten gevolge van in t rekking 

geldelijke schade l i j d t , word t deze hem vergoed. 

8. Niet opgenomen vakantie, waaronder eventuele van vorige jaren overgeboekte vakantie, 

word t naar het volgende kalenderjaar overgeboekt tot een m a x i m u m van de aanspraak 

van de werknemer over een vo l kalenderjaar, berekend volgens anikel 4.1, verminderd 

met de i n het derde l id bedoeide vakantie. 

9. Het bevoegd gezag kan toestaan dat i n individuele gevallen i n een bepaald jaar word t 

afgeweken van de overeenkomstig het achtste l id maximaal naar een volgend kalender

jaar over te boeken vakantie-aanspraken. 
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O m s l a g en v a k a n n e 

Artikel 4.3 

1. Indien de werknemer op de datum van zi jn onts lagnog aanspraak heeft op vakantie, 

word t hem voor ieder uur vakantie dat h i j niet heeft opgenomen een vergoeding 

toegekend ten bedrage van het salaris per uur dat de werknemer direct voorafgaand aan 

z i jn ontslag genoot. De vergoeding word t berekend over ten hoogste twee maal de 

aanspraak op vakantie over een vol kalenderjaar, uitgaande van het salaris en de werk t i jd 

zoals die direct voorafgaand aan het ontslag voor de werknemer golden. 

2. Indien op de dag van z i jn ontslag b l i j k t , dat de werknemer teveel vakantie heeft genoten, 

is h i j voor ieder uur teveel genoten vakantie een bedrag verschuldigd ten bedrage van het 

salaris per u u r 

Verlof 

Artikel 4.4 

1. Indien de locatie op een daartoe aangewezen kerkelijke o f nationale, landeli jk, regionaal 

o f plaatselijk erkende feest- o f gedenkdag is gesloten, geniet de werknemer ver lof voor 

zover het dienstbelang niet anders vereist. 

2. Indien de werknemer op een dag als bedoeld in het eerste l i d , een aantal uren dienst 

moet verrichten b innen de vastgestelde werkt i jden dan wel , in geheel o f gedeeltelijk 

afwisselende dienst werkzaam zijnde, op die dag volgens rooster v r i j van dienst is o f u i t 

hoofde van ziekte o f vakantie niet tot dienstverrichting is gehouden, geniet h i j bedoeld 

aantal uren als ver lof op een andere dag. 

3. Het eerste en tweede l id v inden geen toepassing indien het betreft feestdagen, genoemd 

in artikel 3.1, v i j fde l i d . 
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Artikel 4.5 

1. De vrouwel i jke werknemer heeft i n verband met haar bevall ing aanspraak op zwanger-

schaps- en bevallingsveriof 

2. De vrouweli jke werknemer heeft recht op een zwangerschapsverlof vanaf de dag waarop 

de bevalling bli jkens een verklaring van een geneeskundige o f van een verloskundige 

aangevende de vermoedelijke datum van de bevalling, b innen zes weken is te verwach-

ten. Het ver lof vangt u i te r l i jk aan v ierweken voorafgaand aan deze datum. 

3. De vrouwel i jke werknemer heeft recht op een bevallingsveriof van t ien weken vanaf de 

dag volgend op die van de bevalling. Dit ver lof word t verlengd to t ten hoogste zestien 

weken, voor zover het zwangerschapsverlof voorafgaand aan de vermoedelijke datum 

van bevalling, o m andere redenen dan wegens ziekte minder dan zes weken heeft 

bedragen. 

5. Buitengewoon verlof 

Voor het voWoen aan w e n e l i j k e v e r p h c h n n g e n 

Artikel 5.1 

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, word t bui tengewoon ver lof met 

behoud van volledige bezoldiging verleend: 

a. voor deu i toe fen ing van kiesrecht; 

b. voor het voldoen aan een wettel i jke verpl icht ing; 

een en ander, voor zover d i t niet i n vri je t i jd kan geschieden en omzet t ing van dienst niet 

mogel i jk is. 
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By v e r h u i z i n g 

Artikel 5.2 

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, word t bui tengewoon ver iof met 

behoud van volledige bezoldiging verieend: 

a. voor het zoeken van een w o n i n g i n geval van overplaatsing: ten hoogste twee dagen; 

b. b i j verhuizing ingeval van overplaatsing: aan hem, die een eigen huishouding heeft als 

omschreven i n het Verplaatsingskostenbesluit 1989: twee dagen, zo nod ig te verlengen 

t o t drie en i n zeer bijzondere gevallen to t vier dagen en aan hen, die niet een eigen 

huishouding hebben: ten hoogste twee dagen; 

c. b i j verhuizing anders dan in geval van overplaatsing: aan hen, die een eigen huishouding 

hebben eenmaal i n een kalenderjaar en ten hoogste twee werkdagen. 

F a m i i i e o m s t a n d i g h e d e n 

Artikel 5.3 

1. Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, word t aan de werknemer 

bui tengewoon ver lof met behoud van volledige bezoldiging verieend: 

a. b i j z i jn ondertrouw: een dag; 

b. b i j z i jn huwel i jk : vier werkdagen; 

c. to t het b i jwonen van een huwel i jk van bloed- o f aanverwanten in de eerste en de 

tweede graad: een dag, indien d i t huwel i jk word t gesloten in z i jn w o o n - o f 

standplaats en ten hoogste twee dagen, indien di t huwel i jk word t gesloten bui ten 

z i jn w o o n - o f standplaats; 

d. b i j ernstige ziekte van z i jn echtgenote, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonou-

ders, kinderen, s t iefkinderen, pleegkinderen o f aangehuwde kinderen, zulks met een 

m a x i m u m van 15 dagen per kalenderjaar; 

e. b i j overi i jden van: 

le . onder d bedoelde personen: vier dagen; 

2e. bloed- o f aanverwanten in de tweede graad: twee dagen; 

3e. bloed- o f aanverwanten i n de derde o f vierde graad: ten hoogste een dag; 

ind ien de werknemer is belast met de regeling van de l i jkbezorging o f van de 

nalatenschap dan wel van beide: ten hoogste vier dagen; 

{. b i j bevall ing van zi jn echtgenote: ten hoogste twee dagen; 
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. g. b i j z i jn 25-, 40-, en so'-jarig ambts- o f huwel i jks jub i leum en b i j 25-, 40-, 50-, 

en 60-jarig huwel i jks jubi leum van ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders 

o f grootouders: een dag; 

h . b i j doop, b i j kerkelijke bevestiging en b i j Eerste Heilige Communie van de werknemer 

en van z i jn echtgenote, kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen o f aangehuwde 

kinderen: voor die dag. 

2. Voor de toepassing van di t artikel word t onder huwel i jk mede begrepen het sluiten 

van een samenlevingscontract als bedoeld i n artikel 1, onder n . 

3. Buitengewoon ver lof dat aan de werknemer op grond van het eerste l id word t verleend 

i n verband met aanverwantschap die door z i jn huwel i jk is ontstaan met bloedverwanten 

van z i jn echtgenote word t op gelijke wijze verleend aan de werknemer die ongehuwd 

samenwoont zoals bedoeld i n artikel 1. onder n , met betrekking t o t dezelfde bloedver 

wanten van z i jn levenspartner 

B u i t e n g e w o o n v e r l o f l n v e r b a n d m e t c a k m k e k e n 

Artikel 5.4 

1. De werknemer die zorg draagt voor een o f meer personen als bedoeld i n het vierde l i d , 

heeft aanspraak op zorgverlof b i j calamiteiten onder behoud van zi jn volledige 

bezoldiging. 

2. Onder calamiteit word t verstaan ziekte o f een andere onverwachte gebeurtenis waardoor 

een noodsituatie ontstaat in de verzorging van een o f meer van de i n het vierde l id 

bedoelde personen. 

3. Het ver lof is bedoeld als eerste opvang en voor het t reffen van verdere voorzieningen 

en bedraagt maximaal 8 uur per calamiteit voor maximaal 3 calamiteiten per jaar 

4. De personen voor wier verzorging het ver lof kan worden verleend z i jn : de echtgenote, 

ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen 

o f aangehuwde kinderen van de werknemer. 

5. De werknemer informeer t het bevoegd gezag vboraf over het opnemen van het ver lof 

onder vermelding van de reden. 
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6. Het bevoegd gezag kan eisen dat de werknemer achteraf aannemelijk maakt dat 

daadwerkelijk sprake was van een noodsituatie. Indien de werknemer daar naar het 

oordeel van het bevoegd gezag niet i n slaagt kunnen de opgenomen uren in minder ing 

worden gebracht op het vakantieverlof 

7. Voor de toepassing van d i t artikel is het derde l id van artikel 5.3 van overeenkomstige 

toepassing. 

