
 

 

 

 

 

 

 

 
Arbeidsvoorwaardenregeling 

 
voor de 

 
orkeststafleden 

 
 
 

 
 

Tussen  
 
de Stichting Koninklijk Concertgebouworkest 
 
gevestigd te Amsterdam 
 
enerzijds 
 
 
 
en 
 
 
 
de Vereniging 'Het Concertgebouworchest' 
 
anderzijds 
 
 
 
is de volgende arbeidsvoorwaardenregeling 

voor de Orkeststafleden overeengekomen. 
 
 



 

AR Orkeststafleden september 2008 t/m augustus 2010  
2 

 

Inhoudsopgave 

 

Hoofdstuk 1 De AR Algemeen ........................................................................................................................ 4 

Art. 1 Definities en begripsomschrijvingen ................................................................................................................. 4 

Art. 2 Karakter van de AR .......................................................................................................................................... 5 

Art. 3 Uitvoering van de AR ....................................................................................................................................... 5 

Art. 4 Bekendmaking van de AR ................................................................................................................................ 5 

Hoofdstuk 2 De Individuele Arbeidsovereenkomst ...................................................................................... 6 

Art. 5 Indiensttreding .................................................................................................................................................. 6 

Art. 6 Proeftijd ............................................................................................................................................................ 6 

Art. 7 Voltijd - en deeltijdarbeidsovereenkomst .......................................................................................................... 6 

Art. 8 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst ....................................................................................................... 7 

Art. 9 Pensioen .......................................................................................................................................................... 8 

Hoofdstuk 3 Beoordeling van geschiktheid en bekwaamheid .................................................................... 9 

Art. 10 Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ............................................................ 9 

Art. 11 Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ........................................................ 9 

Hoofdstuk 4 Salaris en overige financiële regelingen ............................................................................... 10 

Art. 12 Salarisschalenoverzicht ................................................................................................................................ 10 

Art. 13 Tijdelijke waarneming en salaris .................................................................................................................. 10 

Art. 14 Jubileumgratificaties ..................................................................................................................................... 10 

Art. 15 Uitkering bij overlijden .................................................................................................................................. 10 

Art. 16 Pensioenvoorzieningen ................................................................................................................................ 11 

Art. 17 Werkloosheidsuitkering ................................................................................................................................ 11 

Hoofdstuk 5 Verplichtingen van de werkgever ........................................................................................... 12 

Art. 18 Algemene verplichtingen .............................................................................................................................. 12 

Art. 19 Wettelijke aansprakelijkheid ......................................................................................................................... 12 

Art. 20 Werkgelegenheid ......................................................................................................................................... 12 

Art. 21 Vacatures ..................................................................................................................................................... 12 

Art. 22 Ziektekostenverzekering .............................................................................................................................. 13 

Art. 23 Ongevallenverzekering................................................................................................................................. 13 

Art. 24 Reisbagageverzekering................................................................................................................................ 13 

Art. 25 Vergoedingsregeling kosten woon-werkverkeer .......................................................................................... 14 

Art. 26 Tegemoetkoming studiekosten .................................................................................................................... 14 

Art. 27 Verlofregeling ............................................................................................................................................... 14 

Hoofdstuk 6 Verplichtingen van de werknemer .......................................................................................... 15 

Art. 28 Algemene verplichtingen .............................................................................................................................. 15 

Art. 29 Arbeidsongeschiktheid ................................................................................................................................. 15 

Art. 30 Woonplaats .................................................................................................................................................. 15 

Art. 31 Werkzaamheden anders dan ten behoeve van de Stichting ........................................................................ 16 

Art. 32 Medewerking aan publicaties e.d. ................................................................................................................ 16 

 



 

AR Orkeststafleden september 2008 t/m augustus 2010  
3 

Hoofdstuk 7 Sancties bij plichtsverzuim ..................................................................................................... 17 

Art. 33 Sancties bij plichtsverzuim ........................................................................................................................... 17 

Hoofdstuk 8 Werktijden en vakantieregeling van de bureaustafleden ..................................................... 18 

Art. 34 Werktijden .................................................................................................................................................... 18 

Art. 35 Overwerk ...................................................................................................................................................... 18 

Art. 36 Adv-dagen .................................................................................................................................................... 19 

Art. 37 Vakantieregeling........................................................................................................................................... 19 

Art. 38 Officiële feestdagen...................................................................................................................................... 20 

Hoofdstuk 9 Werk- en rusttijden regeling podiumstafleden...................................................................... 22 

Art. 39 Werktijden binnenland .................................................................................................................................. 22 

Art. 40 Werk- en rusttijden tijdens werkzaamheden in het buitenland ..................................................................... 22 

Art. 41 Rusttijden ..................................................................................................................................................... 22 

Art. 42 Pauzes ......................................................................................................................................................... 23 

Art. 43 Vrije dagen, vakanties en officiële feestdagen ............................................................................................. 23 

Art. 44 Bekendmaking en annulering ....................................................................................................................... 24 

Hoofdstuk 10 Afwijkingen, overschrijdingen, onvoorziene omstandigheden en/of geschillen .............. 25 

Art. 45 Afwijkingen en/of overschrijdingen ............................................................................................................... 25 

Art. 46 Onvoorziene omstandigheden ..................................................................................................................... 25 

Art. 47 Geschillen..................................................................................................................................................... 25 

Hoofdstuk 11 Duur, wijziging of opzegging van de AR ............................................................................... 26 

