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Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; 
 
gelezen de LOGA-brieven van  

• 5 juni 2015, onderwerp ‘Nieuw hoofdstuk 3 CAR’ 
• 7 juli 2015, onderwerp ‘Overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3’ 
• 19 november 2015, onderwerp ‘LOGA-brief van 19 november 2015, onderwerp Tekst 

CAR-UWO in verband met herziening hoofdstuk 3; 
  
overwegende dat per 1 januari 2016 alle beloningsafspraken worden vastgelegd in de CAR-
UWO1 en afwijking alleen mogelijk is voor zover de CAR-UWO hiertoe de ruimte biedt; 
 
dat hiermee afwijkende lokale beloningsafspraken per 1 januari 2016 komen te vervallen; 
 
dat de CAR-UWO bindend is voor de gemeente;  
 
dat overeenstemming is bereikt met de commissie voor Georganiseerd Overleg; 
 
gelet op artikel 125 Ambtenarenwet, artikel 160 Gemeentewet en op hoofdstuk 12 CAR-
UWO; 
 
 
besluiten 
 
vast te stellen:  
 
 
Beloningsregeling  Krimpen aan den IJssel 
 
 
PARAGRAAF 1 ALGEMEEN 
 
Artikel 1  Begripsomschrijving 
 
Medewerker  
De ambtenaar als bedoeld in het eerste lid onder a van artikel 1:1, lid 1 CAR-UWO.  
 
 
PARAGRAAF 2 SALARIS 
 
Artikel 2 Wijze van berekening salaris 
 
Bij het berekenen van salaris, vergoeding, toelage en uitkering over een gedeelte van een 
kalendermaand wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door 
het aantal kalenderdagen van die maand.  
 
 
                                                
1 CAR: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling 
  UWO: Uitwerkingsovereenkomst 
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Artikel 3 Recht op salaris bij meerdere functies 
 
De medewerker die is benoemd in twee of meer apart beschreven en gewaardeerde functies 
wordt voor elk van die functies ingeschaald en beloond naar evenredigheid van de volledige 
functie. 
 
Toelichting 
In een evenwichtig functiegebouw worden alle functies beschreven en gewaardeerd. Medewerkers 
worden beloond voor de functie die zij vervullen. In de situatie van een medewerker met meerdere 
functies wordt de medewerker voor iedere functie apart beloond. 
 
 
Artikel 4 Werkwijze inpassing in hogere schaal 
 
1. Bij samenloop van het toekennen van een periodiek in de oude schaal en promotie wordt 

eerst de periodiek toegekend.  
2. Het salaris in de hogere schaal wordt vastgesteld op het eerst hogere bedrag in die 

schaal, zodanig dat het bedrag uit de oude schaal ten minste is verhoogd met een 
periodiek in de nieuwe schaal.  

 
Toelichting 
Bij promotie is van belang dat een medewerker er in ieder geval een periodiek op vooruit gaat.  
 
 
PARAGRAAF 3 SALARISTOELAGEN 
 
Artikel 5 Functioneringstoelage 

 
1. Het college kan een medewerker een functioneringstoelage toekennen wanneer de 

medewerker gedurende ten minste twee jaar uitstekend is beoordeeld, blijkend uit over 
die periode opgemaakte beoordelingen. 

2. Een nieuwe beoordeling met de kwalificatie ‘uitstekend functioneren’ is vereist, voordat 
de functioneringstoelage kan worden voortgezet.  

3. De toelage wordt ingetrokken, indien de gronden, waarop deze werd toegekend niet 
meer aanwezig zijn. 

 
Toelichting 
Bij de toekenning van de functioneringstoelage wordt een afweging gemaakt waarom wordt gekozen 
voor een structurele beloning van artikel 3:8 CAR-UWO in plaats van een incidentele  beloning van 
artikel 3:20 CAR-UWO en artikel 10 van deze Beloningsregeling. 
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PARAGRAAF 4 SLOTBEPALINGEN 
 
 
Artikel 6 Overgangsrecht 
 
1. De medewerker die op 31 december 2015 op grond van artikel 30 van de 

Bezoldigingsregeling 2014 een structurele toelage ontving, behoudt deze onder de 
voorwaarden waaronder deze toelage is toegekend.  

2. Deze toelage wordt omgezet in een garantietoelage als bedoeld in artikel 3:15 CAR-
UWO. 

 
 
Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding 
 
1. Deze regeling kan worden aangehaald als Beloningsregeling Krimpen aan den IJssel en 

treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.  
2. Per de datum van inwerkingtreding wordt de Bezoldigingsregeling 2014 ingetrokken. 
 
 
Krimpen aan den IJssel, 8 december 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
De secretaris,            De burgemeester, 
 


