
Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 

Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder 

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden 

Lid 1 
Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst zulks toelaat en met inachtneming van artikel 
1:2:1, aan de ambtenaar op diens verzoekeen of meervan de in de v_l ' " ' " ' 
studiefaciliteiten toekennen, indien: , . . . rt/>ft«c 

Stuknummer: bl11.00025 
a. met de studie een gemeentelijk belang wordt gediend, en 
b. de opleiding door het college deugdelijk wordt geoordeeld. 

Lid 2 
Een gemeentelijk belang wordt gediend door: 

a. opleidingen aan een bestuursschool; 
b. opleidingen, gericht op het terrein waarop de ambtenaar in zijn huidige functie werkzaam is; 
c. opleidingen, die niet direct betrekking hebben op de tegenwoordige functie van de ambtenaar, maar 

gericht zijn op een functie, waarvoor de ambtenaar op een later tijdstip in aanmerking kan komen; 
d. andere door het college aan te wijzen opleidingen. 

Artikel 17:1:2:1 Studieadvies en psychologisch onderzoek 

Lid 1 
Alvorens studiefaciliteiten te verlenen kan het college - al dan niet op verzoek van de ambtenaar - een 
gericht studieadvies inwinnen. 

Lid 2 
In bijzondere gevallen kan het college in overleg met de ambtenaar een psychologisch onderzoek doen 
instellen. 

Artikel 17:1:3:1 Termijn studiefaciliteiten 

Lid 1 
De studiefaciliteiten worden verleend voor een door het college bij de verlening te bepalen termijn, die wordt 
afgeleid van de normaal te achten duur van de studie. 

Lid 2 
Het college kan de in het eerste lid bedoelde termijn met een jaar verlengen, welke termijn in bijzondere 
gevallen nogmaals kan worden verlengd. 

Lid 3 
De in het eerste en tweede lid bedoelde termijnen worden geacht in elk geval te zijn verstreken op de datum, 
waarop het dienstverband van de ambtenaar met de gemeente eindigt. 

Artikel 17:1:4:1 Termijn studiefaciliteiten 

Lid 1 
Indien het college op grand van door hem ingewonnen inlichtingen van oordeel is, dat de ambtenaar niet 
regelmatig of niet voldoende studeert, waardoor hij niet in staat kan worden geacht zijn studie binnen de 
termijn, bedoeld in artikel 17:1:3:1 te volbrengen, is het bevoegd de verleende studiefaciliteiten - al dan niet 
tijdelijk - in te trekken. Deze intrekking vindt echter niet plaats, indien de ambtenaar aannemelijk maakt, dat 
de onregelmatige of onvoldoende studie het gevolg is van feiten of omstandigheden, die niet aan hem zelf zijn 
te wijten. 
Lid 2 
De ambtenaar is verplicht de inlichtingen te geven, die het college voor de toepassing van dit hoofdstuk nodig 
acht. 

Artikel 17:1:5:1 Bekend maken resultaten 
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De ambtenaar, aan wie studiefaciliteiten zijn toegekend, is verplicht zich na het verstrijken van de in artikel 
17:1:3:1 bedoelde termijn aan het eerstvolgende voor zijn studie geldende examen te onderwerpen en de 
uitslag daarvan aan het college mede te delen, tenzij zulks op grand van persoonlijke omstandigheden niet 
kan worden verlangd. 

Artikel 17:1:6:1 Vergoeding van studiekosten 

De door een ambtenaar met een volledige betrekking naar het oordeel van het college redelijk gemaakte 
studiekosten worden vergoed tot een percentage van: 
• 75 voor cursus-, les- of collegegelden, examen- en diplomagelden, alsmede studiemateriaal met 
uitzondering van schrijfbehoeften, verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht 
voorgeschreven met de studie verband houdende boeken. 
• 100 voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten, met dien verstande, dat de reiskosten worden berekend naar 
de minst kostbare wijze van vervoer met een openbaar middel van vervoer en dat geen vergoeding wordt 
gegeven, indien de lessen worden gevolgd of het examen wordt afgelegd binnen het woongebied. 