Art. 48 Duur, wijziging of opzegging van de AR ....................................................................................................... 26 

Bijlage A Individuele Arbeidsovereenkomst ......................................................................................... 27 

Bijlage B Salarisregeling ......................................................................................................................... 31 

Bijlage C  Vergoedingen ........................................................................................................................... 32 

Bijlage D  Verzekering instrumenten ....................................................................................................... 36 

Bijlage E  Levensloopregeling ................................................................................................................. 37 

Bijlage F Regeling bij arbeidsongeschiktheid ...................................................................................... 46 

Bijlage G Arbeidsongeschiktheidsprocedure ........................................................................................ 49 

Bijlage H Verlofregeling ........................................................................................................................... 53 

Bijlage I Geschillenregeling ................................................................................................................... 57 

Bijlage J   Werkafspraken uit de thans vigerende orkest-AR ................................................................ 59 

Bijlage K  Tournee-reglement uit thans vigerende orkest AR .............................................................. 65 

Index  ................................................................................................................................................... 69 

 



 

AR Orkeststafleden september 2008 t/m augustus 2010  
4 

 

Hoofdstuk 1 De AR Algemeen 

 

Art. 1  Definities en begripsomschrijvingen 

a) Afdeling: een onderdeel van de organisatie 

 

b) Afdelingshoofd/leidinggevende: degene die verantwoordelijk is voor het functioneren van 

een afdeling 

 

c) Bestuur: het bestuur van de Stichting 

 

d) Bureaustaf: alle orkeststafleden met uitzondering van de 

podiumstafleden 

 

e) Directie: degene(n) die door de Stichting is (zijn) aangesteld als 

directeur 

 

f) Functioneringsgesprek: jaarlijks terugkerend gesprek tussen directie c.q. 

afdelingshoofd/leidinggevende en werknemer 

 

g) Individuele Arbeidsovereenkomst (IA): de tussen de werkgever en de werknemer aangegane 

Individuele Arbeidsovereenkomst als bedoeld in art. 7:610 

van het Burgerlijk Wetboek 

 

h) Orkestleiding: de directie of degene(n) die krachtens delegatie door de 

directie handelings-bevoegd zijn 

 

i) Orkestlid de musicus, deel uitmakend van het orkest, die in dienst is 

van de werkgever op grond van een arbeidsovereenkomst 

in de zin van het Burgerlijk Wetboek 

 

j) Orkeststaf: de bureau- en podiumstafleden 

 

k) Podiumstaf: bibliothecarissen, orkestbodes en orkestinspecteurs 

 

l) Standplaats: Amsterdam 

 

m) Stichting: Stichting Koninklijk Concertgebouworkest 

 

n) Vereniging: de Vereniging 'Het Concertgebouworchest', waarvan de 

orkestleden en overige medewerkers in dienst bij de 

Stichting lid kunnen zijn, met uitzondering van de leden van 

de directie en de chef-dirigent 

 

o) Verenigingsbestuur (VB): het bestuur van de Vereniging 

 

p) WIA: wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen  

 

q)  WIA -conforme uitkering: de met overeenkomstige toepassing van de WIA 

toegekende uitkering 

 

r) Werkgever: de Stichting 
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s) Werknemer: de persoon, deel uitmakend van de  

orkeststaf, die in dienst is van de werkgever op grond van 

een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk 

Wetboek 

 

t) Werkzaamhedenlijst:   het overzicht van werkzaamheden, vakantie-,    

    compensatie-, acclimatisatie- en andere vrije dagen    

   en proefspelen per seizoen 

 

 

Art. 2  Karakter van de AR 

 

a) Deze AR is een CAO in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en is als zodanig 

aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bevat de aanvullende 

arbeidsvoorwaarden die behoren bij en deel uitmaken van de Individuele Arbeidsovereenkomst (IA) van de 

werknemer. 

 

b) De AR brengt geen verandering in individueel verkregen rechten voorzover deze reeds schriftelijk waren 

vastgelegd voor de ingangsdatum van deze AR. 

 

c) De bijlagen A t/m K maken deel uit van de AR. 

 

 

Art. 3  Uitvoering van de AR 

 

a) Voorzover dit wettelijk niet is uitgesloten, wordt bij de uitvoering van deze AR onder 'echtgenoot ' of 'echtgenote 

' verstaan: al of niet gehuwde personen van verschillend of van gelijk geslacht, die duurzaam een gezamenlijke 

huishouding voeren, tenzij het personen betreft tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad 

bestaat. Van het duurzaam voeren van een gezamenlijke huishouding is sprake indien: 

- de huishouding het gehele voorafgaande jaar heeft bestaan en vermoedelijk gedurende zes maanden in 

het kalenderjaar zal bestaan; 

- de ongehuwde gedurende die tijd op hetzelfde adres in de bevolkingsadministratie staan ingeschreven. 

 

b) Waar in de AR wordt gesproken over werknemer, wordt hieronder zowel de mannelijke als vrouwelijke 

werknemer verstaan, tenzij uitdrukkelijk uit de tekst blijkt dat dit niet het geval is. 

 

 

Art. 4  Bekendmaking van de AR 

 

a) De directie zal direct na de ingangsdatum een exemplaar van de AR aan de werknemers verstrekken. 

 

b) Op verzoek zal de directie een exemplaar van de AR ter inzage geven aan sollicitanten die zijn uitgenodigd 

voor een sollicitatiegesprek. 

