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Onderhandelingsresultaat CAO 2016 — 2020

Op 1 0 juli 201 7 hebben de Directie van GD en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen een
onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO. De vakorganisaties leggen dit
resultaat voor aan de leden. Het onderhandelingsresultaat wordt omgezet in een definitief
akkoord indien de vakbonden binnen weken, zijnde uiterlijk 31 juli 2017 hebben ingestemd
met het onderhandelingsresultaat.

1. Looptïjd
Looptijd CAO van 1 oktober 2016 t/m 31 december 2020.

2. Salarisverhoging
Per 1 juli 2017 worden de salarissen en de salarisschalen structureel verhoogd
met 2,00%.

In december 2017 wordt de uit te betalen eindejaarsuitkering conform artikel 5.9 lid 2
voor werknemers die op 1 juli 201 7 in dienst zijn eenmalig met 0,50% verhoogd.

Per 1 januari 2018 worden de CAO lonen structureel verhoogd met het percentage
loonontwikkeling cao-sector particuliere bedrijven t.o.v. een jaar eerder zoals
gepubliceerd door het Centraal Bureau Statistiek(CBS)*. De uitbetaling vindt plaats in de
maand nadat de definitieve cijfers door CBS worden gepubliceerd.

Per 1 januari 2019 worden de CAO lonen structureel verhoogd met het percentage
loonontwikkeling cao-sector particuliere bedrijven t.o.v. een jaar eerder zoals
gepubliceerd door het Centraal Bureau Statistiek(CBS)*. De uitbetaling vindt plaats in de
maand nadat de definitieve cijfers door CBS worden gepubliceerd.

Per 1 januari 2020 worden de CAO lonen structureel verhoogd met het percentage
loonontwikkeling cao-sector particuliere bedrijven t.o.v. een jaar eerder zoals
gepubliceerd door het Centraal Bureau Statistiek(CBS)*. De uitbetaling vindt plaats in de
maand nadat de definitieve cijfers door CBS worden gepubliceerd.

* Hierbij wordt de volgende selectie op de website van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) gehanteerd: alle economische activiteiten, cao-sector particuliere
bedrijven, cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen. Onder Cao-sector
particuliere bedrijven wordt verstaan: de Cao-sector bestaande uit privaatrechtelijke
bedrijven die niet tot de sector gesubsidieerde instellingen of tot de CAO-sector overheid
gerekend worden. Het betreft de cao-lonen per maand mcl. bijz. beloningen. Bijzondere
beloningen zijn alle bindend (verplicht) voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse)
beloningen die tot het bruto loon behoren, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering,
eenmalige beloningen en de tegemoetkoming in de ziektekosten en de
werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling.
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De structurele salarisverhogingen en eenmalige uitkering worden opgenomen in de CAO
onder artikel 5.10.

Samenvatting:

Datum Verhoging Soort
Juli 2017
December 2017

Januari 2018

Januari 2019

Januari 2020

2,00U/o Structureel
0,50% Eenmalig
Op basis van CBS-cijfers Structureel
Op basis van CBS-cijfers Structureel
Op basis van CBS-cijfers Structureel

3. Regeling werkgeversbijdrage
Artikel 2.1 lid 4 wordt gewijzigd in: Gedurende de looptijd van deze CAO verstrekt de
werkgever een jaarlijkse bijdrage aan de vakorganisaties, zoals afgesproken in de
Regeling werkgeversbijdrage. De Regeling werkgeversbijdrage is een tussen AWVN
enerzijds en FNV en CNV Vakmensen anderzijds gesloten overeenkomst met betrekking
tot de werkgeversbijdrage aan de vakorganisaties. Daarnaast verstrekt de werkgever
een nader te bepalen eenmalige bijdrage van € 7.500 aan één van de projecten van
FNV en CNV in het kader van de internationale solidariteit.

4. Opzegtermijn
De opzegtermijn wordt gewijzigd in de wettelijke opzegtermijnen. Artikel 3.2 lid 2 vervalt
en wordt vervangen door:
2 a De opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.
2 b Bij opzegging gelden de wettelijke opzegtermijnen.
2 c In individuele overeenkomsten kan van de wettelijke opzegtermijnen worden
afgeweken, met inachtneming van de wettelijke kaders.