Artikel 17:1:7:1 Terugbetalen van studiekostenvergoeding 

Lid 1 
Vergoeding van studiekosten wordt eerst gegeven, nadat de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard, dat hij de 
uit dien hoofde genoten bedragen zal terugbetalen, indien: 
• hij de hem ingevolge artikel 17:1:5:1 opgelegde verplichting niet nakomt; 
• hij de studie, waarvoor de vergoeding is verleend, beelndigt voordat de in artikel 17:1:3:1 bedoelde termijn is 
verstreken zonder dat de studie tot het behalen van een diploma heeft geleid; 
• de vergoeding wordt gestaakt op grand van artikel 17:1:4:1 ; 
• hij op eigen verzoek of ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen 
voor het einde van de studie waarvoor vergoeding is toegekend of binnen twee jaren na het behalen van het 
voor deze studie geldende diploma; 
• hij op eigen verzoek of ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen 
binnen twee jaren na het beeindigen van de studie zonder dat het door hem - na het verstrijken van de 
termijn bedoeld in artikel 17:1:3:1 - afgelegde examen tot het behalen van een diploma heeft geleid. 

Lid 2 
De terugbetalingsverplichting op grand van het gestelde in het eerste lid, onder b, van dit artikel vervalt, indien 
voortzetting van de studie redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. 
Geen terugbetaling op grand van het gestelde in het eerste lid, onder d en e, behoeft te geschieden, indien de 
ambtenaar aansluitend aan zijn ontslag een betrekking aanvaardt, waaraan het deelnemerschap in de zin van 
het pensioenreglement is verbonden. Indien op de datum van ingang van het ontslag van de in het eerste lid, 
onder d en e, bedoelde termijn van twee jaren ten minste een jaar is verstreken blijft de verplichting tot 
terugbetaling beperkt tot 1/24 gedeelte van de genoten bedragen voor iedere voile maand die aan de termijn 
van twee jaren ontbreekt. 

Lid 3 
Het college kan de ambtenaar op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, ontheffen van de 
op hem rustende verplichting tot terugbetaling. 

Artikel 17:1:8:1 Verlof 

Onverminderd het bepaalde in artikel 15:1:27:1 wordt voor het volgen van lessen die in diensttijd worden 
gegeven, verlof met behoud van bezoldiging verleend tot ten hoogste 7, 2 uur per week, gemiddeld over een 
jaar berekend. 

Artikel 17:1:9:1 

Aan een ambtenaar die een opleiding volgt, waarvan de lessen niet of niet geheel in diensttijd worden 
gegeven, kan studieverlof worden verleend van ten minste gemiddeld 3,6 uur per 4 weken tot maximaal 
gemiddeld 3,6 uur per week. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van de opleiding en de 
persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar. 

Artikel 17:1:10:1 

Ter voorbereiding op een studie of een afgerond deel daarvan afsluitend examen, kan aan de ambtenaar 

file:/A\fs-cl\SYS\PROGRAMS\RAP\Data\denhelder\Artikell7\Artikell7.htm 24-12-2010 



Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 3 van 3 

verlof worden verleend tot een maximum van vijf maal 3,6 uur per gehele studie. 

Artikel 17:1:11:1 

Het college kan ter uitvoering van dit hoofdstuk nadere regelen stellen. 

Artikel 17:1:12:1 

Het college is bevoegd in gevallen waarin dit hoofdstuk niet of niet in redelijkheid voorziet een voorziening te 
treffen. 

Let wel: Artikel 15:1:26 Volgen van een opleiding 

De ambtenaar is, indien het college dit bepaalt, verplicht zich voor het volgen van een bijzondere vakopleiding 
beschikbaar te stellen of enig ander door het college nader aan te duiden onderwijs te volgen. De aan het 
volgen van het in dit artikel bedoelde onderwijs verbonden kosten komen ten laste van de gemeente. 

Artikel 15:1:27:1 Volgen van een opleiding 

Aan de ambtenaar die dit wenst wordt, indien en voor zolang de belangen van de dienst zich hier niet tegen 
verzetten, voor het aantal uren dat noodzakelijk is voor het volgen van de lessen, verlof met behoud van 
bezoldiging verleend voor het volgen van onderwijs, gericht op de openbare dienst, voor zover zulk onderwijs 
niet vanwege de gemeente wordt gegeven. 