 

c) De werknemer ontvangt bij zijn aanstelling naast de IA tevens een exemplaar van de AR en van de eventuele 

wijzigingen daarin. 

 

d) Door ondertekening van de IA verklaart de werknemer zich akkoord met de inhoud van deze AR. 
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Hoofdstuk 2 De Individuele Arbeidsovereenkomst 

 

Art. 5  Indiensttreding 

 

a) De IA met de werknemer wordt namens het Bestuur door de directie aangegaan, in eerste instantie voor 

bepaalde tijd. 

 

b) De IA wordt in tweevoud opgemaakt en door de directie en de werknemer ondertekend. 

 

c) De werknemer ontvangt bij de aanstelling naast zijn IA tevens een exemplaar van de AR en van de eventuele 

wijzigingen daarin. 

 

d) In overleg tussen directie, VB, medisch adviseur en Arbodienst kan worden besloten om, in overeenstemming 

met de Wet op de medische keuringen (St.blad: 1997-365), voor een aantal functies een aanstellingsonderzoek 

te houden. Dit onderzoek gebeurt op basis van een protocol. 

 

e) De kosten van het onder d) vermelde onderzoek komen voor rekening van de Stichting. 

 

f) Voor aanvang van het dienstverband dienen alle benodigde formulieren, inclusief de getekende IA te zijn 

ontvangen door de afdeling P&O. 

 

 

Art. 6  Proeftijd 

 

a) Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor twee jaar of korter, geldt een proeftijd van één maand. 

 

b) Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, langer dan twee jaar en bij een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd geldt een proeftijd van maximaal twee maanden. 

 

c) Binnen de proeftijd kunnen partijen zonder opzeggingsverplichting de arbeidsovereenkomst onmiddellijk doen 

beëindigen. Desgevraagd wordt aan de partij die wordt opgezegd de reden medegedeeld. 

 

 

Art. 7  Voltijd - en deeltijdarbeidsovereenkomst 

 

a) Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor de in artikel 34 of artikel 39 vastgelegde wekelijkse 

arbeidsduur, dan wel voor een gedeelte daarvan. 

 

b) Tenzij het belang van de werkgever zich daar aantoonbaar tegen verzet, wordt aan de werknemer die daarom 

verzoekt, de gelegenheid geboden een voltijd-arbeidsovereenkomst om te zetten in een 

deeltijdarbeidsovereenkomst. De functie van de betrokkene verandert door die omzetting in beginsel niet. 

Alleen werknemers, die een jaar voorafgaand aan de gewenste aanpassing van de arbeidsduur in dienst zijn, 

kunnen een verzoek om vermindering van de arbeidsduur doen. Het verzoek kan ten hoogste een keer per 

twee jaar worden gedaan. 

 

 

 

c) Indien de arbeidsplaats niet in deeltijd kan worden vervuld, gaat de werkgever in overleg met de betrokken 

werknemer na, of er elders in de organisatie een gelijkwaardige functie is die wel in deeltijd kan worden vervuld, 

of dat er een duobaan-constructie mogelijk is. 
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d) Uitbreiding van de arbeidsduur is alleen mogelijk, als de gewenste uitbreiding van de werknemer overeenkomt 

met de wens van de werkgever. Als een werknemer zijn arbeidsduur wil uitbreiden kan de werkgever het 

verzoek afwijzen als de vermeerdering leidt tot ernstige problemen: 

- van financiële of organisatorische aard; 

- omdat onvoldoende werk voorhanden is; 

- wegens het ontbreken van voldoende formatieruimte of personeelsbudget; 

 

e) De werknemer kan alleen vermeerdering van de arbeidsduur vragen als het gaat om vrijgevallen uren in een 

functie die hij reeds verricht en er geen negatieve (schriftelijke) beoordelingen zijn. Indien de werknemer zijn 

deeltijdarbeidsovereenkomst wil omzetten in een arbeidsovereenkomst met een groter aantal arbeidsuren, 

wordt bij interne vervulling van vacatures aan hem de voorkeur gegeven, mits hij voor de uitoefening van die 

functie geschikt is. 

 

f) Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur moet tenminste vier maanden van te voren schriftelijk aan de 

directie worden gedaan waarbij de werknemer aangeeft wat de datum van ingang is, de omvang van de 

aanpassing en de spreiding van de uren. Het besluit (afwijzing, toestemming of afwijking) wordt zowel 

mondeling als schriftelijk aan de werknemer bevestigd. Bij vermindering van de arbeidsduur is in ieder geval 

sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, als de vermindering leidt tot ernstige problemen: 

- voor de bedrijfsvoering bij de bezetting van vrijgekomen uren; 

- op het gebied van de veiligheid; 

- van roostertechnische aard. 

 

 

Art. 8  Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

 

a) Een IA voor bepaalde tijd eindigt met het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst is aangegaan. 

 

b) Een IA voor onbepaalde tijd eindigt met inachtneming van de volgende wettelijke bepalingen: 

 

1. Door het overlijden van de werknemer. 

 

2. Door schriftelijke opzegging door de werknemer tegen het einde van de kalendermaand, rekening 

houdend met de wettelijke opzegtermijn, tenzij anders overeengekomen in de IA. 

 

3. Door het ontslag van de werknemer bij arbeidsongeschiktheid, indien deze twee volle jaren heeft 

geduurd. Periodes van arbeidsgeschiktheid van minder dan 31 dagen worden bij de berekening van de 

twee jaren meegeteld. 