5. Werktijden
Aan artikel 4.2 wordt toegevoegd: Bij afwijkende diensten is de inconveniëntentoeslag
conform artikel 6.3 van toepassing.

6. Beoordelingsuitkerïng wanneer uitkering hoger is dan groei tot maximum
schaalsalaris
Aan artikel 5.2 lid 4c wordt toegevoegd: Werknemers met beoordeling D of E, waarbij de
groei tot het maximum schaalsalaris minder is dan 1 5% respectievelijk 3%, ontvangen
een structurele salarisherziening tot het maximum van het schaalsalaris. Het verschil tot
1 5% respectievelijk 3% (restant van overeengekomen percentage) ontvangt de
werknemer als eenmalige bruto beoordelingsuitkering.
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7. Functïonerïngstoeslag
Artikel 5.2 lid 6 vervalt. De beloning voor goed functioneren komt al tot uitdrukking in de
structurele salarisverhoging dan wel eenmalige beoordelingsuitkering conform artikel 5.2
lid 4. Het artikel wordt gewijzigd in: Een werknemer kan op grond van een uitstekende of
buitengewone wijze van functievervulling een gratificatie ontvangen.

8. Afbouw persoonlïjke toeslag
Artikel 5.6 lid 2c vervalt. Reeds gemaakte afspraken over afbouw van de persoonlijke
toeslag gemaakt voor 1 juli 2017 blijven van kracht.

9 Inconveniëntentoeslag
Artikel 6.3 wordt vervangen door:
Er worden 4 categorieën diensten onderscheiden:

1 . Dagdienst op zaterdag
Wordt in opdracht van de werkgever gewerkt op zaterdag tot 13.00 uur, dan geldt
daarvoor een toeslag van 25% van het uurloon. Voor de eerste 6 niet-geklokte uren
op een zaterdag geldt eveneens een toeslag van 25% van het uurloon, tenzij in
bijzondere omstandigheden de leidinggevende anders bepaalt.
Een werknemer wordt maximaal 20 keer per jaar ingeroosterd en voor minimaal
4 uren.

2. Dagdienst met incidenteel verschoven uren
Als in opdracht van de werkgever wordt gewerkt op tijden buiten de normale werktijd
zoals vastgelegd in de Regeling Werktijden, zonder dat de normale werkdag wordt
overschreden, wordt daarvoor een toeslag gegeven van 25% van het uurloon.

Als in opdracht van de werkgever wordt gewerkt tijdens de nachtelijke uren, van
22.00 uur tot 06.00 uur, wordt daarvoor een toeslag betaald van 50% van het
uurloon.

*Vooaarde is dat de zgn. ‘slaapuren’ worden aangemerkt als werkuren. Als
voorbeeld: werknemer werkt tot 23.00 uur, vervolgens 1 1 uur rust, volgende dag
stond een dagdienst van 8.30-17.00 uur, werknemer start zijn dienst dan om 10.00
uur tot 1 7.00 uur. De 1 ,5 slaapuren worden aangemerkt als werktijd en dus niet
verrekend in min/max urenregeling.

3. Dagdienst met structureel avonddiensten
Indien op een afdeling structureel avondwerkzaamheden plaatsvinden, zal de
werknemer over de uren van de gehele dienst een toeslag van 12,50% ontvangen.
Bij een volledige werkdag (8 uur) start deze dienst in het dagvenster, zijnde voor
19.00 uur. De toeslag kan worden uitbetaald danwel worden gecompenseerd in tijd.
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*Vooaarde is dat de zgn. slaapuren’ worden aangemerkt als werkuren. Als
voorbeeld: werknemer werkt tot 23.00 uur, vervolgens 1 1 uur rust, volgende dag
stond een dagdienst van 8.30-1 700 uur, werknemer start zijn dienst dan om 10.00
uur tot 17.00 uur. De 1 ,5 slaapuren worden aangemerkt als werktijd en dus niet
verrekend in min/max urenregeling.

