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Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; 
 
overwegende dat de lokale bepalingen over woon-werkverkeer uit hoofdstuk 18 CAR-UWO 
ongewijzigd moeten worden opgenomen in een lokale regeling; 
 
dat overeenstemming is bereikt met de commissie voor Georganiseerd Overleg; 
  
gelet op artikel 160 Gemeentewet, artikel 125 Ambtenarenwet en hoofdstuk 12 CAR-UWO.  
 
 
besluiten 
 
 
vast te stellen de Regeling woon-werkverkeer Krimpen aan den IJssel 
 
 
Artikel 1  Begripsomschrijvingen 
 
Medewerker 
De medewerker genoemd in het eerste en vierde lid van artikel 18:1:6 CAR-UWO. 
 
Plaats van tewerkstelling 
In aanvulling op het eerste lid onder c van artikel 18:1:1 CAR-UWO geldt het volgende:  
plaats van tewerkstelling of standplaats: de gebruikelijke ingang van het gebouw, gebouwencomplex 
of terrein of vaartuig waar de belanghebbende gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht, dan wel, 
indien de uitoefening van het ambt zich uitstrekt over een ambtsgebied, de door het bevoegd gezag 
aangewezen plaats.  
 
 
Artikel 2  Tegemoetkoming woon- werkverkeer 
De medewerker die meer dan 10 kilometer van de standplaats woont, zonder dat de verplichting is 
opgelegd om in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen, maakt aanspraak op een 
tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer. Bij gebruik van eigen vervoer komt de 
kortste afstand woon-werkverkeer voor vergoeding in aanmerking. De vergoeding wordt slechts 
uitgekeerd aan de bestuurder van een motorvoertuig. 
 
Artikel 3 Tegemoetkoming openbaar vervoer 
Het eerste lid en het vierde lid van artikel 18:1:7 zijn van overeenkomstige toepassing op de 
ambtenaar bedoeld in artikel 2.. 
 
Artikel 4  Tegemoetkoming pontkosten 
De medewerker die op een afstand woont van minder dan 10 kilometer van de standplaats of de 
plaats van tewerkstelling en daarvoor gebruik moet maken van een pont, komt in aanmerking voor 
vergoeding van pontkosten onder overlegging van het gebruikte vervoerbewijs. De kortste reisafstand 
woon-werkverkeer is daarbij bepalend. 
 
 
Artikel 5 Tegemoetkoming eigen vervoer 
De medewerker die met eigen vervoer reist, ontvangt een tegemoetkoming in reiskosten gelijk aan het 
bedrag per afgelegde kilometer, genoemd in artikel 3 van de Reisregeling Binnenland. Voor 
vergoeding komt in aanmerking de kortste reisafstand woon-werkverkeer, doch voor ten hoogste 40 
kilometer.  
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Artikel 6  Overgangsrecht  
 
1. Degene die op 14 maart 2005 woonde op een afstand van 41 kilometer of meer van de 

standplaats en een vergoeding woon-werkverkeer ontving, behoudt aanspraak op maximaal de 
vergoeding behorende bij die langere afstand zoals die toen gold. 

2. Indien de afstand woon-werkverkeer groter wordt, blijft de vergoeding gehandhaafd op de 
vergoeding genoemd in het eerste lid.  

3. Bij neerwaartse wijziging van de hoogte van de vergoeding en / of de afstand woon-werkverkeer 
geldt de nieuwe situatie.  

 
 
Artikel 7 Slotbepalingen 
 
1. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling woon-werkverkeer Krimpen aan den IJssel en 

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

 
. 

 
 
Krimpen aan den IJssel, 8 december 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
De secretaris,           De burgemeester, 
 
 
 