 

4. Op de eerste dag van de maand, volgende op de maand waarin de werknemer 65 jaar is geworden, 

tenzij partijen anders overeenkomen. 

 

5. Door het ontslag van de werknemer vanwege het verkrijgen van een uitkering in het kader van de 

regeling Flexibel pensioen en uittreden (FPU). 

 

6. Door ontslag op staande voet, op grond van dringende redenen, als bedoeld in art. 7:677, 678 en 679 

van het Burgerlijk Wetboek. 

 

7. Door schriftelijke opzegging door de werkgever in geval van ontslag op grond van onvoldoende 

prestaties, ongeschiktheid of onbekwaamheid, na toepassing van de prestatieverbeteringsregeling als 

genoemd in art. 11 b) t/m f) van deze AR. Rekeninghoudend met de wettelijke opzegtermijn, tot en met 

schaal 9 één maand, vanaf schaal 10 twee maanden, tenzij anders overeengekomen in de IA. 
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8. Door ontbinding wegens gewichtige redenen. 

 

In geval van lid b) sub 7 en 8 dient de directie vooraf overleg te plegen met het VB. 

 

 

Art. 9  Pensioen 

 

a)  De bepalingen van de regelingen Flexibel Pensioen, Ouderdomspensioen, Nabestaandenpensioen en 

Invaliditeitspensioen zijn van toepassing op de werknemers. De uitvoering ervan is opgedragen aan de 

Stichting Pensioenfonds ABP. De uitvoeringsregelingen hiervan zijn eveneens van toepassing op de 

werknemers. 

 

b)  Wanneer de medewerker, met het oog op gebruikmaking van de in art 9 lid a genoemde regelingen, voor 

deeltijdontslag in aanmerking wenst te komen, verleent de directie daaraan haar medewerking indien en voor 

zover mogelijk, al dan niet in combinatie met enige verlofregeling (o.a. Levensloopregeling).   
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Hoofdstuk 3 Beoordeling van geschiktheid en bekwaamheid 

 

Art. 10  Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

 

Vier en acht maanden na aanvang van het dienstverband zal er een evaluatie plaats vinden. Tenminste één maand 

voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt er een beslissing genomen over beëindiging, 

omzetting in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of over het opnieuw geven van een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit zal door de werkgever onmiddellijk schriftelijk aan de betreffende 

werknemer worden medegedeeld. 

 

 

Art. 11  Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

 

a) Met werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben, zal één keer per jaar een 

functioneringsgesprek worden gevoerd. 

 

b) Als er klachten zijn over de prestaties van een werknemer, heeft laatstgenoemde er recht op, daarvan in een 

persoonlijk gesprek met het afdelingshoofd/leidinggevende en/of de directie op een zo vroeg mogelijk tijdstip in 

kennis te worden gesteld. Indien hij het niet eens is met deze klachten, kan hij verlangen dat er een tweede 

gesprek plaatsvindt. 

In beide gevallen kan hij zich laten vergezellen door een vertrouwensman/vrouw. 

 

c) Tenzij de klachten zoals vermeld in lid b) van dit artikel ongegrond zijn, of een gevolg zijn van omstandigheden 

buiten de schuld van de werknemer, volgt een schriftelijke mededeling dat de betreffende werknemer 

gedurende 6 maanden de gelegenheid krijgt om zijn prestaties weer op een naar de mening van de directie 

voldoende niveau te brengen. De directie zal hieraan zo nodig haar medewerking verlenen. 

 

d) De hierboven genoemde termijn van 6 maanden kan, indien noodzakelijk, éénmaal worden verlengd met nog 

een termijn van 6 maanden. 

 

e) Zodra de directie van mening is dat de prestaties weer aan het gewenste niveau voldoen, wordt hiervan 

schriftelijk aan de betrokkene mededeling gedaan. 

 

f) Indien dit oordeel negatief is, wordt er overleg gepleegd tussen directie, afdelingshoofd / leidinggevende en VB 

over eventueel verder te nemen maatregelen, en kan ontslag volgen. 

 

g)  Alle gesprekken en elk overleg ingevolge dit artikel worden schriftelijk vastgelegd. Deze vastleggingen worden 

aan het dossier van de medewerker toegevoegd. 
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Hoofdstuk 4 Salaris en overige financiële regelingen 

 

Art. 12  Salarisschalenoverzicht 

 

De orkeststaf volgt de (trendmatige) loonontwikkeling conform de CAO Nederlandse orkesten. Echter zodra in die 

CAO delen van de loonruimte worden gebruikt voor verhoging van bestaande of nieuwe emolumenten die slechts 

gelden voor de musici, dan kan de regeling in aanmerking komen voor aanpassing. Het salarisschalenoverzicht is 

opgenomen in bijlage B. 

 

In het geval er sprake is van een salarisverhoging conform de CAO Nederlandse orkesten, dan ontvangt de 

medewerker een aangepast salarisschalenoverzicht.  

 

 

Art. 13  Tijdelijke waarneming en salaris 

 

a) Van tijdelijke waarneming is sprake indien de werknemer gedurende langer dan een maand aaneengesloten 

een hoger ingedeelde functie geheel of nagenoeg geheel waarneemt. Dit met bijbehorende 

verantwoordelijkheden en de bestaande aanspreekbaarheid op die verantwoordelijkheden. De afspraken 

hieromtrent zullen na overleg schriftelijk worden vastgelegd.   