Artikel 5.4a 

De werknemer die te rvervul l ing van z i jn m i l i t a i r ed i ens tp l i ch tvoo roe fen ingonde rde 

wapenen word t geroepen zal door het bevoegd gezag op non-acdef worden gesteld, zonder 

behoud van inkomen, voor de duur van de t i j d i n mil i ta i re dienst door te brengen. Na de 

mil i ta i re dienstplicht word t het actieve dienstverband hersteld. 

A a m u l l e n d e b e v o e g d h e i d tot het v e r k n e n v a n b u k e n g e w / o o n v e r l o f 

Artikel 5.5 

Buitengewoon ver lof van korte duur, al dan niet met behoud van voile bezoldiging, kan 

worden verleend in de gevallen, waarin h i j , die to t verlenen van dat ver lof bevoegd is 

verklaard, oordeelt, dat daartoe aanleiding bestaat. 

Aanvro^en van buitengewoon v e r l o f 

Artikel 5.6 

1. Behoudens in dringende gevallen moet buitengewoon ver lof van korte duur ten minste 

24 uren tevoren schr i f te l i jk o f monde l ing worden aangevraagd. 

2. Indien de werknemer die niet vooraf een aanvraag voor bui tengewoon ver lof van korte 

duur heeft ingediend, ten genoegen van de i n het eerste l id bedoelde autori te i t 

aantoont, dat h i j daartoe geen gelegenheid heeft gehad, te rwi j l er voor z i jn afwezigheid 

gegronde redenen bestonden, word t deze afwezigheid beschouwd als bui tengewoon 

ver lof met behoud van volledige bezoldiging. 



3. Een gegronde reden als bedoeld in het tweede l id is slechts aanwezig: 

a. indien een van de in de voorgaande artikelen genoemde omstandigheden aanwezig is 

geweest, op grond waarvan aan de werknemer op zi jn aanvraag bui tengewoon ver lof 

zou worden verleend, zulks met inachtneming van de daarbij vermelde voorwaarden 

en te rmi jnen; 

b. i n alle andere gevallen, indien de werknemer, alle omstandigheden in aanmerking 

genomen, redelijkerwijze de dienst mocht verzuimen. 

6. Bedrijfsgeneeskundige begeleiding 

Artikel 6.1 

1. De werknemer geniet bedrijfsgeneeskundige begeleiding. 

2. De bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de werknemer geschiedt door o f vanwege de 

bedrijfsgeneeskundige dienst i n samenwerking met het bevoegd gezag. 

3. Voor de ui tvoering van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding laat het bevoegd gezag zich 

bijstaan door een geneeskundige dienst. 

Artikel 6.2 

1. Onverminderd de mogel i jkheid de arts van de bedrijfsgeneeskundige dienst rechtstreeks 

te consulteren ter zake van met z i jn arbeidssituatie samenhangende gezondheids-

problemen kan de werknemer het bevoegd gezag verzoeken hem in verband hiermede 

aan een onderzoek vanwege de bedrijfsgeneeskundige dienst te onderwerpen. 

2. Het bevoegd gezag draagt de werknemer op zich aan een geneeskundig onderzoek 

te onderwerpen indien: 

a. naar het oordeel van het bevoegd gezag gegronde redenen bestaan voor tw i j f e l aan 

een goede gezondheidstoestand van de werknemer; 

b. de werknemer niet langer vol ledig geschikt is gebleken voor de vervul l ing van z i jn 

dienst, ten einde na te gaan o f hiervoor medische oorzaken aanwezig z i jn en, zo ja, o f 

de werknemer geschikt kan worden geacht voor de vervul l ing van een andere 

betrekking. 



3. Het bevoegd gezag stelt de werknemer bui ten dienst indien na een onderzoek als 

bedoeld i n het eerste o f tweede l i d , b l i j k t dat sprake is van een zodanige l ichameli jke o f 

geestelijke toestand dat de belangen van de werknemer, van de dienst o f van b i j z i jn 

dienstui toefening betrokken derden zich tegen voortzet t ing van z i jn dienst verzetten, 

tenzij hem andere passende werkzaamheden kunnen worden opgedragen. H i j word t in 

geval van buitendienststel l ing geacht wegens ziekte verhinderd te z i jn dienst te 

verrichten. 

4. De werknemer is gehouden aan een onderzoek als bedoeld in het tweede l id z i jn 

medewerking te verlenen. H i j is tevens gehouden z i jn medewerking te verlenen aan 

onderzoeken vanwege de bedrijfsgeneeskundige dienst, welke worden ingesteld ter 

beantwoording van de vraag: 

a. of, in welke mate en to t welk t i jdst ip er sprake is van verhindering wegens ziekte z i jn 

dienst tevervullen; 

b. o f verdere maatregelen o f voorzieningen n o d i g z i j n in het belangvan het herstel van 

z i jn gezondheid dan w e l i n het belang van het behoud, het herstel o f de bevordering 

van z i jn arbeidsgeschiktheid. 

Artikel 6.3 

1. Het advies van de vanwege de bedrijfsgeneeskundige dienst optredende geneeskundige 

die een onderzoek heeft verricht als bedoeld i n artikel 6.2, word t zo spoedig moge l i jk 

aan de werknemer en aan het bevoegd gezag medegedeeld. 

Indien de werknemer b innen drie dagen na ontvangst van de mededeling zi jn bedenkin 

gen tegen het advies schr i f te l i jk aan het bevoegd gezag kenbaar maakt, v ind t zo spoedig 

mogel i jk , doch u i t e r l i jk b innen v ierweken, een nieuw onderzoek plaats door een 

commissie van drie geneeskundigen, tenzij het bevoegd gezag na overleg met de 

bedrijfsgeneeskundige dienst reeds aanstonds van men ing is dat de bedenkingen van de 

werknemer gegrond z i jn . 

In de in het tweede l i d bedoelde commissie, die word t aangewezen door het h o o f d van 

de bedrijfsgeneeskundige dienst, heeft de i n het eerste l id bedoelde geneeskundige geen 

zi t t ing. Op verzoek van de werknemer word t z i jn behandelend arts, indien h i j deze 

daartoe bereid heeft gevonden, in de gelegenheid gesteld monde l ing o f schr i f te l i jk z i jn 

mening aan de commissie kenbaar te maken. De commissie deelt haar oordeel mede 

aan het bevoegd gezag, dat vervolgens de werknemer daarvan zo spoedig mogel i jk in 

kennis stelt, alsmede aan de behandelend arts. 
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4- De kosten van het in het tweede lid bedoelde onderzoek komen voor rekening van 
de werkgever. 

7. Bezoldiginglngeval vanziekte 

Artikel 7.1 

1. De werknemer die wegens ziekte verhinderd is zijn dienst te verrichten geniet vanaf de 
dag waarop deze ongeschiktheid aanvangt, gedurende een termijn van 18 maanden zijn 
voile bezoldiging. Vervolgens geniet hij tot het einde van zijn dienstverband 80% van zijn 
bezoldiging. 

2. Indien de werknemer zijn dienst gedurende een bepaalde tijd voor ten minste 45% 
verricht, wordt de in het eerste lid genoemde termijn van 18 maanden met bedoelde tijd 
verlengd. 

3. Voor het vaststellen van het tijdstip waarop de termijn van 18 maanden verstreken is, 
worden de perioden van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte 
samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken 
opvolgen. 

4. De werknemer geniet 00k na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn van 18 
maanden zijn voile bezoldiging: 
a. indien en zo lang hij zijn dienst voor ten minste 45% verricht; 
b. indien de ziekte, uit hoofde waarvan hij verhinderd is zijn dienst te verrichten, in 

overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de hem opgedragen werkzaam-
heden of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden 
verricht, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten. 

5. Ten aanzien van de werknemer die wegens ziekte ongeschikt is zijn arbeid te verrichten, 
kan worden bepaald dat deze zijn werk slechts mag hervatten, nadat het bevoegd gezag 
hiervoor uitdrukkelijk tdestemming heeft verleend. Het bevoegd gezag neemt hierom-
trent en omtrent de mate van werkhervatting geen beslissing dan na advies van de 
bedrijfsgeneeskundige dienst. Deze toestemming is in ieder geval vereist, wanneer de 
werknemer gedurende meer dan een jaar voiledig verhinderd is geweest tot de 
dienstverrichting. 
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Artikel7.2 

1. Geen aanspraakop betalingvan bezoldigingals bedoeld in artikel 7.1, bestaat: 
a. indien deziekte is voorgewend, althanszodanigoverdreven wordtvoorgesteld, dat 

ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte niet kan worden 
aangenomen; 

b. indien de werknemer de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid opzettehjk 
heeft veroorzaakt, tenzij hem daarvan op grond van zijn psychische toestand geen 
verwijt kan worden gemaakt; 

• c. indien de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte zich voordoet 
binnen een halfjaar na het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 2.2 eerste lid 
en alsdan blijkt, dat de werknemer hierbij onjuiste informatie omtrent zijn gezond-
heidstoestand heelt verstrekt of gegevens heeft verzwegen, ten gevolge waarvan de 
verklaring van geschiktheid, de aan de desbetreffende functie verbonden werkzaam-
heden te verrichten, ten onrechte is afgegeven, tenzij de werknemer aannemelijk 
maakt dat hij te goeder trouwheeft gehandeld. 