4. Ploegendienst
Indien er structureel in een 2-ploegendienst wordt gewerkt, geldt er een toeslag van
1 6% over de uren van de gehele dienst. Onder ploegendienst wordt verstaan het
werken in wisselende, onregelmatige uren volgens een vast rooster, waarbij 2 elkaar
afwisselende ploegen het volledige pakket aan werkzaamheden van een afdeling
omvatten.

10. Reizen bij consignatie
Aan artikel 6.4 lid 10 wordttoegevoegd: Indien er meer dan één keer per
consignatiedienst naar de standplaats wordt gereisd, dan wordt de volledige reistijd v.v.
als gewerkte uren beschouwd. Wanneer de werknemer tijdens de consignatiedienst
wordt opgeroepen en vanuit huis naar een andere locatie reist dan de standplaats, dan
wordt de volledige reistijd v.v. als gewerkte uren beschouwd.

11. Buitengewoon verlof
Artikel 7.2 lid 2: Aanpassing van de huidige tijd voor buitengewoon verlof bij een aantal
gebeurtenissen. Bijzonder verlof bij ondertrouw (nr.1) vervalt en daarvoor in de plaats
wordt de familiekring bij huwelijk/geregistreerd partnerschap (nr.3) van (pleeg-, klein-)
kind, (schoon-, groot-)ouder, broer of zus uitgebreid met stiefkind, zwager en schoonzus.
Daarnaast wordt het bijzonder verlof bij overlijden van familie (nr.7) ‘neef/nicht’ gewijzigd
in kind van broer/zus/zwager/schoonzus’.

12. Rechten en plichten bij ziek uit dienst
Toevoeging van artikel 8.6: Ziektewetuitkering na afloop dienstverband
Als de ex-werknemer na afloop van het dienstverband recht heeft op een
Ziektewetuitkering is het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten van toepassing.

13. Seniorenregeling
De eerste zin van artikel 9.2 lid 2 wordt gewijzigd in: De werknemer - voor wie direct
voorafgaand aan de regeling minimaal één jaar de normale arbeidsduur van toepassing
is - heeft...

14. Pensioen
De teksten in artikel 10.6 worden aangepast aan de herziene AOW-gerechtigde leeftijd.
Daar waar vermelding staat van “60-jarige leeftijd” wordt deze vervangen door “5 jaar
voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd”. De “62-jarige leeftijd” wordt vervangen
door “3 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd”.
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15. Stage en ïnleen
De eerste twee zinnen van artikel 1 1 . 1 worden vervangen door: De hoogte van de
stagevergoeding is afhankelijk van het opleidingsniveau.

Toevoeging van artikel 11.2 Vergoeding inleenkrachten:
Reguliere uitzendkrachten worden ingeschaald in de salarisschaal behorende bij de
functiegroep conform bijlage 1 van de CAO en ontvangen een bijbehorend uurloon;
waarbij de roostervrije uren als toeslag op het uurloon wordt uitbetaald (maandsalaris
conform bijlage 1 CAO gedeeld door 166 uur). Na een inleenperiode van 9 maanden én
mogelijkheid tot kosteloze overname, wordt beoordeeld of er nog aanleiding is voor een
inleenconstructie of dat er sprake is van een vaste formatieplaats. Als het een vaste
functie betreft wordt deze vacant gesteld conform de procedure vacaturestelling. De
inleenkracht kan dan als preferente kandidaat worden aangemerkt.

Gedurende de vakantieperiodes kunnen vakantiekrachten worden ingeleend. Onder
vakantiekrachten worden verstaan: scholieren en studenten die in aansluiting op het
volgen van onderwijs gedurende de (zomer)vakantie van hun onderwijsinstelling tijdelijk
werkzaamheden verrichten. De vergoeding is als volgt:

a. Gekwalificeerde vakantiekrachten die partiële werkzaamheden van een functie
vervullen, worden ingedeeld in de aanloopschaal van de desbetreffende functie
(1 schaalniveau lager dan waarin de functie is ingedeeld). Het uurloon is het
minimum van de aanloopschaal conform het loongebouw van GD, waarbij het
maandsalaris wordt gedeeld door 173,33 uur.

b. De vergoeding voor vakantiekrachten die werkzaamheden verrichten waarvoor
geen specifieke opleiding is vereist, bedraagt het wettelijke minimumijeugd)loon
vermeerderd met 20%, met een maximum van het minimumuurloon én
gemaximeerd op het minimumsalaris van schaal 1.