 

b) Voor elke volledige maand van de waarneming ontvangt de werknemer een waarnemingstoeslag. Deze toeslag 

bestaat uit een vergoeding maximaal ter hoogte aan het bedrag waarmee het salaris zou worden verhoogd in 

geval van een promotie naar de functie die waargenomen wordt.  

 

c) Gedurende deze periode ontvangt de waarnemer de vergoedingen die bij de functie horen. Er kan echter 

nimmer sprake zijn van dubbele vergoedingen of aanspraken. De tijdelijke vergoeding maakt geen onderdeel 

uit van de pensioengrondslag.  

 

d) In het geval er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, beoordeelt de directie of en wanneer er sprake is van 

tijdelijke waarneming en de hoogte van de vergoeding. 

 

 

Art. 14  Jubileumgratificaties 

 

a) De werknemer die al dan niet met onderbreking in dienst van de Stichting is geweest, heeft recht op een 

gratificatie bij het volbrengen van een diensttijd van 25 en 40 jaar. Deze bedraagt een heel bruto maandsalaris, 

netto uitgekeerd. 

 

b) Onder maandsalaris zoals genoemd in lid a) van dit artikel wordt begrepen het bruto maandsalaris 

voorafgaande aan de maand waarin het jubileum valt, vermeerderd met de vakantietoeslag over deze maand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15  Uitkering bij overlijden 
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a) Na het overlijden van de werknemer wordt aan de langstlevende van de echtgenoten, naast de uitbetaling van 

het salaris tot en met de laatste dag van de maand waarin het overlijden plaats vond, een uitkering ineens 

toegekend die gelijk is aan drie maanden salarissen vermeerderd met de vakantietoeslag over deze periode. 

 

b) Indien de echtgeno(o)t(e) reeds overleden is, of indien de overleden werknemer duurzaam gescheiden van 

zijn/haar echtgeno(o)t(e) leefde, wordt deze uitkering toegekend aan de minderjarige wettige pleeg- en 

natuurlijke kinderen gezamenlijk. 

 

c) Indien er geen belanghebbenden zijn als bedoeld in lid a) en lid b) wordt de uitkering toegekend aan degene(n) 

voor wie de overleden werknemer kostwinner was. 

 

d) Indien er geen belanghebbenden zijn als bedoeld in lid a) b), en c) kan in bijzondere gevallen de in lid a) 

bedoelde uitkering worden uitbetaald aan de persoon (of personen) die daarvoor naar het oordeel van de 

Stichting naar billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt (komen). 

 

 

Art. 16 Pensioenvoorzieningen 

 

De bepalingen van het pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP zijn van toepassing op alle werknemers. 

 

 

Art. 17 Werkloosheidsuitkering 

 

In geval van ontslag of ontbinding als genoemd in art. 8 lid b) sub 7 en 8 zal, indien dat ontslag niet in overwegende mate 

aan schuld of toedoen van de werknemer is te wijten, na beëindiging van het dienstverband bij onvrijwillige werkeloosheid 

van de werknemer, door de werkgever de Verordening Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering van de gemeente 

Amsterdam voor zoveel mogelijk overeenkomstig worden toegepast. Deze Verordening vloeit voort uit een besluit van de 

gemeenteraad van Amsterdam op 16 november 2000: wijziging rechtspositie gemeente Amsterdam naar aanleiding van 

de invoering van de Werkloosheidswet en de Ziektewet voor het gemeentepersoneel, ingevolge de Wet 

Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen. 
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Hoofdstuk 5 Verplichtingen van de werkgever 

 

Art. 18  Algemene verplichtingen 

 

a) De directie zal met elke nieuwe werknemer schriftelijk een IA aangaan volgens het in Bijlage A opgenomen 

model 1, waarin deze AR van toepassing wordt verklaard. De thans in dienst zijnde werknemers krijgen een 

aanvulling op hun bestaande IA conform het in Bijlage A opgenomen model 2. 

 

b) De directie heeft de plicht de werknemer overeenkomstig de inhoud van zijn IA naar inhoud en omvang 

werkzaam te doen zijn. 

 

c) De werkgever is gehouden in relatie tot de werkomstandigheden de belangen van de werknemer te behartigen 

en de orde, de hygiëne, de veiligheid en het welzijn zoveel hij kan te bevorderen, een en ander zoals een goed 

werkgever betaamt. De werkgever dient daartoe aanwijzingen en voorschriften te geven, zonodig 

veiligheidsmiddelen ter beschikking te stellen en zorg te dragen voor medische begeleiding van de 

werknemers, een en ander zoals is voorgeschreven in de Arbo-wet. 

 

d) Uit hoofde van haar functie als werkgever is de directie verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar met 

betrekking tot de persoon van de werknemer bekend is, tenzij de werknemer schriftelijk toestemming geeft tot 

het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens of de wet de directie daartoe verplicht. 

 

 

Art. 19  Wettelijke aansprakelijkheid 

 

a) De werkgever verplicht zich voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door of aan de 

werknemer als gevolg van de uitoefening van zijn dienstbetrekking, een genoegzame verzekering af te sluiten. 

 

b) Indien de werknemer tegenover derden rechten kan doen gelden met betrekking tot de door hem geleden 

schade, verliest hij het recht op schadevergoeding door de werkgever, tenzij hij de rechten die hij jegens 

genoemde derden heeft aan de werkgever cedeert. 