2. De aanspraak op betalingvan de bezoldiging vervalt, wanneer en voor zolang de 
werknemer: 
a. weigertzich te onderwerpen aan een onderzoek vanwege de bedrijfsgeneeskundige 

dienst of, na voor een dergelijk onderzoek te zijn opgeroepen, zonder geldige reden 
nietverschijnt; 

b. zonder voldoende gronden nalaat zich onder geneeskundige behandeling te stellen 
of te blijven stellen, dan wel zich niet houdt aan de voorschriften hem door de 
behandelende geneeskundige gegeven, met dien verstande dat te dezen voorschriften 
tot het verlenen van medewerking aan een ingreep van heelkundige aard zijn 
uitgezonderd; 

c. zichzodaniggedraagt, dat zijn genezingwordtbelemmerd ofvertraagd; 
d. tijdens de verhindering dienst te verrichten voor zichzelf of voor derden arbeid 

verricht, tenzij dit door de bedrijfsgeneeskundige dienst in het belang van zijn 
genezing wenselijk wordt geacht; 

e. in gebreke bli jf t op het door de bedrijfsgeneeskundige dienst bepaalde tijdstip en in 
de door deze dienst bepaalde mate zijn dienst te hervatten, tenzij hij daarvoor een 
inmiddels door deze dienst als geldig erkende reden heeft opgegeven. 
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3- De werknemer kan aan een onderzoekvariwege de bedrijfsgeneeskundige dienstworden 
onderworpen ter beantwoording van de vraag, of zich een omstandigheid voordoet 
bedoeld in bet eerste lid of het nveede lid. De werknemer is gehouden aan een zodanig 
onderzoek zijn medewerking te verlenen. 

4. In de gevallen, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, kan het bevoegde gezag op 
grond van bijzondere omstandigheden bepalen, dat het bedrag van de niet uitbetaalde 
bezoldiging geheel often dele aan anderen dan aan de werknemer zal worden uitbe-
taald. Voor zover het bevoegde gezag van deze bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt, 
wordt de niet uitbetaalde bezoldiging alsnog aan de werknemer uitbetaald, wanneer de 
in het tweede lid van artikel 6,3 bedoelde commissie van geneeskundigen te zijnen 
gunste heeft beslist. 

8. Overige rechten en verplichtingen 

Artikel 8.1 

1. De werknemer is gehouden de plichten uit zijn functie voortvloeiende nauwgezet en 
ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoals een goed werknemer betaamt. 

2. Het is de werknemer verboden in dienst uniformkledingstukken te dragen, tenzij deze 
door de werkgever zijn verstrekt of voorgeschreven. 

3. Het is de werknemer verboden bij gekleed gaan in uniform insignes of andere onder-
scheidingstekens te dragen, tenzij deze door de werkgever zijn verstrekt of voorgeschre
ven door het bevoegde gezag. 

Artikel 8.2 

1. De werknemer legtzo spoedig mogelijk na indiensttredingten overstaan van de Minister 
of van een door deze aangewezen functionaris de eed of belofteafen tekent hiertoe een 
eed- of belofteverklaring, zoals opgenomen in bijlage A bij deze regeiing; 

"Ik zweer/be/oof trouw aan de koning, aan de Grondwet en aan de overige weaen van het Rijk. Ik zweer/ 
verklaar dat ik voor mijn indiensttreding bij hetMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrekties in 
Aruba, Cmagao en St. Maarten aan niemand iets hebgegeven ofbeloofd, noch zalgeven of be/oven. 
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Ik zweer/beloofdat ik om iets te doen of te laten in myn /uncrie bij de Venegenwoordiging van Nederland in 
Aniba, Curagao en St. tAaanen/het Kabinet van de Couvemeur van Aruba, Curasao en Sr. Maanen/het 
Recherche Samenwerkingsteam/het College Finandeel Toezicht van niemand enige belofie ofgeschenk zal 

\k meerfbeloof dai ik mi/n werkzaamheden steeds zal verrichten overeenkomstig de mijgegeven voorschrif-
ten en aanwijzi'n^en, en dat ik de belangen van het koninkrijkzal voorstaan en bevorderen. 

Ik zweer/beloofdat ik de zaken waarvan ik als werknerr\er bij het Ministerie van Binnenlandse Taken en 
Koninkrijksrelaties in Aruba, Curasao en St. Maanen kennis draag en waarvan ik hetgeheim ofvertrouwelijk 
karakter moet begrijpen, nietzal overdragen aan anderen dan aan hen aan wie ik volgens de wet ofuit 
hoofde van mijn werkzaamheden tot mededehng verplicht ben. 

Zo waarli/k helpe mij GodAlmachtig!/Dat verklaar en beloofik". 

2. De werknemer is verplicht tot nakoming van de in het eerste lid genoemde eed 
ofbelofte. 

Artikel 8.3 

Ter zake van niet-naleving van bepalingen welke redelijkerwijs niet kunnen worden geacht 
de werknemer bekend te zijn, worden hem geen voordelen onthouden of nadelen 
toegebracht. 

Artikel 8.4 

1. In strijd met een regeling, door het bevoegd gezaggetroffen, worden de werknemer 
geen voordelen onthouden of nadelen toegebracht. 

2. Het bevoegd gezag dat een algemene regeling heeft vastgesteld, is niet bevoegd voor een 
bepaald geval ten nadele van de werknemer daaivan af te wijken, tenzij de regeling 
afwi jking voorbehoudt. 

Artikel 8.5 

Indien de werknemer door ziekte of anderszins verhinderd is zijn dienst te verrichten, is hij 
verplicht daarvan, onder opgave van redenen, zo tijdig mogelijk mededeling te doen, ten 

26 



einde vertraging of hinder in de uitoefeningvan zijn dienst zoveel mogelijk te voorkomen. 
Het bevoegd gezag stelt hieromtrent nadere regels vast. 

Artikel 8.6 

1. De werknemer kan worden verplicht tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten dan 
die, welke hij gewoonlijk verricht, mits die werkzaamheden hem redelijkerwijs kunnen 
worden opgedragen. Hij kan echter niet worden verplicht werkzaamheden te verrichten 
in de piaats van stakers of uitgestotenen. 

2. Voorts kan aan de werknemer door het bevoegde gezag de verplichting worden opgelegd 
in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden andere 
werkzaamheden te verrichten dan die, welke hij gewoonlijk verricht, mits die werkzaam
heden strekken ter uitvoering van de taak, welke de locatie waarbij hij werkzaam is in die 
tijden heeft of zal krijgen. 

3. De werknemer aan wie de in het tweede lid bedoelde verplichting is opgelegd, is tevens 
te alien tijde verplicht lessen te volgen en deel te nemen aan oefeningen, die verband 
houden met de in dat lid bedoelde werkzaamheden. 

4. Bij de toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. 

Artikel 8.7 

1. De werknemer is verplicht zich te gedragen naar hetgeen voor hem is bepaald ten 
aanzien van het aanvaarden van nevenbetrekkingen of het verrichten van nevenwerk-
zaamheden dan wel het drijven van nering of handel. 

2. In elk geval is het de werknemer verboden, een nevenbetrekking te aanvaarden of 
nevenwerkzaamheden te verrichten of nering en handel te drijven, indien dit: 
a. schadelijk kan zijn voor zijn dienstvervuUing; 
b. niet in overeenstemming is met het aanzien van zijn functie. 
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Artikel 8.8 

1. Het is de werknemer verboden, middellijkof onmiddellijkdeel te nemen aan aannemin-
gen en leveringen ten behoeve van openbare diensten, tenzij daarvoor toestemming is 
verleend. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar hetgeen voor hem is bepaald ten aanzien van het 
deelnemen, middellijk of onmiddellijk, aan aannemingen en leveringen ten behoeve 
van anderen. 

Artikel 8.9 

Aan de werknemer kan door het bevoegde gezag worden verboden commissaris, bestuurder 
of vennoot te zijn van alle of nader te omschrijven vennootschappen, stichtingen of 
verenigingen die geregeld in aanraking komen of krachtens haar opzet kunnen komen met 
de betrokkeri dienst. 