16. Looptijd
Vervangen door: Deze CAO treedt in werking per 1 oktober 2016 en eindigt op
31 december 2020 van rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist.

17. Bijlage II Geschillencommissie
Toevoegingen:
- De geschillencommissie behandelt ook zaken die te maken hebben met toezicht op

de uitvoering van de Regeling Opvang Sociale Gevolgen;
- Het toevoegen van (tijdelijke) leden of tijdelijk vervangen van vaste leden naar

gelang de situatie en op initiatief van de geschillencommissie kan aan de orde zijn;
- Verwijzing naar bijlage III;
- Periodiek (2 keer perjaar) wordt een geanonimiseerde rapportage over de geschillen

en de afhandeling van deze geschillen naar werkgever, ondernemingsraad en
vakorganisaties gestuurd.
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18. Bijlage III Procedure Bezwaar en Beroep
Overlap met Geschillencommissie bijlage II worden verwijderd (zijnde de eerste drie
alinea’s van sub 3: Samenstelling geschillencommissie).

19. Bijlage IV Regeling Opvang sociale gevolgen
Bijlage IV De Regeling Opvang sociale gevolgen (tot 1 juni 2013) en de Regeling
Opvang sociale gevolgen (vanaf 1 juni 2013) vervallen en worden vervangen door de
Regeling Opvang sociale gevolgen (vanaf 1 januari 2017); deze is als bijlage bij dit
onderhandelingsresultaat gevoegd.

20. Bijlage VI Protocolafspraken

Beloningsbeleid en loongebouw: ongewijzigd

Resultaatafhankelijk belonen: ongewijzigd

Generatiepact
CAO-partijen gaan in overleg over een mogelijke regeling waarbij oudere werknemers de
gelegenheid krijgen minder te gaan werken en de ruimte in de formatie wordt gebruikt
om nieuwe jongere medewerkers aan te trekken. De samenhang met duurzame
inzetbaarheid wordt daarin meegenomen.

Duurzame inzetbaarheid
Het artikel wordt vervangen door: Gedurende de looptijd van deze CAO zal door cao-
partijen een regeling worden opgesteld gericht op het omzetten van de regeling voor de
ouder wordende werknemer in meer algemene afspraken met als doel de duurzame
inzetbaarheid van werknemers in alle levensfases te verbeteren. Uitgangspunt van
eventuele aanpassingen is dat dit geen besparing voor de werkgever oplevert, maar dat
met de financiële ruimte maatregelen worden genomen om de duurzame inzetbaarheid
van alle werknemers te verhogen.

Mantelzorg, combinatie arbeid en zorg: ongewijzigd

Opleiding en ontwikkeling
Het artikel wordt vervangen door: Werkgever zal monitoren dat het huidige
opleidingsbeleid evenwichtig wordt uitgevoerd binnen de afdelingen. Daarnaast zal de
werkgever monitoren in welke mate er sprake is van gehonoreerde opleidingsaanvragen
in de categorie 1 . noodzakelijk voor GD’ en 2. eigen loopbaan/persoonlijke
ontwikkeling’. De resultaten van deze monitoring zijn onderwerp van de evaluatie van
deze CAO.

Nu de CAO een langere looptijd heeft moet het ook mogelijk zijn om gedurende de
looptijd een persoonlijk scholings-/loopbaan budget af te spreken.

Onderhandelingsresultaat CAO GD (1 oktober 2016)
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Verzekeren 3e WW-aar
CAO-partijen zullen aansluiten bij de landelijke uniforme uitvoering van de private
aanvulling WW en loongerelateerde WGA, zoals opgesteld door de Stichting van de
Arbeid bij brief van 1 8 maart 201 6 en van 1 0 mei 2017.

