
27

BIJL AGE 5D |  ONTSL AG

Overgangsbepalingen uit hoofdstuk 8 CAR-UWO

ARTIKEL 8:18

1 Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie 
wegens ziekte, bedoeld in de artikelen 8:5 en 8:5a, is gelegen voor 1 januari 2004 zijn de 
artikelen 8:5 en 8:5a niet van toepassing.

2 Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a, zoals die golden op 
30 juni 2006, van toepassing.

3 Op de ambtenaar, van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn 
functie wegens ziekte, bedoeld in de artikelen 8:5 en 8:5a, is gelegen op of na 1 januari 2004, 
maar die op grond van de WAO recht hebben op een WAO-uitkering, zijn de artikelen 8:5 en 
8:5a niet van toepassing.

4 Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a, zoals die golden op 
30 juni 2006, van toepassing.

ARTIKEL 8:19

1 Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn 
functie wegens ziekte, bedoeld in artikel 8:5, is gelegen voor 1 juli 2007 is artikel 8:5 niet van 
toepassing.

2 Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, is artikel 8:5, zoals dat gold op 30 juni 2008, van 
toepassing.

ARTIKEL 8:20

Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3, gelegen is voor 
1 augustus 2008, is artikel 8:4 of artikel 8:5 van toepassing, zoals dat gold op 30 november 2008.

De tekst van 8:5 CAR-UWO per 30 juni 2006 luidt:
1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van ongeschiktheid voor de 

vervulling van zijn betrekking wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 
ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt verleend door het bestuursorgaan dat 
bevoegd is tot aanstelling in de betrekking.

2 Een ontslag als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaatsvinden indien:
a er sprake is van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte 

gedurende een periode van 24 maanden;
b herstel van zijn ziekte niet binnen een periode van 6 maanden na de in onderdeel a 

genoemde periode van 24 maanden is te verwachten;
c het na zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken de ambtenaar binnen de openbare 

dienst van de gemeente andere arbeid op te dragen, als bedoeld in artikel 7:9.
3 Het bestuursorgaan wint voor het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als 

bedoeld in het tweede lid, onderdelen a en b, advies in bij een door de uitvoeringsinstelling 
daartoe aangewezen medisch deskundige.

4 De in het derde lid bedoelde arts betrekt bij zijn beoordeling een arts, aangewezen door het 
bestuursorgaan en, indien de ambtenaar dit wenst, een arts, aangewezen door de ambtenaar.

5 Het bestuursorgaan stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat een procedure als 
bedoeld in het derde lid wordt ingesteld. In deze aanschrijving wijst het bestuursorgaan 
de ambtenaar op de mogelijkheid om een arts van zijn keuze te laten deelnemen aan de 
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procedure.
6 De aanschrijving, bedoeld in het vijfde lid, geschiedt op zijn vroegst vanaf de 18e maand na 

de eerste ziektedag, met dien verstande dat de procedure met betrekking tot het medisch 
advies uiterlijk in de 24e maand na de eerste ziektedag afgerond kan zijn.

7 De in het derde lid bedoelde arts stelt naar aanleiding van zijn bevindingen een rapport op dat 
wordt toegezonden aan het bestuursorgaan en in afschrift aan de ambtenaar.

8 De kosten van het medisch onderzoek, verricht door de in het derde en vierde lid genoemde 
artsen, komen ten laste van de gemeente.

9 Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 24 maanden 
worden perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking tengevolge van 
zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van 
het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.

10 Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 24 maanden 
worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een 
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en 
aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij 
de ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit 
dezelfde oorzaak.

11 De termijn van 24 maanden, als genoemd in lid 2, onderdeel a, wordt verlengd:
a met de duur van de vertraging indien de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38, 

eerste lid, van de Ziektewet later doet dan op grond van dat artikel van de Ziektewet is 
voorgeschreven;

b met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de 
WIA en

c met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op 
grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.

De tekst van 8:5a CAR-UWO per 30 juni 2006 luidt:
1 De ambtenaar die ongeschikt is voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte of gebrek 

kan ontslag verleend worden indien hij zonder deugdelijke grond weigert:
a gevolg te geven aan door het college of een door hem aangewezen deskundige gegeven 

redelijke voorschriften en mee te werken aan door het college of een door hem 
aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in staat te stellen de eigen of 
andere arbeid te verrichten, als bedoeld in artikel 7:9;

b arbeid als bedoeld in artikel 7:11 te verrichten waartoe het college hem in de gelegenheid 
stelt;

c zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van 
een plan van aanpak als bedoeld in artikel 71 a, tweede lid, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

2 Om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, wint het 
college een hierop betrekking hebbend advies van het UWV in.

De tekst van 8:5 CAR-UWO per 30 juni 2008 luidt:
1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van ongeschiktheid voor de 

vervulling van zijn betrekking wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder 
ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt verleend door het bestuursorgaan dat 
bevoegd is tot aanstelling in de betrekking.