ArtikelS.io 

1. De werknemer die een besturende, beherende dan wel toezichthoudende functie vervult 
in een naamloze vennootschap of ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, en 
voor de in die.functie verrichte of te verrichten werkzaamheden, anders dan uit's Rijks 
kas, een vergoeding ontvangt, is verplicht die vergoeding in genoenide kas te storten, 
indien de benoeming in die functie: 
a. heeft plaats gehad door of vanwege dan wel in overeenstemming met de iVlinister; 
b. is voortgevloeid uit een wettelijk voorschrift dan wel uit een overeenkomst, welke 

met instemming van de IVlinister tot stand is gekomen. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de^werknemer die een 
nevenfunctie vervult, welke verband houdt met de door hem beklede functie en hem is 
opgedragen door of vanwege de Minister, en voor de in die functie verrichte of te 
verrichten werkzaamheden anders dan uit's Rijks kas, een vergoeding ontvangt. 

Artikel 8.11 

1. Het is de werknemer in zijn functie verboden, anders dan met goedyinden van het 
bevoegd gezag, vergoedingen, beloningen, giften of beloften van deirden te vorderen, te 
verzoeken of aan te nemen. 
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2. Het aannemen van steekpenningen is onvoorwaardelijk en ten strengste verboden. 

Artikel 8.12 

De werknemer is verplicht de dienstkleding en de onderscheidingstekenen te dragen, voor 
zover dit door de Minister voorgeschreven is. 

Artikel 8.13 

1. De werknemer kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door 
de dienst geleden schade, voor zover deze aan hem is te wijten. 

2. Het bedrag van de schadevergoeding wordt niet vastgesteld, dan nadat de werknemer in 
de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk of mondeling te verantwoorden. 

Artikel 8.14 

1. Het bevoegd gezag zal de werknemer een vergoeding voor de reiskosten van het 
woon-werkverkeer toekennen. De betrokkene heeft aanspraak op vergoeding van de 
gemaakte kosten van het dagelijks reizen per openbaar vervoer tussen de woning en de 
plaats van tewerkstelling. De betrokkene die naar het oordeel van het bevoegd gezag de 
plaats van tewerkstelling niet of niet doelmatig per openbaar vervoer kan bereiken, heeft 
aanspraak op een tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten. (zie addendum bij de 
Toelichting). jaarlijks zal door de directie P&O van het ministerie van BZK in overleg met 
het lokaal bevoegd gezag, worden bezien of dit bedrag aanpassing behoeft. Eventuele 
wijzigingen zuUen schriftelijk aan betrokkenen worden kenbaar gemaakt. 

2. De werknemer heeft recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten terzake van 
dienstreizen. 

3. De in het tweede lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van het Reisbesluit buitenland en de daarbij behorende regelingen. 

4. Voorzowel het verblijf bij dienstreizen binnen Nederland als voor het verblijfbinnen 
Aruba, Curagao, St. Maarten of de BES-eilanden gelden de bepalingen van het Reisbesluit 
buitenland. 
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5- Ten aanzien van de vergoeding van de garderobekosten geldt het volgende: 
a. bij dienstreizen naar Nederland heeft de werknemer aanspraak op vergoeding van de 

zogenaamde garderobekosten naar regelen volgens het Reisbesluit buitenland en de 
Reisregeling buitenland; 

b. bij dienstreizen binnen Curacao, Aruba, St. Maarten of de BES-eilanden bestaat 
anders dan in het Reisbesluit buitenland is bepaald, geen aanspraak op vergoeding 
van de garderobekosten. 

Artikel 8.15 

De Minister kan naar billijkheid de werknemer schadeloos stellen, kosten vergoeden of een 
geldelijke tegemoetkomingverlenen. 

Artikel 8.16 

1. De werknemer die in contact staat of kortgeleden gestaan heeft met een persoon die een 
ziekte heeft waarop de bepalingen van de Landsverordening houdende de bepalingen 
van besmettelijke ziekten respectievelijk Landsverordening besmettelijke ziekten van 
toepassingzijn, mag zijn dienst niet verrichten en heeft geen toegang tot dienstgebou-
wen en -terreinen dan met toestemming van het bevoegd gezag. Deze toestemming kan 
slechts worden verleend na positief advies van de bedrijfsgeneeskundige dienst. 

2. De werknemer die verkeert in de in het eerste lid omschreven situatie, is verplicht 
daarvan ten spoedigste kennis te geven aan de bedrijfsgeneeskundige dienst. Hij is 
gehouden zich te gedragen naar de vanwege de bedrijfsgeneeskundige dienst gegeven 
aanwijzingen, waaronder die met betrekking tot het ondergaan van een geneeskundig 
onderzoek. 

3. Gedurende de periode dat de werknemer ingevolge dit artikel zijn dienst niet verricht, 
geniet hij zijn voile bezoldiging. 

Artikel 8.17 

1. Aan dewijzevan functievervullingvan de werknemer wordtregelmatigaandachtbesteed 
door middel van het houden van functioneringsgesprekken alsmede het opmaken van 
beoordelingen. 
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2. Een beoordeling moet in elk geval opgemaakt worden wanneer het bevoegd gezag dit 
wenselijk vindt of de werknemer dit vraagt. 

3. Alvorens een beoordeling wordt vastgesteld, wordt deze met de werknemer besproken 
en wordt hem de gelegenheid geboden daarover zijn mening kenbaar te maken. 

4. De IVlinister stelt een leidraad vast inzake functioneringsgesprekken. 

Artikel 8.18 

Een verplichting tot zekerheidstelling wordt de werknemer niet opgelegd. 

Artikel 8.19 

1. De werknemer die ingevolge artikel 19, tweede lid van de Comptabiliteitswet is belast 
met de in dat lid vermelde taken, is verplicht een tekort geheel of gedeeltelijk aan te 
zuiyeren, wanneer hem ter zake van dat tekort een emstig verwijt kan worden gemaakt. 

2. De werknemer die ingevolge artikel 19, vierde lid van de Comptabiliteitswet is aangewe-
zen om het beheer te voeren, bedoeld in het derde lid van dat arrikel, is verplicht schade 
te vergoeden, wanneer hem ter zake van die schade een ernstig verwijt kan worden 
gemaakt. 

Artikel 8.zo 

] . Aan de werknemer die op eigen initiatief scholinggaat volgen, kan op zijn aanvraag een 
vergoeding van de noodzakelijk te maken scholingskosten worden toegekend of 
scholingsverlof met behoud van loon worden verieend, indien het belang van de dienst 
bij het volgen van de scholing is gediend. De werknemer aan wie op grond van scholing 
op eigen initiarief een vergoeding van scholingskosten is toegekend, kan worden 
verplicht tot terugbetaling van die vergoeding: 
- bij onvoldoende resultaat in de scholing en bij tussentijds afbreken van de scholing 

indien dit aan eigen schuld of toedoen van de werknemer is te wijten; 
- bij ontslag tijdens het volgen van de scholing en bij ontslag binnen een termijn van 

maximaal een jaar na het met voldoende resultaat afronden van de scholing. 
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2. De werknemer kan in het belang van de dienst worden verplicht om scholing te volgen, 
voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Aan de werknemer die op 
grond van het eerste lid scholing volgt, wordt een volledige vergoeding van de noodza-
kelijk te maken scholingskosten toegekend. Aan de werknemer die op grond van dit 
artikel verplicht scholing volgt, kan scholingsverlof met behoud van loon worden 
verleend. De werknemer die op grond van dit artikel verplichte scholing volgt kan 
worden verplicht de aan hem toegekende vergoeding van de scholingskosten terug te 
betalen bij: 

- onvoldoende resultaat in de scholing en bij tussendjds afbreken van de scholing, 
indien dit aan eigen schuld of toedoen is te wijten; 

- ontslag tijdens het volgen van de scholing en in bijzondere gevallen bij ontslag 
binnen een termijn van maximaal een jaar na het met voldoende resultaat afronden 
van de scholing. 

Artikel 8.21 

Het bevoegd gezag kent de lokale medewerker een tegemoetkoming in de kosten van 
kinderopvang toe krachtens de voorwaarden vermeld in bijlage G. 

Artikel 8.z2 

Aan de vrouwelijke werknemer die een borstkind heeft en hiervan aan het hoofd van dienst 
heeft kennis gegeven, behoort gelegenheid te worden gegeven haar kind te zogen. 

Artikel 8.23 

1. Aan de werknemer kan door het bevoegd gezag de toegang tot de dienstlokalen, 
dienstgebouwen of het werk, dan wel het verblijf aldaar, worden ontzegd. 

2. De werknemer is verplicht zich te gedragen naar de maatregelen van orde, die ten 
aanzien van het verblijf aldaar zijn vastgesteld. 