WAJONG: ongewijzigd

Raamwerk Buitenland
CAO-partijen hebben de intentie om een raamwerk overeen te komen met betrekking tot
werken in het buitenland. Dit raamwerk wordt ter toetsing en accordering voorgelegd aan
de Ondernemingsraad. In de toekomst kan een der partijen wijzigingen voorstellen die
pas worden doorgevoerd wanneer de anderen partijen hiermee hebben ingestemd.

Vakbondscontributie
In de regeling Onkostenvergoedingen is de bepaling opgenomen dat de benutting vrije
ruimte Werkkostenregeling eens in de vijf jaar tegen het licht wordt gehouden en
beoordeeld op redelijkheid en billijkheid. Deze evaluatie vindt voor het eerst in 2018
plaats en daarbij zal de Vakbondscontributie met ingang van 2019 fiscaal vriendelijk
worden verrekend.

Collectieve resultaatafhankelijke beloning:
CAO-partijen hebben de intentie om de Collectieve Resultaatafhankelijke beloning
afhankelijk te stellen van het bedrijfsresultaat, zoals vermeld in de jaarrekening van
werkgever en om de Collectieve Resultaatafhankelijke beloning gelijkelijk - onafhankelijk
van de hoogte van het individuele jaarsalaris - naar rato van de arbeidsuren in het
betreffende kalenderjaar uit te betalen.

Indien CAO-partijen over één van de protocolafspraken overeenstemming bereiken
gedurende de looptijd van deze CAO, zal na afstemming en accordering van de
achterbannen de bovenstaande uitwerkingen in deze CAO worden ingecorporeerd.
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21. Overige tekstuele aanpassingen CAO

Er wordt een aantal bepalingen in de CAO vereenvoudigd die de logica en de
duidelijkheid van de CAO verbeteren. Dit wordt getoetst door de redactiecommissie,
waarin CAO-partijen vertegenwoordigd zijn.

Aldus overeengekomen onder voorbehoud van de instemming van de leden van de
vakbonden:

Datum: 10juli 201

7Y.H. Schukken R. Smeets . W enmakers
Gezondheidsdienst voor Dieren BV. FNV V Vakmensen

-bijlage: CAO bijlage IV: Regeling Opvang sociale gevolgen vanaf 1 januari 2017
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BIJLAGE IV: Regeling Opvang sociale gevolgen vanaf 1 januari 201 7*)

* Deze regeling treedt in werking per 1 januari 201 7 en vervangt de ‘Regeling Opvang sociale
gevolgen (tot 1 juni 2013)’ en de ‘Regeling Opvang sociale gevolgen (vanaf 1 juni 2013)’.
De einddatum van deze regeling is gelijk aan het einde van de looptijd van deze CAO.

De Regeling Opvang socïale gevolgen wordt beschouwd als een Collectieve Arbeidsovereenkomst
inhoudende een ten minste ‘gelijkwaardige voorziening’, zoals bedoeld in artikel 7:673b BW. De
wettelijke transitievergoeding uit hoofde van artikel 7:673 BW wordt geacht inbegrepen te zijn in de
beëindigingsvergoeding; cumulatie wordt hiermee uitgesloten.

Inleiding

Deze regeling is van toepassing op situaties waarin als gevolg van reorganisatie of
personeelsreductie de arbeidsplaats van een werknemer komt te vervallen en geldt voor werknemers
met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Deze regeling is gebaseerd op de bestaande wettelijke en fiscale mogelijkheden en bepalingen. Als
wijzigingen in wettelijke en/of fiscale mogelijkheden en bepalingen daartoe aanleiding geven, zal
overleg tussen CAO-partijen worden gepleegd over eventuele wijziging van deze regeling.

Activerende werking

Deze regeling beoogt een activerende werking waarbij de eigen verantwoordelijkheid en keuze van
de boventallige werknemer in het zoeken en aanvaarden van een andere baan wordt gestimuleerd.
De werknemer wordt vanaf de datum van boventalligheid vrijgesteld van het verrichten van
werkzaamheden en heeft diverse mogelijkheden:

. Beëindiging dienstverband na afloop van de opzegtermijn;

. Verlengen dienstverband (tot maximaal 9 maanden) waarbij het maandsalaris (inclusief
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) gedurende de verlengingsperiode na de opzegtermijn
in mindering wordt gebracht op de beëindigingsvergoeding;

. Direct beëindiging dienstverband vanaf datum boventalligheid, waarbij 50% van het
maandsalaris (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) over de opzegtermijn als
eenmalige bruto vergoeding wordt uitbetaald;

. Aanwending van een budget voor bemiddeling/opleiding.

