men voor aanvragen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de publicatiedatum van deze regeling.

gevraagde gegevens en documentatie te verstrekken die KPMG
voor de goede uitvoering van de regeling noodzakelijk acht.

Artikelen 5, 6, 7 en 9

Naast de verplichting opgelegd aan de leerling/werknemer en de
onderwijsschool waaraan de learf:i[lg.lwerknemer onderwijs volgt
om mee te werken aan de goede lllalcuitoefeni ng door KPMG, is
in artikel7 ook de verplichting opgelegd aan zowel het
opleidingsinstituut als de werkgever van de betrokken leerling/
werknemer om een exemplaar van de regeling op een voor deze
toegankelijke plaats ter inzage te leggen.

KPMG dient over de uitvoering van de regeling rekening en
verantwoording af te leggen aan de minister. Dit betekent dat
aan KPMG ook de middelen verstrekt moeten worden die het
mogelijk maken de rechtmatigheid van de betalingen op grond
van de regeling te controleren .
Daartoe is in artikel 5 de verplichting aan de leerling/werknemer
opgelegd om alle relevante wijzigingen, zoals het staleen van de
opleiding dan wel het eindigen van het dienstverband uit eigen
beweging onmiddellijk te melden bij KPMG en ook overigens alle

!Ut

t

van

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
dr. ir_ J.M.M. Ritzen
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Hoofdstuk 1. Inleiding
§
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Datum: 1 november 1995
Kenmerk: CFI/FPV-95/1680
Datum inwerkingtreding: 8 november 1995
Geldigheidsduur beleldsregel: n.v.t.
Juridische grondslag: artikelen 105, 105a van de WBO; 102, 102a
van de ISOVSO; 96o, 96p, 96q van de WVO; 3.49, 3.66, 3.77, 3.78,
3.79, 3.80, 3.86 van de WCBO; 90 van de WOV, 17 van het
Uitvoeringsbesluit KVE 1991. 45 van het Besluit Vormingswerk
voor jeugdigen 1994
Relatie tot eerdere mededelingen: circulaire DI/AB 80-20 van 13
maart 1980 en OenW-Regelingen DVAB-90036303 van 15 mei
1990 (Gele katern 1990, 14al vervalt muv de onderdelen 5.1.1 t/m
5.2 van 15 mei 1990; vervolg op de publikatie DI/AB-90060916
van 26 juni 1990 (Gele katern 1990, 18c)
Informatie verkrijgbaar bij:
CFI/ICOJPO
tel. 079-3531992
CFVICO/VO
tel. 079-3531990
CFVICO!BVH
tel. 079-3531991

Bestemd voor
alle bevoegde gezagsorganen van scholen en onderwijsinstellingen in de sector:
primair onderwijs;
voortgezet onderwijs inclusief;
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1. 1 Wet- en regelgeving

In de onderwijswetten zijn bepalingen opgenomen die bedoeld
zijn om te bevorderen dat onderwijsinstellingen werkloos geworden personeelsleden zoveel mogelijk weer in dienst nemen.
Daarmee wordt beoogd de positie van werkloos onderwijspersoneel in benoemingsprocedures te verstevigen en tegelijkertijd de uitgaven als gevolg van werkloosheidsuitkeringen te
beperken. De bepalingen in de onderwijswetten zijn zo vormgegeven dat ik verplicht ben om in bepaalde gevalten op het
bedrag van de vergoeding van een instelling de salarissen, toelagen, uitkeringen of andere bedragen waarop door personeel
aanspraak wordt gemaakt, in mindering te brengen. Het gaat om
bedragen bestemd voor personeel dat is benoemd in een functie
met voorbijgaa"nv an (gewezen) pèfsoneel dat een gelijksoortige
functie uitoefent of heeft uitgeoefend aan een (gelijksoortige)
instelling van het bevoegd gezag voor zover laatstbedoeld personeel in het genot is van wachtgeld of van een andere ontslaguitkering en direct aan die ontslaguitkering voorafgaand langer
dan een jaar onafgebroken in dienst is geweest van het bevoegd
gezag. Voor de leesbaarheid van deze publikatie zal het in de