Aanvraag studiefaciliteiten 
Declaratie studiefaciliteiten 
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Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten 

Artikel 1 

Personeel van de gemeente Den Helder kan ten behoeve van dienstdoeleinden dienstritten en dienstreizen 
maken. Onder dienstrit wordt een rit binnen de gemeente en onder dienstreis een reis buiten de gemeente 
verstaan. 

Artikel 2 

Lid 1 
Het is personeel van de gemeente Den Helder niet toegestaan bij het maken van dienstritten en dienstreizen 
gebruik te maken van een eigen motorvoertuig en bromfiets, tenzij daartoe door Burgemeester en 
Wethouders toestemming is gegeven. 

Lid 2 
Een toestemming als bedoeld in lid 1 wordt door Burgemeester en Wethouders slechts verleend indien het 
belang van de dienst dit vereist. Aan deze toestemming wordt de voorwaarde verbonden dat de betrokkene 
voor het gebruik van het desbetreffende motorvoertuig, een bromfiets daaronder begrepen, een door 
Burgemeester en Wethouders goedgekeurde verzekering tot dekking van de gevolgen van de wettelijke 
aansprakelijkheid heeft gesloten en in de op deze verzekering betrekking hebbende polis de gemeente Den 
Helder mede als verzekerde is aangewezen. 

Artikel 3 

De vergoedingen voor het gebruik van eigen vervoermiddelen, reis- en verblijfkosten bij het maken van 
dienstritten en dienstreizen, worden in de bijlage behorende bij deze regeling vermeld. Burgemeester en 
wethouders brengen wijzigingen aan in deze bijlage. 

Artikel 4 

Lid 1 
De bromfietsvergoeding voor dienstritten en dienstreizen wordt berekend met gebruik van het tarief zoals 
genoemd in de bijlage onder A, punt 2. 

Lid 1a 
De fietsvergoeding voor dienstritten en dienstreizen wordt berekend met gebruik van het tarief zoals genoemd 
in de bijlage onder A, punt 1. 

Lid 2 
De autovergoeding voor dienstritten en dienstreizen wordt berekend met gebruikmaking van het tarief zoals 
genoemd in de bijlage onder B, punt 1. 

Lid 3 
De ambtenaar dient na afloop van elke maand bij het hoofd van dienst, waarbij hij werkzaam is, een opgaaf in 
van het in de afgelopen maand met zijn auto of (brom)fiets per dag afgelegde aantal kilometers ten behoeve 
van dienstritten. 
Voor dienstreizen -eventueel met verblijfkosten- geldt dat men telkens per dienstreis de kosten declareert. 
Beide op door de gemeente uit te geven formulieren. 

Lid 4 
Deze opgaven worden door het hoofd van dienst voor akkoord getekend en gezonden naar de afdeling 
Personeel en Organisatie. Het hoofd van dienst stuurt zijn declaratie ook naar deze afdeling. 

Lid 5 
De uitbetaling van de vergoeding vindt zo spoedig mogelijk plaats. 

Lid 6 
Ingeval een ambtenaar met een zekere regelmaat ten behoeve van dienstritten en dienstreizen kosten moet 
maken, kan hem eenmalig een voorschot worden verleend, waarvan de hoogte gerelateerd is aan de 
geschatte kosten per 2 maanden. Dit voorschot dient bij zijn uitdiensttreding te worden verrekend. 
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Artikel 5 

Voor een vergoeding ingevolge deze regeling komen niet in aanmerking zij die aan een andere regeling 
aanspraak op een overeenkomstige vergoeding kunnen ontlenen. 

Artikel 6 

Burgemeester en Wethouders kunnen tot uitvoering van deze regeling nadere regels vaststellen. 

Artikel 7 

Dienstritten binnen de gemeente worden door de ambtenaar verricht met de fiets, bromflets of motorvoertuig. 
In de laatste twee gevallen dient daarvoor een toestemming ingevolge artikel 2 lid 2 aanwezig te zijn. 

Artikel 8 

Vervallen 

Artikel 9 

Lid 1 
Dienstreizen buiten de gemeente Den Helder maakt de ambtenaar, het hoofd van dienst daaronder begrepen, 
met het openbaar vervoer. 

Lid 2 
Dit leidt slechts uitzondering, indien naar het oordeel van het hoofd van dienst het gebruik van het eigen 
motorvoertuig door een ambtenaar in het belang van de dienst is. 