Cessie kan achterwege blijven ingeval van toepasselijkheid van artikel 6:107a van het BW. 

 

c) De kosten van invordering zijn voor rekening van de werkgever. 

 

 

Art. 20  Werkgelegenheid 

 

Indien de Stichting maatregelen van algemene aard overweegt die de werkgelegenheid zullen beïnvloeden, zal in 

een zo vroeg mogelijk stadium overleg worden gevoerd met het VB over de eventueel te nemen maatregelen. 

Pas nadat er overeenstemming tussen directie en VB is bereikt over de wijze van uitvoering van zodanige 

maatregelen, kunnen deze worden doorgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

Art. 21  Vacatures 

 

a) Het beleid ten aanzien van de organisatie van kantoorstaf is voorbehouden aan de Algemeen Directeur. Deze 

informeert het Stichtingsbestuur jaarlijks inzake de kantoororganisatie. Bij majeure wijzigingen op dit gebied zal 

worden overlegd met het VB, waarbij de Wet op de Ondernemingsraden tenminste als basis zal gelden. 
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b) Over de wijze van invulling van vacatures zal de directie na overleg met het betreffende afdelingshoofd / 

leidinggevende een beslissing nemen. Het afdelingshoofd / leidinggevende informeert vervolgens de afdeling 

over de wijze van invulling. 

 

c) Indien een vacature ontstaat, worden de eigen werknemers hierover geïnformeerd en in de gelegenheid 

gesteld naar de betreffende functie te solliciteren. Bij gelijke bekwaamheid genieten de eigen werknemers de 

voorkeur. De bekendmaking van de vacature vindt plaats door publicatie van de vacature op het prikbord bij de 

afdeling PR, op het prikbord in het Concertgebouw en op de website van het KCO. Werknemers die vanwege 

ziekte of verlof meer dan twee weken niet werkzaam zijn krijgen de vacaturemelding naar het privé-adres 

gezonden. 

 

d) De directie zal bij werving en selectie zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de door de Stichting van de 

Arbeid gedane aanbevelingen. 

 

 

Art. 22  Ziektekostenverzekering 

 

a) De werknemers en eventuele gezinsleden dienen verzekerd te zijn ingevolge de Zorgverzekeringswet. Hiervoor 

heeft de Stichting een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij Menzis. 

  

b) Behalve de echtgeno(o)t(e) en partner worden in dit artikel onder gezinsleden verstaan: kinderen jonger dan 18 

jaar, zij zijn gratis meeverzekerd. 

 

c) Voor het basispakket van de zorgverzekering en door de werknemer te kiezen aanvullende verzekeringen 

gelden nominale premies. Deze worden door de werkgever, jaarlijks vooraf, aan de zorgverzekeraar betaald en 

maandelijks van het salaris van de werknemer ingehouden.  

 

d) Naast de nominale premie geldt ingevolge de zorgverzekeringswet een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze 

bijdrage wordt maandelijks van het salaris van de werknemer ingehouden. De bijdrage wordt eveneens via het 

salaris door de werkgever vergoed. Deze vergoeding is belast voor de loonheffing. De inkomensafhankelijke 

bijdrage wordt door de werkgever afgedragen aan de Belastingdienst.  

 

e) Indien de medewerker naast de basisverzekering  van Menzis (natura- of restitutiepolis) gebruik maakt van de 

aanvullende verzekering  Extra/Verzorgd 2, 3 of 4  van Menzis  ontvangt hij maandelijks een (belaste) extra 

werkgeversbijdrage, naar rato van het aantal arbeidsuren.  

 

f) Indien de werknemer kiest voor een basisverzekering van Menzis en de aanvullende verzekering Extra/ 

Verzorgd 1 of indien hij elders inzake de Zorgverzekeringswet is verzekerd, ontvangt hij maximaal 50% van de 

in lid e) genoemde bijdrage.  

 

 

 

Art. 23  Ongevallenverzekering 

 

De Stichting heeft voor de werknemers een doorlopende ongevallenverzekering afgesloten tot een dekking van € 

35.000,00 bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. De premie voor deze verzekering komt 

geheel ten laste van de Stichting. 

 

 

Art. 24  Reisbagageverzekering 
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Voor alle werknemers heeft de Stichting een reisbagageverzekering afgesloten tot een dekking van € 1.362,00. Deze 

verzekering geldt tijdens het gaan naar en het komen van het werk. 

 

Tijdens de tournees geldt een aangepaste verzekering. De premies van deze verzekeringen komen geheel ten laste 

van de Stichting. 

 

 

Art. 25  Vergoedingsregeling kosten woon-werkverkeer 

 

Op de werknemers is de vergoedingsregeling woon-werkverkeer van toepassing. (Zie bijlage C, artikel 1). 

 

 

Art. 26  Tegemoetkoming studiekosten 

 

Aan de werknemer die vrijwillig een opleiding wil volgen kan, indien de directie dit in het belang van de Stichting acht, 

de keuze van instituut en/of leraar goedkeurt, en met inachtneming van het gestelde in bijlage C,artikel 2 een 

vergoeding worden toegekend. 

 

 

Art. 27  Verlofregeling 

 

De verlofregeling is opgenomen in bijlage H. 
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Hoofdstuk 6 Verplichtingen van de werknemer 

 

Art. 28  Algemene verplichtingen 

 

De werknemer is verplicht: 

 

a) Zijn opgedragen werkzaamheden met ijver en nauwgezetheid te vervullen en door zijn gedrag de naam van de 

Stichting hoog te houden. Hij dient zich te onthouden van handelingen die daarmee in strijd zijn. 

