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Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; 
 
gelezen de notitie Lokaal verlof;  
 
gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 8 oktober 2015; 
 
gelet op artikel 125 Ambtenarenwet, artikel 160 Gemeentewet en hoofdstuk 12 CAR-UWO; 
 
 
besluiten 
 
vast te stellen de Regeling Lokaal verlof 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
 
Medewerker 
De ambtenaar als bedoeld in het eerste lid van artikel 1:1 CAR-UWO. 
 
 
Artikel 2 Lokaal verlof 
 
1. Naast het verlof op grond van de CAR-UWO wordt aan de voltijd medewerker lokaal 

verlof toegekend: 
tot 40 jaar   28,8 uren  (4 verlofdagen) 
40 tot 50 jaar  36,0 uren (5 verlofdagen) 
50 tot 55 jaar  43,2 uren  (6 verlofdagen) 
55 tot 60 jaar  50,4 uren  (7 verlofdagen) 
vanaf 60 jaar  57,6 uren (8 verlofdagen) 

2. Het eerste lid geldt voor een deeltijder naar rato. 
 
 
Artikel 3 Overgangsrecht 
 
1. De medewerker, die in dienst is op 31 december 2015, behoudt het oude lokale verlof 

voor zover dat meer is dan het vanaf 1 januari 2016 toegekende lokale verlof. Het oude 
verlof vervalt, zodra het nieuwe verlof daaraan gelijk of meer is. 

2. De medewerker die op 31 december 2015 deelnemer is aan de 60-jarigenregeling 
behoudt deze aanspraken, voor zover hij blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
a. De 60-jarigenregeling houdt in dat het voor een voltijd medewerker, die de 60-jarige 

leeftijd heeft bereikt, is toegestaan de voor hem geldende middagpauze met een half 
uur te verlengen dan wel de voor hem geldende werktijd een half uur eerder te 
beëindigen. 

b. Het is niet mogelijk de in lid 2 onder a genoemde tijd te sparen. In geval van ziekte of 
verlof vervalt deze tijd. 

c. De medewerker moet voltijder zijn. Bij deeltijd valt de aanspraak op de 60-
jarigenregeling. 

 
 
 



Regeling Lokaal verlof 
 

Pagina 2 van 2 
 

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding 
 
1. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling lokaal verlof Krimpen aan den IJssel 

en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. 
2. Per de datum van inwerkingtreding worden ingetrokken: 

a. De Regeling Vakantieverlof; 
b. Artikel 7 van de Werktijdenregeling 2002; 
c. Artikelen 4:2:1:1 en 6:2:1:1 CAR-UWO. 

 
 
Krimpen aan den IJssel, 3 november 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
De secretaris,           De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


