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Inleiding
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat de 
arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume onderdeel vormen van de 
uiteenzetting over de financiële positie in de begroting.
Deze verplichtingen zijn ook in de meerjarenraming opgenomen.
Bedragen zijn exclusief indexering (prijspeil 2019).

Ambtelijk apparaat
Vakantiegeld
Met ingang van 2015 is in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) is het vakantiegeld 
onderdeel geworden van het Individueel Keuze-Budget, dat binnen het kalenderjaar volledig moet zijn 
opgenomen. Daarmee is er ultimo van het boekjaar geen verplichting meer van opgebouwd vakantiegeld.

Wachtgelden en aanvullende uitkeringen aan voormalig personeel (op de eigen payroll)
Na afloop van vroegere wachtgelduitkeringen aan personeel in 2017 komen deze niet meer voor op grond 
van huidige regelgeving.

Inkomensvoorziening vml. personeel via uitkeringsinstantie (werkloosheid, gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid, suppletie)
De Provincie is eigenrisicodrager voor de WW- en de WGA-uitkeringen o.g.v. de Wet Inkomen en Arbeid. 
Dat geldt uiteraard ook voor het bovenwettelijk deel van de WW. De uitkeringsinstanties die deze 
voorzieningen uitvoeren declareren de kosten maandelijks bij de provincie.
Voor 2020 e.v. jaren moet rekening worden gehouden met een totaal volume aan uitkeringslasten van ca. € 
315.000, alsmede met de uitvoeringskosten die de uitkeringsinstantie in rekening brengt van ca. € 1000.
Deze verplichtingen zijn meerjarig als volgt weer te geven:

Bedragen x €.1.000 2020 2021 2022 2023

uitkeringen 400 400 400 400

uitvoeringskosten 1 1 1 1

Vertrekregelingen / mobiliteitsdienstverband
In bijzondere gevallen worden met medewerkers afspraken gemaakt bij beëindiging van het dienstverband, 
o.m. via vaststellingsovereenkomsten.
De kosten hiervan zijn veelal meerjarig.
Op dit moment zijn er geen lopende afspraken.

Mobiliteitsregelingen
Voor de financiële consequenties van de mobiliteitsregelingen die in het kader van strategisch 
personeelsbeleid in 2017 voor het personeel zijn opengesteld is een voorziening gevormd.

Bestuur
Verplichtingen inzake pensioenen van (voormalig) gedeputeerden (o.g.v. de Algemene Pensioenwet 
Politieke Ambtsdragers)
Voor deze verplichtingen is een permanente voorziening beschikbaar. Deze verplichtingen worden hier niet 
meer opgenomen.

Verplichtingen inzake wachtgelden van (voormalige) statenleden
De wachtgeldregeling voor Statenleden is vervallen, alsmede de overgangsregeling.
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