 

b) Tot geheimhouding zowel gedurende als na afloop van het dienstverband inzake alle aangelegenheden binnen 

het KCO waarvan hij kennis draagt en waarvan hij weet of dient te weten, dat deze vertrouwelijk zijn. 

 

c) Zich te conformeren aan schriftelijk bekend gemaakte afspraken tussen de directie en het VB ter uitvoering van 

deze AR. 

 

d) De werknemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan alle maatregelen, die door de werkgever 

noodzakelijk worden bevonden om te kunnen voldoen aan diens wettelijke verplichtingen. 

 

e) De werknemer is gehouden deel te nemen aan opleidingen en cursussen, die door de werkgever noodzakelijk 

worden geacht voor een goede uitoefening van zijn functie. 

 

f) De werknemer is verplicht om bij het werk de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid te betrachten en 

instructies op te volgen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid en de gezondheid van hemzelf en van 

anderen, dan wel met het oog op hun welzijn. 

 

g) De werknemer is verplicht de door de werkgever ter beschikking gestelde middelen, zoals onder andere 

mobiele telefoon, internet, uitsluitend voor zakelijke doeleinden te gebruiken. De werkgever behoudt zich het 

recht voor inzage in het gebruik te verkrijgen.  

 

 

Art. 29  Arbeidsongeschiktheid 

 

a) In geval van arbeidsongeschiktheid, ook tijdens vakanties, ten gevolge van ziekte, ongeval of zwangerschap, 

geeft de werknemer hiervan direct bericht aan zijn afdelingshoofd/leidinggevende conform de 

ziekmeldingsprocedure. (zie bijlage G, artikel 1). 

 

b) Indien de werknemer niet op zijn woonadres aanwezig is, doet hij opgave van het adres waar hij zich op dat 

moment bevindt. 

 

c) De door ziekte, ongeval of zwangerschap niet genoten vakantiedagen worden in overleg tussen zijn 

afdelingshoofd/leidinggevende en werknemer gecompenseerd. 

 

d) Indien in de directe omgeving van de werknemer of bij de medewerker zelf een besmettelijke (kinder-) ziekte 

optreedt, moet hiervan onmiddellijk mededeling worden gedaan aan de manager P&O. De voorschriften van de 

door de manager P&O aangewezen arts moeten worden opgevolgd. 

 

 

 

Art. 30  Woonplaats 

 

a) De werknemer zal, indien dit door de directie om bedrijfsmatige redenen wenselijk wordt geacht, bereid dienen 

te zijn naar, of naar de nabijheid van Amsterdam te verhuizen. 
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b) Bij verhuizing van een werknemer, conform het gestelde in lid a) van dit artikel, is de regeling 

'Verhuiskostenvergoedingen' van toepassing. (Zie bijlage C, artikel 3). 

 

 

Art. 31  Werkzaamheden anders dan ten behoeve van de Stichting 

 

a) De werknemer zal, alvorens nevenbetrekkingen en/of nevenwerkzaamheden te aanvaarden, zich ervan 

vergewissen dat deze voorgenomen activiteiten het aanzien en de belangen van de Stichting niet kunnen 

schaden, meer in het bijzonder doordat deze werkzaamheden de werknemer zouden kunnen beletten de uit 

zijn IA en de AR voortvloeiende verplichtingen na te komen. 

 

b) In twijfelgevallen is de werknemer verplicht tot overleg met de directie 

 

c) In geval de nevenbetrekking een gezamenlijk economisch dienstverband van meer dan 110% van een fulltime 

dienstverband per week bedraagt, dient de werknemer dit door middel van een motivatie vooraf kenbaar te 

maken, waarbij in ieder geval toestemming verkregen dient te worden van de directie 

 

d) De directie is te allen tijde bevoegd de staking van de nevenwerkzaamheden te gelasten, indien, naar het 

oordeel van de directie, het belang van het KCO dit vereist. 

 

e) De directie is gehouden deze beslissing schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van de betreffende werknemer te 

brengen. 

 

 

Art. 32  Medewerking aan publicaties e.d. 

 

De werknemer dient zich te onthouden van uitlatingen die schadelijk kunnen zijn voor de belangen van het KCO. De 

beoordeling van de vraag of van overtreding van bovengenoemde regel sprake is, geschiedt door de directie na 

overleg met het VB. 
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Hoofdstuk 7 Sancties bij plichtsverzuim 

 

Art. 33  Sancties bij plichtsverzuim 

 

a) Aan de werknemer die zich niet houdt aan de bepalingen van deze AR en/of zich overigens aan plichtsverzuim 

schuldig maakt, kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd, onverlet de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

b) Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift, als het doen van iets dat een goede 

werknemer in dergelijke omstandigheden behoort na te laten, of na te laten wat hij juist behoort te doen. 

 

c) De sancties die door de directie kunnen worden opgelegd, zijn: 

- mondelinge en/of schriftelijke berisping; 

- schorsing met behoud van salaris; 

- schorsing, al dan niet met gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris, gedurende ten hoogste 14 dagen; 

- ontslag. 

 

d) Alvorens een sanctie wordt toegepast, zal de werknemer en - indien noodzakelijk - het VB door de directie 

worden gehoord. 

 

e) De werknemer die een sanctie is opgelegd, kan in beroep gaan bij het Stichtingsbestuur. Het beroep heeft geen 

opschortende werking. 