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
de setlooibegeleidingsdiensten en overige instellingen in de
verzorgingsstructuur;
de Centrale diensten, bedoold in de artikelen 48 WBO, 56
ISOVSO en 53b WVO.
vorige zin genoemde (gewezen) personeel in het vervolg van
deze tekst worden aangeduid als 'eigen wachtgelder'.
§

1.2 Achtergrond bij deze publikatie

Uit ambtelijk onderzoek en uit onderzoek van de Algemene
Rekenkamer is gebleken dat de uitvoering van de wettelijke
bepalingen door school- en instelllngsbesturen in een aantal
gevallen te wensen overlaat. Dit heeft in een aantal gevallen
geleid tot een inhouding op de bokostfgino . .
Inmiddels zijn de controles op de naleving van de eigen
wachtgelder-bepalingen en overigens ook die op andere
wachtgeldgevoelige elementen in de wet- en regelgeving, geïntensiveerd. Als gevolg daarvan zal in een aantal gevatten met
concrete inhouding op de bekostiging rekening moeten worden
gehouden.-Daarnaast hoop ik, mede op aangeven van de Algemene Rekenkamer, een verbeterde uitvoering te bereiken door
bij deze gelegenheid de scholen en instellingen nog eens nadrukkelijk te wijzen op hun verplichtingen en nogmaals toelichting te
verschaffen op het bestaande wettelijke ka der.
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1.3 Overzichten

In de afgelopen jaren is aan de scholen en instellingen, o.a. door
jaarlijkse toezending van een lijst met eigen wachtgelders, regelmatig informatre verschaft in verband met de toepassing van de
eerder genoemde wettelijke bepalingen. De toezending van deze
lijst is bedoeld als dienstverlening die de instelling niet ontslaat
van de verantwoordelijkheid zelf een registratie van de efgon
wachtgelders bij te houden·. Een en ander vloeit voort ult de
verplichting tot het voeren van een inzichtelijke administratie (op
dit punt), zoals is opgenomen in de Leidraad voor de
accountantscontrole.
In overleg met de Informatie Beheer Groep(IBGl is besloten dat
toezending van het wachtgelderoverzicht met ingang van het
schooljaar 1996/1996 tweemaal per jaar zal geschieden; te weten
in maart en in november. Bovendien bestaat voor de bevoegde
gezagsorganen de mogelijkheid tussentijds een geactualiseerd
overzicht aan te vragen bij de IBG.
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a: Ik streef ernaar om op korte termijn het wachtgelder-overzicht
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zodanig aan te passen dat de bevoegde gezagsorganen een
beter inzicht krijgen in de inzetbaarheid van de eigen wachtgelders.
In dat kader zal ik er tevens naar streven om het wachtgelderbestand van de IBG op te schonen. Medio november 1995 zullen
alle bevoegde gezagsorganen een aangepast wachtgelderoverzicht ontvangen. Daarbij zal een verzoele om reactie op de
juistheid/Volledigheid van het overzicht worden gevoegd.
De bevoegde gezagsorganen kunnen eventuele opmerkingen
over deze overzichten terugmelden aan de IBG. De overzichten
zullen dan aan de hand van deze opmerkingen worden gecorrigeard.

Hoofdstuk 2. Toepassing van de bepaling
§

2.1.

