Informatie over (ambtelijke) diensttijd
1. Wat is de betekenis van de letters die staan vermeld onder het kopje ‘soort diensttijd’ op
het diensttijdoverzicht?
A = ambtelijke diensttijd
O = diensttijd in het onderwijs
B = diensttijd bij uw huidige bestuur (inclusief eventuele rechtsvoorgangers)
S = diensttijd bij uw huidige school
D = diensttijd als directielid
V = diensttijd in een verzorgende functie
U = uitkeringstijd
M = militaire diensttijd
H = diensttijd bij de overheid

2. Ik heb gewerkt bij een bestuur of school, maar dit is niet aangegeven. Klopt dit?
Het diensttijdoverzicht wordt gemaakt voor het bestuur dat vermeld staat in de
begeleidende brief. Enkel bij dit specifieke bestuur en de daartoe behorende scholen wordt
de letter voor bestuur (B) en/of school (S) vermeld. Diensttijd bij een rechtsvoorganger van
het betreffende bestuur telt mee als diensttijd bestuur (en school).

3. Waarvoor dient het diensttijdoverzicht?
Aan de hand van het diensttijdoverzicht wordt de datum voor de gratificatie in verband met
het 25- en 40-jarig ambtsjubileum bepaald. Daarnaast vormt het diensttijdoverzicht de basis
voor een afvloeiingslijst.

4. Welke diensttijd telt mee voor de jubileumgratificatie?
Indien de werkgever is aangesloten bij het ABP (pensioenfonds voor overheid en onderwijs)
telt de diensttijdperiode mee als ambtelijke diensttijd. Denk hierbij aan onderwijs en
burgerlijke (semi-)overheidsdienst. Uitzonderingen kunt u vinden in bijlage VI van de CAO PO
en/of bijlage 10 van de CAO VO.

5. Telt militaire dienst mee voor de jubileumgratificatie of de afvloeiing?
Ja, militaire dienst valt onder diensttijd voor de overheid en telt daarom mee als ambtelijke
diensttijd. Voor het primair onderwijs gelden enkele uitzonderingen; deze kunt u vinden in
bijlage VI van de CAO PO.

6. Telt wachtgeld mee voor de jubileumgratificatie of de afvloeiing?
Nee, tijd met wachtgeld of met een werkloosheidsuitkering telt niet mee als diensttijd. Ook
tijd doorgebracht op non-activiteit wegens het bekleden van een politiek ambt en onbetaald

verlof uitsluitend in het persoonlijk belang telt niet mee als diensttijd (bijlage VI CAO PO /
bijlage 10 CAO VO).

7. Op een eerder ontvangen overzicht staan exact dezelfde gegevens en toch is het totaal
aantal dienstjaren gewijzigd?
Waarschijnlijk had het eerder ontvangen diensttijdoverzicht een andere peildatum.

8. De totaaltelling van het aantal dienstjaren op de peildatum is onjuist. Hoe kan dit?
Wanneer periodes elkaar overlappen, wordt deze periode maar één keer meegenomen voor
het totaal op de peildatum.

9. Waarom wordt mijn diensttijd op een bepaalde datum onderbroken en vervolgens weer
voortgezet, terwijl ik niet van school en/of functie gewijzigd ben?
Dit kan te maken hebben met een fusie, of een wijziging van de bekostiging van uw
benoeming of aanstelling (aangegeven door uw werkgever). Een ‘onderbreking’ heeft
overigens geen gevolgen voor de diensttijd bij het bestuur / de school.

10. Waarom komt de vermelde periode niet overeen met de datums die ik daadwerkelijk
heb gewerkt? Het aantal dagen is wel correct.
In de betreffende periode heeft u als invalkracht gewerkt. Alle gewerkte dagen in deze
periode zijn opgeteld en samengevoegd in één periode.

11. Kan ik een overzicht van ABP overleggen als bewijs van mijn ambtelijke diensttijd of
diensttijd bij het onderwijs?
Omdat verschillende salarisverwerkers (waaronder Raet) de gewerkte tijd aan ABP
doorgeven als een gemiddelde van de gehele maand, kan het ABP-overzicht niet worden
geaccepteerd als een bewijs van de opgebouwde ambtelijke diensttijd.
Voorbeeld
Wanneer u in de maand april op twee dagen werkte, eenmaal op 14 april voor werktijdfactor
0,2000 en eenmaal op 17 april voor werktijdfactor 0,1628; dan geeft Raet dit als volgt door
aan ABP.
Werktijdfactor 0,2000 + 0,1628 (totaal 0,3628) is voor de gehele maand april gemiddeld
0,3628 * 12 (maanden) / 52 (weken) = 0,0837. Het systeem van Raet geeft door aan ABP:
gewerkt van 1 april tot en met 30 april voor werktijdfactor 0,0837.
Op grond van de gegevens die ABP ontving zou u dus de gehele maand april hebben
gewerkt, terwijl u in werkelijkheid alleen op 14 en 17 april heeft gewerkt.

