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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 

2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Openbare 

Bibliotheken 

UAW Nr. 11765

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken namens 
partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindend-
verklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB);

Partijen ter andere zijde: FNV Publiek Belang en CNV Connectief.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst voor Openbare Bibliotheken1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 76 komt te luiden:

‘Artikel 76 Eindejaarsuitkering / instellingsgebonden gratificatieregeling 

1. Jaarlijks in de maand december heeft de werknemer recht op een structurele eindejaarsuitkering 
van 1,9%, berekend over het door de werknemer in dat kalenderjaar feitelijk verdiende brutosala-
ris, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde vakantietoeslag als bedoeld in artikel 32 van de 
cao.

2. De werknemer die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is en/of geen volledig 
dienstverband heeft, heeft naar evenredigheid aanspraak op een structurele eindejaarsuitkering.
De eindejaarsuitkering telt mee voor de pensioenopbouw;
echter,
a De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad, dan wel de personeelsvertegen-

woordiging overeenkomen dat (een deel van) het in het eerste lid genoemde percentage in dat 
kalenderjaar wordt bestemd t.b.v. een instellingsgebonden gratificatieregeling ex artikel 63 van 
de cao.

b Indien de werkgever op 1 december van het betreffende kalenderjaar geen overeenstemming 
heeft bereikt als hiervoor bedoeld onder 2a, wordt de eindejaarsuitkering volledig uitgekeerd.’

Bijlage A salarisregeling openbare bibliotheken

1 Stcrt. 11 september 2015, nr. 23635.
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Artikel 9 van bijlage A salarisregeling openbare bibliotheken komt te luiden:

‘Artikel 9 Structuur salarisschalen en salaristabellen 

De Salarisregeling Openbare Bibliotheken kent naast de schaal 0 (het Minimum(jeugd)loon voor o.a. 
hulp- en vakantiekrachten) de volgende schalen:

’
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Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 16 juni 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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