Hoofdregel

De personeelskostenvergoeding wordt verminderd indien personeel wordt benoemd met voorbijgaan van een eigen wachtgelder. Als zich omstandigheden voordoen waardoor het bevoegd
gezag de benoeming van een eigen wachtgelder minder wenselijk acht, dan kan het een andere persoon benoemen, zij het in
beginsel voor eigen reke11lng :
De bepalingen hebben een imperatief karakter. Dat houdt in dat
ik verplicht ben om In het kader van een behoorlijk budgetbeheer
de inhouding op de bekostiging daadwerkelijk uit te voeren,
behalve in die gevallen waarin instellingen ontheffing hebben
gevraagd en deze ook hebben gekregen.
§

2.2. Uitzonderingen

Een bevoegd gezag kan mij verzoeken wegens gewichtige redenen te beslissen om de kosten van personeel dat is aangesteld
met voorbijgaan van een eigen wachtgelder, niet op de vergoeding in mindering te brengen,
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is het beleid erop gericht
om de positie van werkloos onderwijspersoneel te verbeteren
(door te bevorderen dat het betrokken onderwijspersoneel zo
snel mogelijk weer een reguliere betrekking krijgt) en te voorkomen dat het Rijk komt te staan voor niet strikt noodzakelijke
overheidsuitgaven (de uitgaven in verband met werkloosheid
moeten dus niet langer dan strikt noodzakelijk plaatsvinden). Dat
betekent dat slechts in zeer bijzondere omstandigheden de vermindering van de vergoeding achterwege zal worden gelaten.
Gewichtige redenen zijn alleen aanwezig als een benoeming van
de eigen wachtgelder zou leiden tot onoverkomelijke onderwijskundig een/of organisatorische kMipunten . Een verzoek tot
ontheffing op grond van deze knelpunten wordt alleen in behan-

deling genomen wanneer daarbij is gevoegd een verklaring van
de betrokken wachtgelderwaaruit blijkt dat deze op de hoogte is
van het verzoek en van de gronden die tot het verzoek hebben
geleid. De betrokkene kan daarbij tevens zijn mening over het
verzoek aan mij bekend maken, indien deze dat wenst
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In dit verband wordt er nog op gewezen dat indien de betrokkene
verklaart het eens te zijn met het verzoek, deze varklaring door
mij niet automatisch zal worden opgevat als een weigering,
mogelijk gevolgd door een sanctie voor de betrokken eigen
wachtgelder. De verklaring kan echter wel leiden tot een onderzoek naar de vraag of de desbetreffende wachtgelder in voldoende mate voor de arbeidsmarkt beschikbaar is.
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Gewichtige redenen kunnen samenhangen met de organisatie
van het onderwijs, met de persoon van de wachtgelder of ,net
een combinatie van beide. Natuurlijk zullen de bevoegdheden
van de eigen WaQhtgelder moeten worden afgezet tegen de voor
de functie verelste kwalificaties. Daarbij zal het bevoegd gezag in
voorkomende gevallen ook moeten aangeven of met bij/omscholing dan wel herverdeling van taken binnen het geheel
van scholen/instellingen, dM hot bevoegd bezag bestrijkt, niet
een plaatslngsmogelijkheid gevonden kan worden.
Een verzoek om de vermindering achterwege te laten omdat de
betrokken eigen wachtgeldar ooit wegens ongeschiktheid is
ontslagen lijkt voor de hand te liggen, maar mijn beoordeling zal
zich in ieder geval ook uitstrekkan tot de vraag of deze persoon
niet op enige andere school/instelling onder hetzelfde bevoegd
gezag kan worden ingezet danwel of er sprake is van veranderde
omstandigheden. Of er sprake is van gewichtige redenen moet
ook worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria zoals
bijvoorbeeld een ontslagbesluit of een beschikking van een
(kanton-)rechter. In hoofdstuk 6 van deze publicatie wordt de
administratieve procedure voor het indienen van een
ontheffingsverzoek uiteengezet.
Hoofdstuk 3.