Artikel 8.24 

Het is de werknemer verboden gedurende de werktijd alcoholhoudende dranken te 
gebruiken, bij zich te hebben of in de dienstlokalen te bewaren. 
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Artikel 8.25 

:. De werknemer kan wegens buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke dienstver-
richting worden beloond. 

2. De beloningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuiging; 
b. extra verlof; 
c. gratificatie 

Artikel 8.25a 

1. De werknemer heeft aanspraak op een gratificatie bij ambtsjubileum. 

2. Aan de betrokkene wordt bij het bereiken van een diensttijd van 121/2,25, 40 ofso jaar 
een gratificatie toegekend wegens trouwe dienst. De gratificatie bedraagt 25% van de 
maandelijkse bezoldiging bij een i2:/2-jarig ambtsjubileum (belast), 70% van de 
maandelijkse bezoldiging bij een 25-jarig ambtsjubileum (onbelast), 100% van de 
maandelijkse bezoldiging bij een 40-jarig ambtsjubileum (onbelast) en 100% van de 
maandelijkse bezoldiging bij een 50-jarig ambtsjubileum (belast), naarboven af te 
ronden op een veelvoud van NAF/AWG/USD. 

3. Toekenning van een ambtsjubileumgratificatie vindt niet plaats indien betrokkene ter 
zake van zijn dienstvervuUing reeds een gratificatie of uitkering heeft ontvangen, welke 
naar haar aard overeenkomt met de gratificatie volgens dit besluit. 

4. Als diensttijd wordt aangemerkt de tijd doorgebracht op basis van de tussen de werkne
mer en de Staat der Nederlanden gesloten arbeidsovereenkomst. Eveneens als diensttijd 
wordt aangemerkt de tijd doorgebracht bij een overheidsdienst van Aruba, Curasao of St. 
Maarten, de BES-eilanden, een overheidsdienst van de voormalige Nederlandse Antillen 
c.q. de Nederlandse Overheid. 

5. Diensttijd, gelijktijdig in meet dan een betrekking doorgebracht teltvoorde vaststelling 
van de datum van het ambtsjubileum slechts eenmaal mee. 
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Anikel 8.26 

1. De werkgever sluit ten behoeve van de werknemer een ziektekostenverzekering af bij een 
particuliere verzekeringsmaatschappi j . De premie voor deze verzekering wordt bij 
vooruitbetalingvolledig door de werkgever voldaan. 
Medeverzekerd zijn de echtgenote of echtgenoot, als bedoeld in artikel 1, sub n, en de tot 
de gemeenschappelijke huishouding behorende kinderen tot 21 jaar, tenzij de echtge-
note/echtgenoot c.q. het/de kind(eren) uit hoofde van eigen arbeid elders verzekerd 
kunnen worden. 

2. Genoemde verzekering geeft recht op 100% vergoeding van de daarvoor in aanmerking 
komende uitgaven, zoals deze in de polisvoorwaarden staan vermeld. 

3. De werknemer handelt de dedaratie van gemaakte kosten voor geneeskundige behande-
ling rechtstreeks af bij de verzekeringsmaatschappij. 

4. Op het inkomen van de werknemer wordt een werknemersbi jdrage in de premiebetaling 
van 1 % van het loon ingehouden; deze is gelijk aan die zoals bepaald in de Regeling 
vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren respectievelijk de 
Landsverordening tegemoetkoming ziektekosten landsdienaren. 

Artikel 8.27 

Indien op de werknemer een wettelijk verplichte ziektekostenregeling van toepassing is, 
zijn de bepalingen van artikel 8.26 van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8.28 

De Minister kan bij reorganisaties nadere procedures en regels vaststellen. Daarbij zullen de 
bepalingen zoals vastgelegd in het ARAR, zoveel mogelijk worden gevolgd. 

9. DIsciplinaIre straffen 

Artikel 9.1 

1. De werknemer die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan 
plichtsverzuim schuldig maakt, kan deswege disciplinair worden gestraft. 
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2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enigvoorschrift als het doen ofnalaten 
van lets, hetwelk een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort na te laten 
ofte doen. 

Artikel 9.2 

1. De disciplinaire straffen welke kunnen worden opgelegd, zijn: 
a. een schriftelijke berisping; 
b. buitengewone dienst, op andere dagen dan zondag en de voor de werknemer 

geldende kerkelijke feestdagen, zonder beloning of tegen een lagere dan de normale 
beloning en wel voor ten hoogste 6 uren met een maximum van 3 uren per dag; 

c. vermindering van het recht op jaariijkse vakantie met ten hoogste 1/3 van het aantal 
uren, waarop in het desbetreffende kalenderjaar aanspraak bestaat; 

d. gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris tot een bedrag van ten hoogste het 
salaris over een halve maand; 

e. vaststelling van het salaris op een bedrag in de voor de werknemer geldende 
salarisschaal dat maximaal twee jaariijkse periodieke salarisverhogingen minder 
bedraagt dan op hem van toepassing is, of indien zulks niet mogelijk is, een 
vermindering van het salaris met ten hoogste 5%, een en ander voor de tijd van niet 
langer dan twee jaren; 

f. het niet toekennen van periodieke salarisverhogingen gedurende ten hoogste vier 
jaren; 

g. uitsluiting voor de tijd van ten hoogste vier jaren van indeling in een salarisschaal 
waarvoor een hoger maximumsalaris geldt, indien zodanige indeling anders volgens 
de daarvoor geldende regeling zou hebben plaatsgevonden; 

h. indeling in een salarisschaal waarvoor een lager maximumsalaris geldt dan dat 
verbonden aan de salarisschaal welke ingevolge de van toepassing zijnde bezoldi-
gingsregeling behoort te gelden, een en ander al dan niet voor een bepaalde rijd en 
met of zonder vermindering van bezoldiging; 

i . schorsing voor een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van 
bezoldiging; 

j . ontslag. 

2. Indien een disciplinaire straf als bedoeld in het eerste lid onder f, g, of h is opgelegd, kan 
- zo het verdere gedrag van de werknemer naar het oordeel van het tot oplegging van de 
straf bevoegd gezag daartoe aanleiding heeft gegeven- zijn positie met ingang van een 
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bepaald tijdstip geheel of ten dele in overeenstemming worden gebracht met de positie, 
zoals deze zonder de strafoplegging zou zijn geweest. 

3. Bij het opieggen van een disciplinaire straf kan worden bepaald dat zij niet ten uitvoer 
zal worden gelegd, indien de werknemer zich gedurende een vastgestelde termijn niet 
schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim, als waarvoor de bestraffing plaats vindt, 
noch aan enig ander emstig plichtsverzuim en zich houdt aan bij het opieggen van de 
straf eventueel gestelde bijzondere voorwaarden. 

Artikel 9.3 

1. Indien de werknemer verantwoording aflegt doet hij dit ten overstaan van het gezag dat 
tot de voorgenomen strafoplegging bevoegd is, of van een door dit gezag aangewezen 
autoriteit. Het gezag, ten overstaan waarvan de verantwoording zal plaats vinden, 
bepaalt of deze mondeling of schriftelijk zal geschieden, met dien verstande dat bij 
schriftelijke verantwoording de werknemer op zijn verzoek gelegenheid wordt gegeven 
tot nadere mondelinge toelichting. 

2. Van de mondelinge verantwoording en van een eventuele nadere mondelinge toelich
ting wordt aanstonds proces-verbaal opgemaakt, dat na voorlezing wordt getekend door 
hem, tewiens overstaan de verantwoording heeft plaats gevonden, en door de werkne
mer. Weigert de werknemer de ondertekening, dan wordt daarvan in het proces-verbaal, 
zo mogelijkmetvermeldingvan de redenen, melding gemaakt. Een afschrift van het 
proces-verbaal wordt aan de werknemer uitgereikt. 

Artikel 9.4 

De werknemer dient van de ontvangst van een besluit inzake disciplinaire strafoplegging te 
doen blijken door onverwijlde terugzending van een door hem ondertekend en gedateerd 
ontvangstbewijs. 

Artikel 9.5 

De disciplinaire straf behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd 
zolang zij niet onherroepelijk is geworden, tenzij bij de strafoplegging onmiddellijke 
tenuitvoerlegging is bevolen. 
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10. Bezoldiging 

Artikel lo.i 

1. Het salaris, de toelagen en vergoedingen voor extra diensten worden maandelijks 
betaald door de daartoe aangewezen functionaris op de locatie in Aruba, Curagao of St. 
Maarten. 

2. Wanneer het salaris moet worden berekend over een gedeelte van een kalendermaand, 
wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal 
dagen van de desbetreffende kalendermaand. 

3. Van het bepaalde in de vorige leden kan worden afgeweken, ingeval daartoe naar het 
oordeel van het bevoegde gezag op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding 
bestaat. 