Daarnaast is er een vrijwillige vertrekstimuleringsregeling opgenomen waarbij de hoogte van de
vergoeding gelijk is aan de vergoeding conform de boventalligheidsregeling.

Onderhandelingsresultaat CAO GD (1 oktober 2016)
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Vaststellïnq boventallîqheid

De werknemer van wie de arbeidsplaats door een reorganisatie of personeelsreductie komt te
vervallen, wordt boventallig verklaard. De werknemer is boventallig met ingang van de datum waarop
de arbeidsplaats vervalt. Deze datum wordt minimaal één maand voor de datum van boventalligheid
schriftelijk aan de werknemer bevestigd. Vaststelling van boventalligheid vindt plaats volgens de
criteria van het Ontslagbesluit en de Beleidsregels ontslagtaak UWV. Dit betekent dat het
afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. De peildatum voor de afspiegeling is de datum waarop de
arbeidsplaats (of -plaatsen) vervalt.

Overgangsregeling tot 1 januari 2019

Voor werknemers die cp 30 juni 2017 in dienst zijn bij werkgever geldt integraal deze Regeling
Opvang sociale gevolgen vanaf 1 januari 201 7’ met de volgende overgangsregeling:

Datum boventalligheid tussen 01-01-2017 en 31-12-2018:
. De beëindigingsvergoeding wordt berekend aan de hand van de Transitievergoeding

vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde factor én op basis van de oude
Kantonrechtersformule vermenigvuldigd met factor 0,75. De hoogste vergoeding is van
toepassing, waarbij deze niet hoger zal zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de
AOW-gerechtigde leeftijd.
Bij de verschillende berekeningen worden ook de verschillende definities van de gewogen
dienstjaren gehanteerd.

Bij boventalligheid vanaf 1 januari 2019 gelden onderstaande vergoedingen.

Hoogte vergoeding

De beëindigingsvergoeding in deze regeling wordt berekend aan de hand van de wettelijke
transitievergoeding conform artikel 7:673 BW. De vergoeding wordt vastgesteld op datum
boventalligheid; er vindt bij einde dienstverband geen herrekening plaats.

De berekende (gemaximeerde) transitievergoeding wordt vermenigvuldigd met de volgende factor:

Datum boventalligheid tussen 01-01-2017 en 31-12-2019:

1 Leeftijd t/m 45 jaar op datum boventalligheid: factor 1 ,5
. Leeftijd 46 t/m 55 jaar op datum boventalligheid: factor 1 ,7
. Leeftijd vanaf 56 jaar op datum boventalligheid: factor 1 ,9

Datum boventalligheid vanaf 01-01-2020:
. Leeftijd Um 45 jaar op datum boventalligheid: factor 1 ,2
. Leeftijd 46 Um 55 jaar op datum boventalligheid: factor 1 ,4
. Leeftijd vanaf 56 jaar op datum boventalligheid: factor 1 ,6

* De vergoeding zal niet hoger zijn dan de verwachte inkomstenderving tot aan de AOW-
gerechtigde leeftijd.

Onderhandelingsresultaat CAO GD (1 oktober 2016)
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Vertrekstîmulerinqsreqelïng

De niet boventallig verklaarde werknemer die vrijwillig uit dienst treedt anders dan door
(vroeg)pensionering, kan op zijn verzoek in aanmerking komen voor een eenmalige bruto vergoeding.
De vergoeding wordt door de werkgever alleen toegekend indien het vertrek leidt tot het opheffen van
boventalligheid, direct of op termijn, van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. De hoogte van de eenmalige bruto vergoeding is gelijk aan de
boventalligheidsvergoeding, met als maximum de boventalligheidsvergoeding van de werknemer
waarvoor wordt plaatsgemaakt.