Artikel 10 

Lid 1 
In de situatie genoemd bij artikel 9 lid 2 kunnen Burgemeester en Wethouders een autovergoeding volgens 
de bijlage onder B, punt 2 toekennen. 

Lid 2 
Voor overige dienstreizen kan nimmer meer worden vergoed dan de noodzakelijk te maken kosten per 
openbaar vervoer. 

Artikel 11 

Lid 1 
De klasse, waarin gereisd mag worden wordt als volgt bepaald. 
Eerste klasse voor ambtenaren die worden bezoldigd naar schaal 10 of hoger. Tweede klasse voor de 
overige ambtenaren. 

Lid 2 
De ambtenaar die ter zake van dezelfde opdracht of voor hetzelfde doel tezamen met een of meer 
ambtenaren bezoldigd naar schaal 10 of hoger een dienstreis moet maken, is het toegestaan de 
reisvergoeding te declareren welke geldt voor de ambtenaar met wie hij tezamen in de hogere klasse heeft 
gereisd. 

Lid 3 
Indien het hoofd van de dienst van mening is dat een ambtenaar bezoldigd naar schaal 9 of lager, eerste 
klasse dient te reizen, kan hij daartoe toestemming verlenen. 

Artikel 12 

Lid 1 
Indien de ambtenaar toch zijn dienstreis met zijn eigen motorvoertuig maakt en er geen sprake is van de 
situatie, zoals genoemd bij artikel 9 lid 2, dan bedraagt de vergoeding niet meer dan de noodzakelijke kosten 
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per openbaar vervoer. 

Lid 2 
Indien de ambtenaar een andere ambtenaar voor dienst heeft vervoerd, wordt hem voor deze functionaris een 
vergoeding verleend, die gelijk is aan de noodzakelijke kosten per openbaar vervoer. De medereizende heeft 
voor zichzelf geen aanspraak op een reiskostenvergoeding. 

Lid 3 
Bij twee of meer medereizende ambtenaren is het bepaalde in artikel 9 lid 2 van toepassing. 

Artikel 13 

Een aparte categorie wordt gevormd door dienstreizen naar het buitenland. Deze worden alleen als zodanig 
aangemerkt indien daartoe door of namens Burgemeester en Wethouders toestemming is gegeven. Pas na 
een dergelijke toestemming kan de ambtenaar een vergoeding van kosten op de voet van de rijksregeling ter 
zake ontvangen. 

Artikel 14 

Lid 1 
Aan belanghebbenden worden de werkelijk gemaakte verblijfkosten, welke zij ter zake van dienstreizen ten 
behoeve van de gemeente hebben moeten maken vergoed, doch slechts voor zover de desbetreffende 
uitgaven geacht kunnen worden met zuinigheid te zijn gedaan. 

Lid 2 
De vergoeding per volledig etmaal is maximaal gelijk aan het bedrag, zoals genoemd in de bijlage onder C. 

Lid 3 
Voor een resterend gedeelte van een etmaal, of voor een gewone dienstreis van kortere duur dan een etmaal 
worden de werkelijke kosten vergoed met inachtneming van de maxima volgens de bijlage onder C. 

Lid 4 
Indien het onvermijdelijk is om beduidend hogere kosten te maken dan de bedragen in de bijlage vermeld, 
kunnen Burgemeester en Wethouders in deze uitzonderlijke situaties een hogere vergoeding toekennen. 

Artikel 15 

Lid 1 
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1996. 

Lid 2 
De "Regeling gebruik eigen vervoermiddelen" en "Regeling inzake vergoeding van reis- en verblijfkosten" 
worden ingetrokken. 

Lid 3 
Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten". 

Formulier: Declaratie reis- en verblijfkosten 
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Bijlage, behorend bij de Regeling reis- en verblijfkosten Den Helder 2011 

VERBLIJFKOSTEN per 1-1-2011: 

De vergoeding voor een ontbijt bedraagt 
De vergoeding voor een lunch bedraagt 
De vergoeding voor een diner bedraagt 
De dagcomponent bedraagt 
De avondcomponent bedraagt 
De vergoeding voor een overnachting bedraagt 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

8,05 
13,22 
20,00 
4,22 

12,61 
82,35 