ReikwiJdte van de bepaling

Uit een oogpunt van controleerbaarheid voor alle betrokkenen is
het noodzakelijk dat de vacante betrekking schriftelijk wordt
aangeboden aan de eigen wachtgelder. Wanneer de vacante
betrekking wel schriftelijk aan de eigen wachtgelder is aangeboden, maar deze heeft verklaard dat hij de betrekking niet wenst te
aanvaarden, zal er ook door mij als regel van worden uitgegaan
dat het bevoegd gezag in die situatie aan zijn verplichting heeft
voldaan. In feite vloeit, in het kader van de bekostigingsvoorwaarden, uit de bepa ling voort dat een bevoegd gezag de
vacante betrekking aan eigen wachtgelders moet aanbieden.
Wanneer betrokkene de aangeboden betrekking niet accepteert,
kan dit personeelslid niet benoemd worden. Ervan uitgaande dat
het bevoegd gezag geen verwijt t reft, heeft het niet-benoemen
van deze eigen wachtgelder geen consequenties voor de bekosti·
ging.
Een goede documentatie en administratie zijn in deze situatie
noodzakelijk. Om te kunnen vaststellen dat de vermindering van
de vergoeding in dit geval achterwege kan worden gelaten, dient
een bevoegd gezag mij schriftelijk te melden dat de betrekking
weliswaar aan de wachtgelder is aangeboden, maar dat deze de
betrekking niet heeft aanvaard, onder opgave van de door de
wachtgelder aangegeven reden. Deze plicht vloeit voort uit de
w ettelijke bepaling dat een bevoegd gezag mij de informatie
geeft die noodzakelijk Is voor de bekostiging. De meldingsplicht
aan mij komt in de plaats van de meldingen die tot op heden aan
de IBG w erden gedaan. Over de meldingsprocedure en het daar·
bij te gebruiken meldingsformulier zijn in § 6.2 nadere aanwijzin·
gen opge nomen.
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Wanneer eo11 persomtolGild ln vetband mot het wegvalion van

een tijdelijke uitbrolding een uîtlm.ring geniet goldt voor het
buvoagd gezag ten aanzien van dlt personeelslid een plicht tol
voorran esèenoeming wanneer de duur van het totale dienstverband van de betrokkene bij dat bevoegd gezag langer dan een
jaar onafgebroken is.

De voorrangsbenoeming is gekoppeld aan de duur van de uitkering en de omvang van de betrekking waarvan de uitkering is
afgeleid. Wanneer er een eigen wachtgelder is met een oora: spronkelljke betrekking van 15 uur en er doet zich een vacature
w voor die 30 uren omvat, dan geldt de plicht tot een benoeming in
m ieder geval voor 15 uur. Een benoeming in een betrekking van
~ meer dan 15 uur is in dat geval slechts toegestaan indien er geen
> andere eigen wachtgelders zijn.
0

z

co Er bestaat geen rangorde tussen de verschillende uitkeringsgerechtigden. Het bevoegd gezag is vrij om te bepalen welke eigen
~ wachtgelder het wenst te benoemen. Overigens wordt in de
a: wettelijke bepalingen met een eigen wachtgeldar gelijk gestald
z de persoon, langer dan een jaar onafgebroken werkzaam bij een
instelling van het bevoegd gezag, aan wie op grond van het
leerlingenverloop op of na 1 februari ontslag is of zal worden
t!l aangezegd en die op grond van het ontslag recht heeft op een
~ ontslaguitkering. (zie ook § 5.4)
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§ 5. 7

~ § 5.4 Potentiële ontslaguitkeringsgenietenden
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In de wachtgeldbepalingen is vastgelegd dat potentiële eigen
wachtgelders bij vrijkomende fannatieruimte een voorrangspositie hebben.

~ Een potentiële wachtgelder is: een personeelslid, dat langer dan

een jaar onafgebroken werkzaam is bij een instelling van het
:> bevoegd gezag, en aan wie op grond van het leerlingenverloop
op of na 1 februari ontslag Is of zal worden aangezegd, op grond
waarvan recht op een werkloosheidsuitkering zou kunnen ontstaan per 1 augustus daaropvolgend. Wanneer in de bovengenoemde periode fannatie vrijkomt en er sprake is van een potentiële wachtgelder kan hierin slechts tijdelijk worden voorzien.
De beschikbare formatieruimte dient namelijk te worden gereserveerd voor de potentiële wachtgelder. Door het reserveren van
de formatieruimte voor de potentiële wachtgelder kan het voorkomen dat een tijdelijk dienstverband niet kan worden omgezet
in een vast dienstverband.
J