In de situatie dat zich meer belangstellenden voor de vertrekstimuleringsregeling aandienen dan het
aantal te vervallen arbeidsplaatsen, komt de werknemer die conform de afspiegeling het eerste
boventallig zou worden, het eerst in aanmerking voor de vertrekstimuleringsregeling.

Voor de werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van de WAO!WIA, is de
vertrekstimuleringsregeling alleen van toepassing voor het gedeelte waarvoor hij arbeidsgeschikt is
en werkzaamheden bij de werkgever verricht.

De vertrekstimuleringsvergoeding mag niet in strijd zijn met de regels van de Regeling Vervroegd
Uittreden (RVU) en mag niet leiden tot een RVU-heffing voor de werkgever.

Mogelijkheden bij boventalligheïd

In geval van boventalligheid van een werknemer, kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen.

Mogelijkheid 1: Interne herplaatsing

Mogelijkheid la: Interne herpIaatsinç in passende functie

De werkgever zal de boventallige werknemer, indien mogelijk, een andere passende arbeidsplaats
aanbieden binnen het bedrijf van de werkgever. Onder passende arbeidsplaats wordt in het kader van
deze regeling verstaan: een arbeidsplaats binnen het bedrijf van de werkgever die naar het oordeel
van de werkgever voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en vaardigheden en beloning voldoende
verwant is aan de functie die de werknemer vervulde voor boventalligheid. Een arbeidsplaats wordt in
ieder geval als niet passend aangemerkt indien deze is ingedeeld in een functiegroep die hoger of
meer dan één functiegroep lager is dan de huidige functiegroep.

Als de werknemer een aanbod voor een passende arbeidsplaats accepteert, wordt hij niet langer als
boventallig aangemerkt en zal een eventueel gestarte ontslagprocedure worden beëindigd.
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Wanneer een werknemer een aanbod voor een passende functie weigert, zal de werkgever de
werknemer met nachtnemïng van de geldende bezwaartermijn de gelegenheid geven om aan de
begeleidingscommissie te vragen of de functie passend is. Indien de begeleidingscommissie van
mening is dat de functie passend is, worden de consequenties met de werknemer besproken.
Volhardt de werknemer in zijn weigering, dan wordt de werknemer uitgesloten van de aanspraken van
deze regeling en kan de werkgever overgaan tot een procedure tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst.

Mogelijkheid Ib: Interne herplaatsing in geschikte functie

De werkgever zal de boventallige werknemer, indien mogelijk, een andere geschikte arbeidsplaats
aanbieden binnen het bedrijf van de werkgever. Een arbeidsplaats wordt in het kader van deze
regeling in ieder geval als niet geschikt aangemerkt indien deze is ingedeeld in een functiegroep die
meer dan twee functiegroepen lager is dan de huidige functiegroep.

Als de werknemer een aanbod voor een geschikte arbeidsplaats accepteert, wordt hij niet langer als
boventallig aangemerkt en zal een eventueel gestarte ontslagprocedure worden beëindigd.

Een werknemer heeft het recht het aanbod van een geschikte functie te weigeren, zonder dat dit
gevolgen heeft voor zijn aanspraken op grond van deze regeling.

Arbeidsvoorwaarden bij interne herplaatsing

Als een werknemer wordt geplaatst in een functiegroep die lager is ingedeeld dan zijn huidige
functiegroep, zijn de bepalingen van artikel 5.6 van de CAO van toepassing.

Mogelijkheid 2: Beëindiging dienstverband bij boventalligheid en geen passende functie

De boventallige werknemer maakt uiterlijk in de maand voorafgaand aan het moment dat zowel de
boventalligheid ingaat én de werkgever duidelijk heeft gemaakt dat er op korte termijn geen passende
functie beschikbaar is, aanspraak op een eenmalige vergoeding. In dat geval zullen de werkgever en
de werknemer de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst beëindigen,
waarbij bij het bepalen van de einddatum rekening wordt gehouden met de geldende opzegtermijn
van de werkgever. De vaststellingsovereenkomst wordt door de werknemer getekend voor
ingangsdatum boventalligheid (en voor vrijstelling van werk).

