
 

 

Verlofregeling gemeente Midden-Groningen     

 
Onderstaande artikelen gelden in aanvulling op hoofdstuk 6 van de CAR/UWO. 
Voor alle genoemde uren geldt: deeltijders naar rato. 
 
Artikel 1 Verlofrechten 
 

1. De medewerker heeft recht op 180 uur verlof per jaar. 
2. Hiervan is 144 uur wettelijk en 36 uur bovenwettelijk. 
3. De bovenwettelijke vakantie uren zijn, omgezet in geld, opgenomen in het Individueel 

Keuzebudget. 
 
Artikel 2 Feestdagen 
 

1. Naast de verlofuren genoemd in lid 1 zijn als vrije dagen aangewezen de landelijke 
feestdagen: Nieuwjaarsdag, de tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag, 
de Kroonjaren van 5 mei (1 x per 5 jaar)1 de beide Kerstdagen en de dag waarop de 
verjaardag van de koning wordt gevierd.  

2.  Daarnaast wordt Goede Vrijdag als feestdag aangemerkt. 
 
 
Artikel 3 Overgangsrecht 
 

1. Alle verlofrechten van medewerkers in de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
Menterwolde en Slochteren die de 180 uur overschrijden worden per 31/12/2017 afgekocht. 

2. Het afkoopbedrag wordt bepaald op 250% op basis van het salaris van de medewerker 
(bruto).*) 

3. Peildatum voor de afkoop is 1-1-2017. 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het College van Midden-Groningen d.d. ..-..-2018, 
en de Gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen d.d. ..-..-2018, 
met instemming van de commissie voor het BGO d.d. 25 oktober 2017.  
 
 
 
 
 
*) Rekenvoorbeelden afkoopsystematiek 

• Heeft iemand per 1-1- 2017 195 uur verlof, dan worden de uren boven de 180 afgekocht. 
Dan is de afkoop 195-180= 15 uur. Bij iemand in de max van GA 10 is dat  2,5 x 15,0 x € 
26,27 = € 985,13 (norm 1 januari 2017). 

• Stel iemand heeft per 1-1-2017 in totaal 201,6 uur verlof 21,6 uur verlof boven 180 uur, dan 

worden deze uren als volgt afgekocht:  2,5 x 21,6 x uurloon. Bij iemand in de max van GA 10 

is dat  2,5 x 21,6 x € 26,27 = € 1418,58. 

                                                      
1 Voor de overige jaren wordt de medewerker door de werkgever in de gelegenheid gesteld om op 5 mei vrij te 

nemen. 