§ 5.5

Het bevoegd gezag

De eigen wachtgeldbepaling is van kracht voor alle instellingen
dia vallen onder hetzelfde bevoegde gezag. Indien het bevoegd
gezag het beheer heeft over meer scholen die op grond van
dezelfde onderwijswet worden bekostigd, dan geldt de
voorrangsbenoemlngsverplichting dus voor al deze scholen.
Als ar derhalve in een gemeente verschillende openbare scholen
zijn, dient het bevoegd gezag (het gemeentebestuur) de
voorrangsbenoemingsverplichting in acht te nemen voor alle
openbare scholen in de gemeente, voor zover bekostigd op basis
van dezelfde onderwijswet. Het gemeentebestuur betrekt hierbij
tevens de openbare scholen die onder beheer staan van een
gemeentelijke commissie als bedoeld In artikel 82 van de
Gemeentewet.
§

5.6 Ziekte van de eigen wachtgelder

Ook in geval van ziekte moet in beginsel de formatieruimte
wordan aangeboden. Wordt een betrokkene geschikt geacht voor
de vrijgekom en formatieruimte of w ordt hij bij een eventuele
keuring (volgens art. 1-85 van het RPBOI geschikt verklaard dan
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Bestuursoverdacht

Bestuursoverdracht houdt in dat het bevoegd gezag waaraan de
overdracht plaatsvindt, in alle rechten en verplichtingen treedt
die het overdragende bevoegd gezag had ter zake van de desbetreffende onderwijsinstellingen. Tot de verplichtingen die overgaan behoort ook de verplichting met betrekking tot de eigen
wachtgelders.
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De bestuursoverdracht betekent dat men eigen wachtgelder
wordt van het ontvangende bevoegd gezag. Indien het overdragende bevoegd gezag blijft bestaan, blijven belanghebbenden óók eigen wachtgelders van het overdragende bevoegd
gezag. De voorrangsbenoemingsverplichting geldt voor het
ontvangende bevoegde gezag alleen voor de wachtgelders die
werkzaam waren aan de overgedragen school of scholen.
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moet een bonooml no plaamvinden. Voor de duur van do tJokte
onJet l>elanollebbonde ziekteverl of. Het sproold voor"Zich dat als.
e11n betrokkene op grond van de aanstellingskeuring als bedoeld
in artikeli-BS van het RPBO ongeschikt wordt verklaard er geen
benoeming kan plaatsvinden. Als er sprake is van een zodanig
ernstige 2iekte dat een eventuele keuring overbodig moet
worden geacht, kan ontheffing van de voorrangsbenoemlngsverplichting worden aangevraagd.

§

Bve-se

5.8 Automatische ontheffing

In het voorgaande is al aangegeven welke criteria worden gehanteerd bij het beoordelen van het verzoek van een bevoegd gezag
om loepasslng van de 'gewichtige redenen' . Tot op heden geldt
in het basisonderwijs in een aantal situaties dat de ontheffing
automatisch wordt verleend. Deze situaties zijn aangageven in
de publicaties DI/AB 90036303 van 15 mei 1990
(OenW-Regelingen nr. 14a van 30 mei 1990) en DI/AB 90060916
van 26 juni 1990 (OenW-Regelingen nr. 18c van 25 juli 1990).
Nu op grond van gewijzigde wetgeving de aan stelling van personeel niet langer op schoolniveau geschiedt, overweeg ik om de
mogelijkheid van automatische ontheffing als aangegeven in de
hierboven genoemde publlkaties te laten vervallen.
Daarover zal binnenkort met de vak- en besturenorganisaties
overleg gevoerd worden.
§ 5.9

