COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Regeling Rechtspositie Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Te besluiten om
1. Vast te stellen de Rechtspositieregeling Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 2018
2. In te trekken de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
3. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 1 april 2018.

Inleiding
De CAR-UWO is niet van toepassing op de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
(BABS). Wel zijn een groot aantal onderdelen van de CAR-UWO op de BABS van
toepassing verklaard. Basis is de LOGA brief van 31 oktober 2017 over dit onderwerp.

Beoogd effect
De lokale regeling in overeenstemming brengen met de geldende wet- en regelgeving.

Argumenten
De afgelopen jaren is de CAR-UWO gewijzigd door de invoering van het nieuwe
beloningshoofdstuk en het Individueel Keuzebudget.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de vergoedingen tegen het licht te houden. Tot
nu toe hanteert de gemeente schaal 7 als basis voor de vergoeding, terwijl veel gemeenten
uitgaan van schaal 8. In de nieuwe regeling wordt daarom uitgegaan van schaal 8.
De BABS heeft geen recht op Individueel Keuzebudget. Toch heeft de BABS recht op wat
voorheen vakantietoelage en eindejaarsuitkering werden genoemd en is er behoefte uit te
gaan van actuele percentages. Daarom is uitsluitend om deze reden een verwijzing naar de
CAR-UWO opgenomen in de nieuwe regeling.
Door een uitspraak van het Europese Hof is het niet meer mogelijk wettelijk verlof tijdens het
dienstverband te verkopen. Opname van verlof is wel toegestaan. Daarom wordt direct
aansluitend aan het voltrekken van een huwelijk verlof opgenomen en uitbetaald.

Kanttekeningen
Op de BABS die voor één huwelijk is aangesteld, is voornoemde rechtspositieregeling niet
van toepassing. Hij ontvangt geen vergoeding.

Met de commissie voor Georganiseerd Overleg is overeenstemming bereikt over dit voorstel.

Financiën
Gebaseerd op ongeveer 80 betaalde huwelijken per jaar zullen de loonkosten ongeveer
€ 1.350 per jaar hoger worden. Deze wijziging zal worden meegenomen in de begroting van
de totale loonkosten van 2018.

Communicatie



Medewerkers informeren
Dit besluit bekend maken op www.officiëlebekendmakingen.nl en www.overheid.nl.

Uitvoering
Bijlagen
 Besluit
 LOGA-brief Voorbeeldregeling rechtspositie ambtenaren burgerlijke stand van 31 oktober
2017
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