2 Een ontslag als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaatsvinden indien:
a er sprake is van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte 

gedurende een periode van 24 maanden;
b herstel van zijn ziekte niet binnen een periode van 6 maanden na de in onderdeel a 
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genoemde periode van 24 maanden is te verwachten;
c het na zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken de ambtenaar binnen de openbare 

dienst van de gemeente passende arbeid op te dragen, als bedoeld in artikel 7.9.
3 Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als 

bedoeld in het tweede lid het resultaat van de claimbeoordeling op grond van de WIA.
4 Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat een procedure als bedoeld in 

het derde lid wordt ingesteld. In deze aanschrijving wijst het college de ambtenaar op de 
mogelijkheid om een arts van zijn keuze te laten deelnemen aan de procedure. De kosten van 
het medisch onderzoek door deze arts komen ten laste van de gemeente.

5 De aanschrijving, bedoeld in het vierde lid, geschiedt op zijn vroegst vanaf de 21e maand na 
de eerste ziektedag, met dien verstande dat de procedure uiterlijk in de 24e maand na de 
eerste ziektedag afgerond kan zijn.

6 Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de WIA-beschikking zijn genomen.
7 Indien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het zesde lid, genomen 

is, moet het college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een 
deskundigenoordeel van UWV betrekken.

8 Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 24 maanden 
worden perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking tengevolge van 
zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van 
het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.

9 Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 24 maanden 
worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een 
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en 
aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij 
de ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit 
dezelfde oorzaak.

10 De termijn van 24 maanden, als genoemd in het tweede lid, onderdeel a, wordt verlengd:
a met de duur van de vertraging indien de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38, 

eerste lid, van de Ziektewet later doet dan op grond van dat artikel van de Ziektewet is 
voorgeschreven;

b met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de 
WIA en

c met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op 
grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld. Op de werknemer van wie 
de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3 CAR, gelegen is voor 1 augustus 
2008, is artikel 8:4 of artikel 8:5 CAR van toepassing, zoals dat gold op 30 november 
2008.

De tekst van 8:4 CAR-UWO per 30 november 2008 luidt:
1 Onder volledige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan:

i arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer, waarbij recht bestaat op een WGA-uitkering;
ii arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer, waarbij recht bestaat op een IVA-uitkering.

2 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van volledige ongeschiktheid voor 
de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder ziekte mede verstaan gebreken.

3 Ontslag als bedoeld in het tweede lid mag slechts plaatsvinden indien er sprake is van 
ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte gedurende een periode 
van 24 maanden.

4 Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als 
bedoeld in het derde lid het resultaat van de claimbeoordeling van de WIA en de resultaten 
van een mogelijke herbeoordeling.
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5 Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat een ontslagprocedure als 
bedoeld in het tweede lid wordt ingesteld. Deze melding geschiedt op zijn vroegst vanaf de 
21e maand na de eerste ziektedag.

6 Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de meest recente WIA-beschikking 
zijn genomen.

7 Indien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het zesde lid, genomen 
is, moet het college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een 
deskundigenoordeel van UWV betrekken.

8 Voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tijdvak van 24 maanden worden perioden 
van ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking tengevolge van zwangerschap 
voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van het 
zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.

9 Voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tijdvak van 24 maanden worden perioden 
van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van 
minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een 
periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid 
in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

10 De termijn van 24 maanden, als bedoeld in het derde lid wordt verlengd:
i met de duur van de vertraging indien de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38, 

eerste lid, van de Ziektewet later doet dan op grond van dat artikel van de Ziektewet is 
voorgeschreven;

ii met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de 
WIA en

ii met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op 
grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.

De tekst van 8:5 CAR-UWO per 30 november 2008 luidt:
1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van gedeeltelijke ongeschiktheid 

voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder ziekte mede verstaan gebreken.

2 Een ontslag als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaatsvinden indien:
i er sprake is van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte 

gedurende een periode van 36 maanden:
ii het na zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken de ambtenaar binnen de 

gemeentelijke dienst passende arbeid op te dragen, als bedoeld in artikel 7:9.
3 Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als 

bedoeld in het tweede lid het resultaat van de claimbeoordeling op grond van de WIA en de 
resultaten van een mogelijke herbeoordeling.

4 Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat een ontslagprocedure als 
bedoeld in het eerste lid wordt ingesteld. Deze melding geschiedt op zijn vroegst vanaf de 21e 
maand na de eerste ziektedag.

5 Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de meest recente WIA-beschikking 
zijn genomen.

6 Indien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het vijfde lid, genomen 
is, moet het college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een 
deskundigenoordeel van UWV betrekken.

7 Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 36 maanden 
worden perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking tengevolge van 
zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van 
het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.
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8 Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 36 maanden 
worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een 
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en 
aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij 
de ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit 
dezelfde oorzaak.

9 De termijn van 36 maanden, als genoemd in het tweede lid, onderdeel a, wordt verlengd:
i met de duur van de vertraging indien de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38, 

eerste lid, van de Ziektewet later doet dan op grond van dat artikel van de Ziektewet is 
voorgeschreven;

ii met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste 
lid, van de WIA en c. met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft 
vastgesteld.

10 Indien voor de ambtenaar buiten de gemeentelijke dienst passende arbeid als bedoeld in 
artikel 7:16, derde of vierde lid, aanwezig is, is ontslag vanaf 24 maanden na de eerste dag van 
ongeschiktheid op grond van dit artikel mogelijk.