Gelijksoortige functie

Algemeen
De verplichting die in het kader van de bekostigingsvoorwaarden
voor een bevoegd gezag uit de eigen wachtgelderbepaling voortvloeit, bestaat uit het aanbieden van een functie aan de eigen
wachtgelder d ie gelijksoortig is aan de functie waaruit hij is
ontslagen. Of een functie als gelijksoortig moet worden aangemerkt kan in beginsel worden afgeleid uit de omstandigheid dat
de functie voorkomt in hetzelfde hoofdstuk uit het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneeL Voor de toepassing van de bepaling
geldt dus bijvoorbeeld dat alle leraarsfuncties als gelijksoortig
worden aangemerkt.
Daarbij gaat het uiteraard om vacatures aan scholen die worden
bekostigd op basis van dezelfde wet als de school waaraan
betrokkene is ontslagen. Bovendien dient de eigen wachtgelder
te voldoen aan de wettelijke benoembaarheidsvereisten die voor
de vervulling van de vacature zijn gesteld. Voor scholen die
worden bekostigd op basis van de ISOVSO geldt de verplichting
voorzover het om gelijksoo rtige scholen gaat.
Voor de volledigheid merk ik nog op dat de beperk ing tot het
aanbieden van gelijksoortige functies geldt voor een bevoegd
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gezag in het kader van de bekostiging. Uit de omstandigheid dat
voor een functie in het kader van de bekostiging geen herbenoemingsplicht geldt- omdat deze in dat kader niet als gelijksoortig wordt beschouwd- kan niet zonder meer worden afgeleid dat de functie als niet-passend in de zin van het BWOO kan
worden beschouwd.

Is
d

Voor functies voorkomend In hoofdstuk 1-S van het
Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel geldt dat in beginsel als
gelijksoortige functies worden aangemerkt die functies waarvoor
gelijksoortige objectieve kwalificties en bevoegdheidseisen
gelden.
Primair onderwijs
Volledigheidshalve wijs ik u erop dat in het primair onderwijs,
ook een vacature voor leraar, voor een wachtgelder leraartevens-adjunctdlrectau·r een gelijksoortige functie is.
Bve-sector
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Ik wijs u erop dat in het kader van de brede benoembaarheidseisen in het Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie (BYEsector), alle onderwijsgevende functies als passend worden
beschouwd voor een wachtgelder leraar. Het bevoegd gezag is in
dit kader dus gehouden vrijkomende formatieruimte aan te
bieden aan alle wachtgelders die uit een gelijksoortige functie
zijn ontslagen, ook wanneer dat een functie in een ander vak(gebiedl bl!trof. Ook ten aanzien van onderwijsondersteunend personeel, beheerspersoneel en directiefeden is het hier gestelde
van toepassing. Wellicht ten overvloede vermeld ik hier de
(om)scholingsverplichting die het bevoegd gezag ten aanzien
van personeelsleden heeft.
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§

5. 10 (Gedeeltelijk) afgekeurde personeelsteden

Een (gedeeltelijk! herplaatsbaar verklaard personeelslid dat i n
het genot is van een herplaatsingswachtgeld, valt eveneens
onder de werking van de eigen-wachtgelder-bepaling. Betrokkene is immers in het genot van een uitkering waarvan de kosten
gedragen worden door het departement. De strekking van de al
eerderbedoelde wetsartikelen is beperkt tot functies die gelijksoortig zijn aan die waarvoor betrokkene is afgekeurd.
§ 5. 11

Positie wachtgelders ouder dan 57,5 jaar

Personen van 57,5 jaar en ouder zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van inschrijving bij de organisatie belast met de
arbeidsvoorziening (de zogenaamde arbeidsbureaus) en van de
sollicitatieplicht. Ik verwijs u in dit verband naar de publikatie
AB-94003185 van 15 februari 1994 'Regeling vrijstelling tot
inschrijving bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie' als gepubliceerd in OenW-Regelingen nummer Sa van 23 februari 1994.
Tot op heden is het praktijk dat wanneer deze eigen wachtgelder
aan zijn bevoegd gezag een verklaring overlegt waarin hij stelt
niet meer voor een betrekking in aanmerking te willen komen,
een bevoegd gezag in die omstandigheden aan de betrokken
eigen wachtgelder geen betrekking meer aanbiedt. Ik overweeg
thans wijziging van de voorschriften hieromtrent. Vooru itlopend
hierop doe ilc een dringend beroep op schoolbesturen en de
betreffende wachtgeld.!l~!i 9m~eeds nu zove~! mogelijk tot aanbieding en acceptatie over te gaan.