Artikel 10.2 

1. Voor de werknemer geldt een salarisschaal naar lokaal recht. De salarisschaal voor de 
werknemer wordt vastgesteld door het bevoegd gezag op basis van dezwaarte van de 
functie en de bijzondere regeiing ten aanzien van de loopbaanvorming. 

2. De zwaarte van de functie wordt bepaald overeenkomstig het gehanteerde normering-
stelsel in het betreffende land waarbij ten aanzien van de bepaling van het salaris 
aansluiting wordt gezocht bij de inschalingvan vergelijkbare functies bij de overheden 
van Aruba, Curagao en St. Maarten. 

3. Voor de vaststelling van het bedrag behorende bij de loonschaal van de in Aruba, 
Curasao of St. Maarten geplaatste werknemer geldt het geindexeerde bedrag, bedoeld in 
het vierde lid. Werknemers in St. Maarten ontvangen een bovenwindentoeslag (zie 
Toelichting). 

4. De loonschalen van de voormalige Nederlands-Antilliaanse en van de Arubaanse • 
overheid, als geregeld in het Bezoldigingsbesluit 1998 van de Nederlandse Antillen 
respectievelijk de Bezoldigingsregeling Aruba 1986, worden jaarlijks op 1 januari 
geindexeerd aan de hand van het door het Centrale Bureaus voor de Statistiek van Aruba, 
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Curasao respectievelijk St. Maarten gepubliceerde consumenten prijsindexcijfervan het 
voorafgaande kalenderjaar, gemiddeld over twaalf maanden. 

5. De indexering geschiedt telkens wanneer het prijsindexcijfer met een promille is 
gestegen. De aanpassing aan het gestegen prijsindexcijfer zal voUedig plaatsvinden, 
tenzij het prijsindexcijfer meer dan 6 % bedraagt. In dat geval is de Directeur-generaal 
Bestuur en Koninkrijksrelaties voor de Vertegenwoording en de Secretaris-generaal voor 
de kabinetten van de Gouvemeurs bevoegd, om op basis van gegronde redenen, 
indexering boven de 6 % geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Als uitgangspunt 
geldt het indexcijfer 1 januari 1998, welk cijfer op 100 is gesteld. 

6. Indien de werknemer bij wijze van waarneming tijdelijk een andere functie uitoefent, 
bl i j f t de voordien voor hem geldende salarisschaal van toepassing. 

7. Anders dan bij disciplinaire straf als bedoeld in artikel 9.2, of in een soortgelijke regeling 
kan zonder voorafgaand ontslag voor een werknemer geen salarisschaal gaan gelden met 
een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal. 

8. Het zesde lid is niet van toepassing indien bij de bepaling van de salarisschaal, bedoeld 
in het rweede lid, tevens is bepaald dat de functie van de werknemer een tijdelijk 
karakter heeft en de salarisschaal in verband daarmee slechts tijdelijk zal gelden. 

Artikel 10.3 

De werknemer die zich niet kan verenigen met de uitkomst van de bepaling van de zwaarte 
van zijn functie, bedoeld in hettweede lid van artikel 10.2, kan voor de toepassing van 
artikel 10.2 eerste lid, hetbevoegde gezag verzoeken de waarderingsuitkomst opnieuwin 
overweging te nemen (zie verder artikel 14.1). 

Artikel 10.4 

1. Het salaris van de werknemer die nog niet het maximumsalaris van de voor hem 
geldende salarisschaal heeft bereikt, wordt, tenzij in de loonschaal anders is aangege-
ven, jaarlijks verhoogd tot het in de schaal naast hogere bedrag, indien hij naar het 
oordeel van het bevoegde gezag zijn functie naar behoren vervult. 
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2. Het salarisvan de werknemer kan worden verhoogd tot een in de schaal naast hoger 

vermeld bedrag, indien h i j naar het oordeel van het bevoegde gezag zi jn funct ie zeer 

goed o f uitstekend verricht. 

Artikel 10.5 

Het salaris van de werknemer met een onvoUedige werk t i jd word t vastgesteld op een 

evenredig deel van het salaris b i j een volledige werk t i jd . 

Artikel 10.6 

In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen waarbij van de overige bepalingen 

van d i t hoofdstuk kan worden afgeweken. 

Artikel 10.7 

1. Indien naar het oordeel van het bevoegde gezag sprake is van zeer goede o f uitstekende 

vervul l ingvan de functie , kan een toelage voor de duurvan maximaal een jaar worden 

toegekend aan de werknemer die het m a x i m u m salaris van de voor hem geldende 

salarisschaal heeft bereikt. 

2. De in het eerste l id bedoelde toelage bedraagt ten hoogste 10% van het voor de werkne

mer geldende salaris. 

Artikel 10.8 

1. Aan de werknemer die rijdelijk b i j wijze van waameming een funct ie ui toefent met een 

hogere functiewaardering en maximumsalaris kan voor de duur van de waameming een 

toelage worden toegekend. 

2. Deze toelage word t slechts toegekend wanneer de waameming tenminste een tijdvak 

van dert ig dagen heeft geduurd: 
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3- Bij volledige waameming van de funct ie als bedoeld i n het eerste l i d , is het bedrag van 

de toeiage gel i jk aan het verschii tussen het salaris dat de werknemer geniet en het 

salads dat h i j zou genieten wanneer de salarisschaal met het hogere m a x i m u m salaris 

met ingang van de dag waarop de waameming is begonnen voor hem zou hebben 

gegolden. 

Artikel 10.9 

1. De werknemer die bui ten de normale bedri j fs t i jden ingevolge een schrif tel i jke aanwij-

zing van het bevoegde gezag zich regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet houden 

teneinde b i j oproep arbeid te verrichten, word t een toeiage toegekend. 

2. De toeiage bedoeld i n het eerste l id bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid 

een percentage van het voor hem geldende salaris per uur en wel : 

a. 5% voor de uren op maandag tot en met vr i jdag en; 

b. 10% voor de uren op zaterdag en zondag en op de feestdagen als bedoeld in artikel 3.1 

vi j fde l id met dien verstande dat de genoemde percentages worden berekend over ten 

hoogste het salaris per uur dat is afgeleid van het salaris behorende b i j het m a x i m u m 

van salarisschaal 7 van het Bezoldigingsbesluit 1998 van de Nederlandse Ant i l l en 

respectievelijk de Bezoldigingsregeling Aruba 1986. 

Artikel 10.10 

1. Aan de werknemer kan o m redenen van werving, behoud o f naar het oordeel van de 

Minister bijzondere aard een toeiage worden toegekend voor d e d u u r v a n een jaar. 

2. Indien naar het oordeel van het bevoegd gezag sprake is van bijzondere omstandighe-

den, kan de toeiage voor een bepaalde duur langer dan een jaar worden toegekend. 

Artikel 10.11 

Een krachtens artikel 10.10 toegekende toeiage word t ingetrokken indien de gronden, 

waarop de toekenning is gebaseerd, niet meeraanwezig z i jn , tenzij het bevoegd gezag van 

oordeel is dat er omstandigheden zi jn o m de toeiage geheel o f gedeeltelijk te handhaven. 
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Artikel lo.iz 

1. De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering berekend over het door hem in dat 

jaar genoten salaris. De eindejaarsuitkering is gel i jk aan het percentage eindejaarsuitke

ring, bedoeld i n artikel 20a, eerste l i d , onder a van het BBRA1984. 

2. De eindejaarsuitkering word t eenmaal per kalenderjaar i n de maand november c.q. 

december betaald. 

3. Bij ontslag van de werknemer v ind t ui tbetal ing plaats over het rijdvak gelegen tussen het 

einde van de laatst verstreken periode waarover de eindejaarsuitkering is betaald en de 

datum van het ontslag. 

Artikel 10.13 

1. De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering. Devakantie-ui tkeringis een 

percentage van de door hem genoten salaris en toelagen zulks met ui tzondering van de 

kindertoelage. Het percentage van de vakantie-uitkering is gel i jk aan het percentage van 

de vakantie-uitkering, bedoeld i n het BBRA 1984. 

2. De vakantie-uitkering word t eenmaal per jaar i n de maand mei betaald over een periode 

van twaalf maanden, die is aangevangen i n de maand j u n i van het voorafgaande 

kalenderjaar. 

3. Bij ontslag van de werknemer v ind t betal ing plaats over het tijdvak gelegen tussen het 

einde van de laatst verstreken periode waarover de vakantie-uitkering is betaald en de 

datum van het ontslag. 

Artikel 10.14 

1. Aan de werknemer v o o r w i e een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan 

dat van schaal 10 van het Bezoldigingsbesluit 1996 van de Nederiandse Ant i l len respectie-

vel i jk de Bezoldigingsregeling Aruba 1986 en die in opdracht van het bevoegde gezag 

overwerk verricht, word t behoudens i n hetgeval, bedoeld in hetderde l i d . daarvooreen 

vergoeding toegekend. 
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2. Onderoverwerkwordtvers taan arbeid bui ten de werkt i jden, geldende voor de werkne-

mer, en voor zover daardoor het per werkperiode vastgestelde aantal arbeidsuren w o r d t 

overschreden. 