Indien de arbeidsovereenkomst om welke reden dan ook later eindigt dan de voornoemde einddatum
van de arbeidsovereenkomst, dan wordt de beëindigingsvergoeding verminderd met het
maandsalaris dat de werkgever gehouden is aan de werknemer te betalen gedurende de periode dat
de arbeidsovereenkomst na deze einddatum van kracht is gebleven.

De hoogte van de eenmalige vergoeding wordt berekend aan de hand van de wettelijke
transitievergoeding met toepassing van een correctiefactor.
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Salaris en overige arbeidsvoorwaarden

De werknemer wordt gedurende de opzegtermijn volledig vrijgesteld van het verrichten van
werkzaamheden met behoud van salaris, pro rata vakantietoeslag en pro rata eindejaarsuitkering.
Vanaf de datum van boventalligheid kan de werknemer geen aanspraak meer maken op de
structurele salarisherziening op grond van zijn beoordeling. Alle arbeidsgerelateerde vergoedingen
worden stopgezet vanaf de datum van boventalligheid. Tenzij anders overeengekomen worden de ter
beschikking gestelde bedrijfsmiddelen ingeleverd op de datum van boventalligheid. De werknemer
wordt geacht tijdens de opzegtermijn zijn roostervrije (ADV-)uren opgenomen te hebben, alsmede zijn
vakantie-uren die hij in deze periode opbouwt.

Keuzemogelijkheden

Daarnaast heeft de werknemer twee mogelijkheden met betrekking tot zijn dienstverband:
1 . De werknemer kan de werkgever verzoeken om zijn dienstverband te verlengen tot maximaal

negen maanden gerekend vanaf de datum van boventalligheid. In dat geval zal de einddatum
van de arbeidsovereenkomst worden verschoven. Het maandsalaris (inclusief
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) over de verlengingsperiode na de opzegtermijn wordt
in mindering gebracht op de beëindigingvergoeding.

2. De werknemer kan de werkgever verzoeken om per datum boventalligheid het dienstverband
te beëindigen. De helft (50%) van de maandsalarissen (inclusief vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering) over de opzegtermijn wordt als eenmalige bruto vergoeding aan de
werknemer uitbetaald.

Budget voor advies, bemiddeling of opleiding

De werknemer kan — boven op de beëindigingsvergoeding - aanspraak maken op een budget ter
grootte van maximaal € 6.000,- bruto. Hij kan dit aanwenden voor juridische bijstand en/of financieel
advies, voor bemiddeling of voor opleiding. De termijn van bemiddeling en/of opleiding mag doorlopen
na einddatum dienstverband, mits de facturen voor de einddatum van het dienstverband ontvangen
zijn. Niet genoten budget wordt niet uitbetaald.

De werkgever heeft een overeenkomst met een gecertificeerd bemiddelingsbureau afgesloten die de
werknemer kan ondersteunen met bemiddeling naar een externe functie. De werknemer kan hier op
vrijwillige basis gebruik van maken. Indien de werknemer een ander gecertificeerd
bemiddelingsbureau wenst met eenzelfde prijs/kwaliteit verhouding als die van de werkgever, dan kan
bemiddeling plaatsvinden door het desbetreffende bureau. Daarnaast kan de werknemer in het kader
van zijn inzetbaarheid opleidingen volgen.
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Beëindïgen dienstverband door werknemer op datum boventalligheid of tijdens opzegtermijn

Wanneer de werknemer op datum boventalligheid of tijdens de opzegtermijn zelf het dienstverband
wil beëindigen zal de werkgever meewerken aan een versnelde afwikkeling van het dienstverband.
Het salaris wordt per datum einde dienstverband stopgezet. De werknemer behoudt onverkort recht
op de beëindigingsvergoeding.

Hard heïdsclausuIe

Indien toepassing van deze regeling voor een individuele werknemer zou leiden tot een onbillijke
situatie, kan de werkgever van deze regeling afwijken ten gunste van de werknemer. In die gevallen
waarin deze regeling niet voorziet, zal de werkgever handelen in de geest van deze regeling.
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