Hoofdstuk 6.
§ 6. 1

Administratieve procedure

Verzoek om ontheffing wegens gewichtige redenen

Een verzoek om de bedoelde vermindering op de vergoeding
achterwege te laten, moet door het bevoegd gezag worden
ingediend bij de directie CFI/F, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.
Een dergelijk verzoek -zal echter alleen in behandeling worden
- genomen wanneer daarbij is gevoegd de verklaring van belanghebbende als bedoeld in § 2.2.
Bovendien moet het verzoek worden ingediend voordat is overgegaan tot vervulling van de vacature. Om alle belangen zorgvuldl g te kunnen afv..'Bgeo, is een tijdige indiening vereist. Een onthoffing van de verplichting tot herbenoeming wordt In principe
niet met terugwerkende kracht verleend.
Dit betekent dat een ontheffing, aangevraagd nadat reeds Is
overgegaan tot het vervullen van de vacature, in beginsel niet
eerder _kan ingaan dan met ingang van de datum van het verzoek. Er kunnen zich uiteraard bijzondere omstandigheden voordoen, die een tijdige indiening verhinderen. Deze omstandigheden moeten blijken uit het ingediende verzoek. In die gevallen
kan een beoordeling van het verzoek leiden tot een ontheffing
met terugwerkende kracht.
Wanneer het verzoek wordt ingediend in verband met de
ongeschiktheidionbekwaamheid van de belanghebbende, onverenigbaarheid van karakters of een verstoorde werkrelatie dient
tevens bij het verzoek te zijn gevoegd het ontslagbesluit of de
beschikking van de (kanton-)rechter.
Wanneer er een vacature is bij een andere instelling onder uw
bevoegd gezag of bij een ander onderdeel van dezelfde instelling, hangt het van de aard van de omstandigheden waaronder
ontslag heeft plaatsgevonden af of dit ontslag ook grond kan zijn
voor niet-benoembaarheld voor de vacante functie. De toelichting op uw ontheffingsverzoek zal daar derhalve inzicht in
moeten verschaffen.
Zoals gezegd moet u, voordat ik tot behandeling kan overgaan,
per vacature van de eigen wachtgelders een verklaring overleggen waaruit blijkt dat zij op de hoogte zijn van het verzoek om
ontheffing en van de gronden die tot het verzoek hebben geleid.
in zeer uitzonderlijke situaties zal ik kunnen afwijken van deze
procedure. Het moet dan gaan om een situatie waarin u kunt
aantonen dat u alles in het werk heeft gesteld de verklaring te
verkrijgen, maar u daar niet in bent geslaagd.
Bve-sector
In zeer bijzondere gevallen kunnen in de bve-sector andere redenen leiden tot ontheffing van de eigen wachtgelderbepaling. Een
van deze redenen kan zijn het argument dat geen van de eigen
wachtgelders in het bezit is van een voldoende kwalificatie om
de vacature te vervullen.
Ik wijs u er echter wel op ik dat in het kader van de brede
benoembaarheidsvereisten in principe zeer terughoudend zal zijn
met het verlenen van ontheffingen op deze grond.
In een ontheffingsverzoek in dit kader moet- per vacatureworden aangetoond dat alles in het werk is gesteld om, bijvoorbeeld door 'reorganîsatië'.biriiïën de instelling,ï:le.eigen wachtgelder op een passende functie te plaatsen waardoor vacaturevervulling door een ander dan de ei gen w achtgelder kan worden
voorkomen.
Uitgangspunt hierbij is dat onder 'passende funct ie' wordt verstaan een fun ctie w aarvoor een belanghebbende gezien zijn
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