3. Voor overwerk dat gedurende korter dan een uur aansluitend aan de vastgestelde 

dagelijkse werk t i jd word t verricht word t geen vergoeding toegekend. 

4. De werk t i jd , bedoeld i n het tweede l id word t gesteld op: 

a. een dag, indien aanvang en einde van de werk t i jd in de regel niet aan wisselingen 

onderhevigzi jn ; 

b. een ti jdvak van tenminste zeven dagen, indien de t i jdst ippen van aanvang en einde 

van de werk t i jd volgens een tevoren vastgesteld rooster wisseien. 

5. De vergoeding voor overwerk bestaat u i t : 

a. ver lof gel i jk aan het aantal uren overschrijding van de per werkperiode vastgestelde 

arbeidsuren en 

b. een bedrag i n geld dat voor elk uur van die overschrijding een percentage van het 

voor de werknemer geldende salaris bedraagt. 

6. De vergoeding i n ver lof word t zo spoedig mogel i jk toegekend, doch i n de regel niet later 

dan in de kalendermaand volgende op de maand waarin de overschrijding plaatsvond, 

waarbij zoveel mogel i jk rekening word t gehouden met de wensen van de werknemer. 

7. Indien naar het oordeei van het bevoegde gezag het dienstbelang zich verzet tegen het 

toekennen van verlof, word t i n plaats van ver lof voor ieder uur een bedrag in geld 

toegekend gel i jk aan het voor de werknemer geldende salaris per uur. 

8. - Overwerkvergoeding geldt alleen voor medewerkers die niet hoger z i jn ingeschaald 

dan het max imum van schaal 10; 

- Overwerk aansluitend op de normale werk t i jd en korter dan 15 minu t en word t niet 
vergoed; 

- Overwerk word t naar boven afgerond op halve uren. 

Vergoeding van overwerk word t i n principe verleend in vr i je t i j d vermenigvuldigd met factor 

twee voor dienstvrije- en feestdagen en tussen zondagmorgen 6uur en maandagmorgen 6 

uur, voor alle andere t i jdst ippen word t de t i j d vermenigvuldigd met een factor anderhalf. 
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Indien di t niet moge l i jk is naar het oordeel van het bevoegd gezag, dan vindt een vergoe-

ding plaats gedeeltelijk in ver lof en gedeeltelijk i n geld o f geheel in geld. 

Ver lo fvoor hetaantal uren overwerk +vergoedingvan 100% op dienstvrije- en feestdagen 

en tussen zondagmorgen 6 uur en maandagmorgen 6 uur. 

Ver lo fvoor hetaantal uren overwerk +vergoedingvan 50% voor alle andere rijdsrippen. 

Of 

Vergoedingvan 100% uur loon + 100% overwerkvergoeding op dienstvrije- en feestdagen en 

tussen zondagmorgen 6 uur en maandagmorgen 6 uur. 

Vergoedingvan 100% uur loon + 50% overwerkvergoeding voor alle andere t i jdsdppen. 

Artikel 10.15 

1. De werknemer heeft ten behoeve van de minderjarige kinderen o f studerende kinderen 

met wie h i j met terwoon samenwoont aanspraak op kindertoeslag volgens de in het 

betreffende land geldende regeling. 

2. Onder kinderen i n de zin van d i t artikel worden mede verstaan de niet natuuri i jke 

kinderen, waarover de werknemer de pleegouderiijke zorg heeft. Onder pleegouderlijke 

zorg word t verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het k ind als was 

het een eigen k ind , onafhankel i jk van enige verpl icht ing daartoe o f van het genieten van 

een vergoeding daarvoor. 

3. Bij geboorte van het kind gaat de aanspraak op kindertoeslag in op de eerste dag van de 

maand van geboorte van het betreffende k ind . 

4. Het bepaalde i n de vorige leden van d i t artikel is niet van toepassing indien de werkne

mer aanspraak heeft op een kindertoeslag o f soortgelijke toelage op grond van andere 

voorschrif ten o f regelingen dan deze regeling. 

Artikel 10.16 

1. De bezoldiging van de werknemer word t niet langer uitbetaald dan tot en met de dag van 

overi i jden. Arrikel 4.3, eerste l id is van overeenkomstige toepassing. 

2. Met inachtnemingvan het v i j fde l id word t zo spoedig mogel i jk na het overii jden aan de 

weduwe o f weduwnaar, van wie de overieden werknemer niet duurzaam gescheiden 
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leefde, een bedrag uitgekeerd geli jk aan de bezoldiging over een tijdvak van drie 

maanden. Als maatstaf b i j de berekeningvan het in de vorige volzin bedoelde bedrag 

geldt, behoudens het hierna bepaalde, de bezoldiging, welke de werknemer op de dag 

van het overii jden genoot. 

3. De ui tker ing word t vermeerderd met een bedrag gel i jk aan drie maal dat van de 

vakantie-uitkering alsmede drie maal de eindejaarsuitkering die de werknemer in de 

maand van het overii jden zou hebben genoten. Indien de werknemer in het genot was 

van een toelage als bedoeld i n artikel 10.9, word t het gedeelte van de i n de eerste volzin 

bedoelde ui tker ing dat betrekking heef t op bovenbedoelde toelage gesteld op het bedrag 

dat de overleden werknemer in de drie kalendermaanden voorafgaand aan de dag van 

het overi i jden aan zodanige toelage is toegekend. 

4. Bij ontstentenis van een weduwe o f weduwnaar, van wie de overiedene niet duurzaam 

gescheiden leefde, geschiedt de u i tker ing ten behoeve van de minderjarige kinderen. 

Onder kinderen i n de zin van d i t artikel worden verstaan natuur l i jke kinderen en 

kinderen, waarover de overiedene de pleegouderiijke zorg droeg. Onder pleegouderiijke 

zorg word t verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoedingvan het k ind als was 

het een eigen k ind , onafhankel i jk van enige verpl icht ing daartoe o f van het genieten van 

een vergoeding daarvoor. Ontbreken 00k zodanige kinderen dan geschiedt de u i tker ing 

aan degenen die geheel o f grotendeels afhankel i jk waren van de bezoldiging van de 

werknemer. 

5. Indien de overiedene geen betrekking, bedoeld in het tweede o f vierde l id nalaat, kan 

het daar bedoelde bedrag door het bevoegde gezag geheel o f ten dele worden uitgekeerd 

voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de l i jkbezorging, ind ien de 

nalatenschap van de overiedene voor de betaling van die kosten ontoereikend is. 

6. Voor de toepassing van d i t artikel wordt , indien de werknemer op de dag van het 

overii jden wegens ziekte o f ongeval verhinderd was z i jn dienst te verrichten,.onder 

bezoldiging verstaan hetgeen daaronder voor de toepassing van hoofdstuk3 word t 

verstaan. 

7. Indien de werknemer voor z i jn overii jden teveel vakantie heeft genoten, v ind t artikel 4.3, 

tweede l i d , overeenkomstige toepassing. Het aldus verschuldigde bedrag en de reeds 

voor z i jn overii jden aan de werknemer uitbetaalde bezoldiging over een na z i jn 

overii jden gelegen tijdvak worden i n minder ing gebracht op het eventueel aan de 
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nagelaten betrekkingen ofrechtverkr i jgenden van de werknemer verschuldigde bedrag 

wegens nog niet vergolden aanspraken van de werknemer, en b i j gebreke hiervan o f 

indien en voorzover di t bedrag daarvoor niet toereikend is, op de ui tker ing, bedoeld in 

het tweede l i d . 

Artikel 10.17 

Aan de werknemer zal een vergoeding word t betaald in verband met het behalen van een 

certificaat EHBO o f BHV (zie addendum bi j de Toelichting). 

n . Eindevandedienstbetrekking 

Artikel 11.1 

Voor het bepalen van het einde van de dienstbetrekking gelden - met inachtneming van de 

volgende artikelen - de bepalingen in het Burgerl i jk Wetboek van Curasao onderscheiden-

l i j k het Burgerli jk Wetboek van Aruba dan wel St. Maarten. 

