
Rechtspositieregeling voor de 
buitengewoon ambtenaar van de  
burgerlijke stand 
 

Artikel 1 Begripsomschrijving 
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan: 

a. buitengewone ambtenaar: de bezoldigd buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand.  
b. Cao-Gemeenten: de geldende Collectieve arbeidsovereenkomst van de sector Gemeenten. 

Artikel 2 Arbeidsovereenkomst 
1. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 
2. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. 

Artikel 3 Salaris 
1. De buitengewone ambtenaar ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per 

voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze bedraagt: 
a. op een werkdag vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 

8 in de Cao Gemeenten; 
b. op een vrijdagavond vanaf 18.00 uur en op een zaterdag zesmaal het uurloon 

behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8 in de Cao Gemeenten; 
c. voor een “€ 100,= Huwelijk” tweemaal het uurloon behorende bij het hoogste 

bedrag van schaal 8 in de Cao Gemeenten; 
d. voor een gratis huwelijk eenmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag 

van schaal 8 in de Cao Gemeenten. 
2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentages genoemd in 

artikel 4.2, eerste lid (IKB) van de Cao Gemeenten. Uitbetaling hiervan vindt plaats in 
december. 

3. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter 
compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof. De vergoeding voor de niet 
genoten vakantiedagen wordt maandelijks uitbetaald. 

Artikel 4 Aanspraken bij ziekte 
1. Bij ziekte van de buitengewone ambtenaar zijn de artikelen 7.2 (recht op salaris bij verlof) 

en 7.4 (Geneeskundig onderzoek) van de Cao Gemeenten zoals die thans luiden en in de 
toekomst zullen gaan luiden van overeenkomstige toepassing. 

2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder salaris verstaan: het gemiddelde van het totaal 
aan vergoedingen bedoeld in artikel 3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan 
de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewone ambtenaar. Voor zover de 
ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt 
gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode 
waarin hij in dienst is. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de 
buitengewone ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een 
huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is 
verhinderd.  

4. Bij ziekte wordt de betaling van het salaris op de gebruikelijke wijze maandelijks 
uitbetaald. 

5. Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van dit artikel nadere regels stellen. 



Artikel 5 Overige rechten en verplichtingen 
De volgende artikelen uit de Cao Gemeenten zijn zoals die thans luiden en in de toekomst zullen 
gaan luiden van overeenkomstige toepassing: 

3.21 | Reis- en verblijfkostenvergoeding.  
Gemaakte reiskosten kunnen tot maximaal een jaar terug worden gedeclareerd op grond van 
regeling reis- en verblijfkosten (Personeelshandboek). 
 
3.23 | Collectieve zorgverzekering 

8.1 | Personeelsbeoordeling / Gesprek over functioneren 

11.1 | Dragen van uniform of dienstkleding 

11.2 | Infectieziekten 

11.3 | Gebruik motorrijtuig 

Daarbij geldt nog de volgende arbeidsvoorwaardelijke afspraak: 

Voor gemaakte onkosten wordt jaarlijks in de maand december € 150 netto uitbetaald. 

Artikel 6 Werkoverleg 
Bij iedere deelname aan het werkoverleg heeft de buitengewone ambtenaar recht op een 
vergoeding van tweemaal het uursalaris als bedoeld in artikel 3, lid 1 van deze regeling. 

Artikel 7 Verbod concurrerende nevenwerkzaamheden 
Het is de werknemer niet toegestaan om concurrerende nevenwerkzaamheden en of -activiteiten 
te verrichten in de gemeente Weert. Concurrerende nevenwerkzaamheden zijn in ieder geval 
werkzaamheden die overeenkomen met de activiteiten die de werknemer voor de werkgever 
verricht. Voornoemd verbod geldt gedurende de gehele looptijd van de arbeidsovereenkomst, 
tenzij de werkgever schriftelijk instemt met een afwijking daarvan. Bij overtreding van het verbod 
verbeurt de werknemer een direct opeisbare boete van EUR 5000,- per keer dat het verbod wordt 
overtreden, met een maximum van EUR 30.000,-. Daarnaast kan de werkgever tegenover de 
werknemer aanvullend arbeidsrechtelijke maatregelen nemen, waaronder, maar niet uitsluitend, 
het registreren van een waarschuwing in het personeelsdossier. 

Artikel 8 Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 januari 2023. 

Artikel 9 Citeertitel  
Deze regeling kan worden aangehaald als de rechtspositieregeling voor de buitengewoon 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Weert. 

 
Vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 17 januari 2023. 
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