Artikel 11.2 

Opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid u i t hoofde van ziekte o f 

gebreken voor de vervull ing van de dienstbetrekking kan slechts plaatsvinden na medisch 

onderzoek doorde 

bedrijfsgeneeskundige dienst 

Artikel 11.3 

Bij opzegging van het dienstverband word t een opzeggingstermi jn i n acht genomen van 

een maand voor de werknemer en drie maanden voor de werkgever, indien de werknemer 

ten t i jde van de opzegging laatstelijk tenminste twaalf maanden onafgebroken i n dienst is 

geweest. 
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Artikel 11.4 

Een onderbreking van een eerdere arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden van 

minder dan 31 dagen word t geacht zich niet te hebben voorgedaan, tenzij de eerdere 

dienstbetrekking(en) louter hebben betroffen het verrichten van losse ongeregelde arbeid 

en zij ieder voor zich b innen 31 dagen z i jn 

beeindigd. 

Artikel 11.5 

1. Het to t beeindigen van de dienstbetrekking bevoegde gezag kan de dienstbetrekking met 

een vrouwel i jke werknemer, anders dan wegens ongeschlktheid u i t hoofde van ziekte o f 

gebreken niet opzeggen gedurende de zwangerschap van de vrouwel i jke werknemer 

noch gedurende haar bevallingsverlof Het bevoegd gezag kan ter staving van haar 

zwangerschap een verklaring van een geneeskundige o f van een verloskundige 

verlangen. 

2. Het niet i n achtnemen van het eerste l id maakt het bevoegd gezag niet schadeplichtig. In 

dat geval kan de werkneemster gedurende twee maanden na de opzegging de nietigheid 

daarvan inroepen. Het inroepen van de nietigheid geschiedt door kennisgeving aan het 

bevoegd gezag. 

Artikel 11.6 

1. Aan de werknemer word t b i j z i jn ontslag op z i jn verzoek een getuigschrift uitgereikt. 

2. Het getuigschrift omvat een opgave omtren t de aard van de verrichte arbeid en de duur 

van de betrekking, alsmede - doch alleen op u i tdrukkel i jk verzoek van de werknemer 

- over de wijze waarop de dienstbetrekking is geeindigd. 

Artikel 11.7 

1. De werknemer die - anders dan op eigen verzoek, door eigen toedoen o f vanwege het 

bereiken van de pensioengerechtigde leef t i jd - word t ontslagen heeft overeenkomstig de 

bepalingen bedoeld i n de Wachtgeldregeling overheidsdienaren respectievelijk het • 

Wachtgeldbesluit aanspraak op een wachtgeld ingevolge die regeling. 
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2. Bij aanspraak op een ui tker ing als bedoeld i n de Cessantia-Landsverordening respectie

vel i jk de Cessantiaverordening (bijlage C), word t het wachtgeld op grond van het eerste 

l i d , verminderd met het bedrag van die ui tkering. 

3. Indien u i t anderen hoofde reeds i n enigerlei v o r m aanspraak bestaat op een ui tker ing o f 

wachtgeld b i j ontslag, word t het wachtgeld op grond van het eerste l id slechts verleend 

tot het bedrag waarmee het wachtgeld de eerstbedoelde aanspraak overschrijdt. 

12. Oudedagsvoorzlening 

Artikel 12.1 

Behoudens het bepaalde in art. 12.2 en art. 12.3 is op de werknemer de 

Pensioenlandsverordening overheidsdienaren van Curagao, de Arubaanse 

Pensioenverordening landsdienaren respectievelijk de Pensioenlandsverordening 

Overheidsdienaren van St. Maarten van toepassing. 

Artikel 12.2 

1. De werknemer die b i j deSticht ingPensioenfonds ABP is verzekerd en op basis daarvan 

aanspraak kan maken op pensioen, kan voor zover h i j een dienstbetrekking b i j BZK heeft 

van langer dan 10 jaar en de leef t i jd van zestig jaar heeft bereikt, op z i jn daartoe 

strekkend verzoek ontslag worden verleend onder toekenning van een maandelijkse 

ui tker ing b i j wijze van pensioen; 

Op het ABP-pensioen is de Nederlandse pensioenwetgeving van toepassing. 

2. De i n het eerste l id bedoelde ui tker ing word t , voor zover aan de terzake geldende 

voorwaarde word t voldaan, op verzoek van de werknemer verstrekt met ingang van de 

dag waarop z i jn ontslag aanvangt to t de eerste van de maand waarin h i j de leef t i jd van 

vijfenzestig jaar zal bereiken. Een dergelijk verzoek dient schr i f te l i jk te worden ingediend 

b i j het bevoegde gezag. 

3. De i n het eerste l i d bedoelde ui tker ing word t vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 b i j de 

ministeriele beschikking van de Minister van Defensie van 1 oktober 1990 nr. P. 

34333/30105. geldend voor het toenmalige lokaal burgerpersoneel van de Zeemacht in de 

Nederlandse Ant i l len en Aruba (bijlage D). Het bedrag van de i n de vor igevolz in 

bedoelde ui tker ing word tve rminderd met het bedrag van de ui tker ing waarop de 

werknemer recht heeft ingevolge de AOV-uitkering, de FPU-regeHng c.q. het ABP-
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Keuzepensioen, bedoeld i n het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 

Indien de werknemer niet vervroegd uittreedt, word t de verminder ing overeenkomsrig 

de vorige volz in berekend. 

Voorzieningen voor werknemers die niet vefzekerd z i jn o f kunnen worden b i j een 

pensioenfonds 

Artikel 12.3 

1. Indien de werknemer niet b i j het plaatselijk pensioenfonds kan worden verzekerd, w o r d t 

b i j het sluiten van de arbeidsovereenkomst overeengekomen dat aan de betrokken 

werknemer een deel van de premie word t vergoed van de voor die werknemer af te 

sluiten verzekering, welke voorziet i n de opbouw van een oudedagsvoorziening en een 

dekking van de risico's van inval idi te i t en overi i jden. 

2. Voor Aruba geldt dat het i n het.vorige l i d bedoelde deel van de te vergoeden verzeke-

ringspremie gel i jk is aan 75% van de kosten voor een verzekering voor een pensioenuit-

kering, inval idi tei tsui tkering en o f nabestaandenpensioen berekend over ten hoogste 

70% van het bruto jaarsalaris b i j 40 pensioenjaren, onderaf t rek van de ui tker ing 

Algemene Ouderdomsvoorziening. 

Onderstand bij wijze van pensioen 

Artikel 12.4 

1. Aan de werknemer die geen belanghebbende is i n de zin van de Algemene burgerl i jke 

pensioenwet o f het Pensioenreglement st ichting Pensioenfonds ABP en op wie evenmin 

voorzieningen o f regelingen van toepassing z i jn die voorzien in een pensioenuitkering, 

b i j inval idi te i t o f overi i jden en voorts bui ten z i jn schuld niet verzekerd kan worden als 

bedoeld i n artikel 12.1 o f 12.2, kan b i j ontslag wegens het bereiken van de pensioenge-

rechtigde leef t i jd , inval idi te i t dan we l overi i jden, voor zich dan wel voor de nagelaten 

echtgenote o f rriinderjarige kinderen aanspraak worden verleend op een onderstand b i j 

vvijze van pensioen. 

2. Voor de bepaling van de groone en duurvan de onderstand beziet de Minister welke 

regelingen i n het betreffende land gebruikel i jk z i jn , en past deze zoveel moge l i jk 

overeenkomstig toe. 
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13. Medezeggenschap 

Artikel 13.1 

De medezeggenschap is lokaal geregeld onder verantwoordel i jkheid van de lokale 

bevoegde gezagen (zieToelichting). 

14. Bezwaar 

Artikel 14.1 

Bij meningsverschillen over de ui tvoering van deze regeling kunnen betrokkenen zich 

wenden tot de bevoegde rechter. Er kan voor worden gekozen eerst een interne heroverwe-

gingsprocedure te voeren. 

15. S lot -en overgangsbepalingen 

Artikel 15.1 

De Minister kan voor zover nod ig i n a f w i j k i n g v a n deze regeling beslissen i n individuele 

gevallen waarin deze regeling naar z i jn oordeei niet o f niet naar redeli jkheid voorziet 

Artikel 15.2 

De Minister t ref t passende overgangsvoorzieningen ten aanzien van werknemers die reeds 

voor de inwerkingtreding van deze regeling in dienst z i jn van de Staat der Nederlanden, 

ind ien deze regeling er toe leidt dat het geheel van vooraeningen geringer word t dan naar 

het oordeei van de Minister redeli jk o f 

b i l l i j k i s . 

Artikel 15.3 

De Minister herziet deze regeling als daartoe aanleiding bestaat. 

Artikel 15.4 

Deze regeling is in werk ing getreden op 1 januari 2005, gewijzigd per 21 jun i 2012 

en per 29 oktober 2012. 
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Artikel 15.5 

Deze rege l ingwordt aangehaald als: Arbeidsvoorwaarden lokaal persoheel (ALP). 

i _ y , ¥ ^ 
M^wtexiWlm. drs. J.W.E. Spies 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIIKSREUTIES, 
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