 

f) Het in lid e) vermelde beroep dient binnen 14 dagen nadat de sanctie schriftelijk aan de werknemer is 

medegedeeld, schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van het Stichtingsbestuur. 

 

g) Het Stichtingsbestuur zal het beroep binnen 14 dagen nadat het is ingediend behandelen, en daarbij de 

betreffende werknemer alsmede de directie horen. 

 

h) De beslissing van het Stichtingsbestuur zal schriftelijk aan de betreffende werknemer, de directie en - indien 

noodzakelijk - het VB worden medegedeeld. De beslissing van het Stichtingsbestuur is bindend. 

 

i) Indien het beroep gegrond wordt bevonden zal de werknemer op passende wijze worden gerehabiliteerd. 
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Hoofdstuk 8  Werktijden en vakantieregeling van de bureaustafleden 

 

Art. 34  Werktijden 

 

a) De kantoortijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.15 uur, met een middagpauze van 1 uur, welke 

zijn overeengekomen in de Individuele Arbeidsovereenkomst. 

 

b) De volledige arbeidstijd per week is 36,25 uur, tenzij in de Individuele Arbeidsovereenkomst andere werktijden 

zijn overeengekomen. 

 

c) Het aanpassen van de werktijden is mogelijk, waarbij de werkzaamheden tussen 7.00 – 19.00 uur plaatsvinden. 

Er is alleen sprake van verschoven werktijden wanneer dit op verzoek van de werknemer is en door de directie 

vooraf is goedgekeurd. In een dergelijk geval is er geen sprake van enige vorm van overwerk.  

 

 

Art. 35  Overwerk 

 

a) Onder overwerk worden werkzaamheden verstaan, die verricht worden boven het aantal uren zoals wordt 

vermeld in artikel 34. Overwerk doet zich voor indien de aard van het werk dit incidenteel en voor korte tijd 

noodzakelijk maakt. 

 

b) De onderdelen c) t/m f) van dit artikel gelden alleen voor werknemers die zijn ingedeeld in functieschalen 5 tot 

en met 9, met uitzondering van de podiumstaf en van die medewerkers waar de directie een individuele 

afspraak mee heeft gemaakt. Voor de medewerkers in functieschaal 10 en hoger is het overwerk 

verdisconteerd in het salaris en als zodanig overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst. 

 

c) Een en ander is conform het gestelde in de Arbeidstijdenwet / Arbeidstijdenbesluit. 

 

d) Incidenteel overwerk van minder dan een half uur, aansluitend aan de werktijd, wordt niet vergoed. 

 

e) Overwerk wordt altijd naar boven afgerond op hele uren. 

 

f) Overwerk vindt plaats in opdracht van het afdelingshoofd nadat het afdelingshoofd / de leidinggevende hier 

vooraf toestemming voor heeft gekregen van de algemeen directeur en de manager P&O  Hierbij dient 

schriftelijk het volgende te worden aangegeven: 

- aard en omvang van het noodzakelijk te verrichten overwerk; 

- de periode waarin de vrije tijd ter compensatie van dit overwerk zal worden opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Overwerk wordt gecompenseerd in vrije tijd. Indien de werkzaamheden het opnemen van vrije tijd niet toelaten 

(dit ter beoordeling aan het afdelingshoofd/ leidinggevende) dan kunnen de gewerkte overuren na toestemming 

van de directie, uitbetaald worden. De omrekenfactor ter compensatie van overwerk luidt: 
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Van maandag tot en met vrijdag: 

- tussen 09.00 en 19.00 uur 100% 

- tussen 19.00 en 24.00 uur  150% 

- alle overige uren  200% 

 

Zaterdag, zondag en feestdagen: 

- alle uren   200% 

 

h) Overwerk in de vorm van compensatiedagen kan niet worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar. 

 

i) Voor werknemers met een deeltijddienstverband geldt, dat zij voor overwerk tot het in art. 34 b) vastgestelde 

aantal uren (totale arbeidstijd, incl. hun afgesproken werktijd) 100% compensatie ontvangen, tenzij het 

overwerk betreft buiten de normale arbeidstijd zoals vastgesteld in art. 35 a). 

 

 

Art. 36  Adv-dagen 

 

a) De werknemer heeft per vol kalenderjaar recht op 12 adv-dagen. In principe geldt hierbij, dat er één dag per 

maand dient te worden opgenomen. 

 

b) Nadat overeenstemming tussen directie en werknemer is bereikt om af te zien van de adv-regeling, kunnen de 

adv-dagen worden ingeruild voor een financiële toelage en vice versa, door toepassing van de daarvoor 

samengestelde schaal. (zie bijlage B Salarisregeling) 

 

c) Bij verzuim wegens arbeidsongeschiktheid en/of buitengewoon verlof van een aaneengesloten periode van 30 

kalenderdagen of langer vervalt per 30 dagen verzuim het recht op 1 adv-dag. 

 

 

Art. 37  Vakantieregeling 

 

a) Iedere werknemer met een voltijd dienstverband heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar. 

 

b) Extra vakantiedagen in verband met de leeftijd (bereikt gedurende het lopende kalenderjaar): 

 

30 t/m 39 jaar 1 dag 

40 t/m 44 jaar 2 dagen 

45 t/m 49 jaar 3 dagen 

50 t/m 54 jaar 4 dagen 

55 t/m 59 jaar 5 dagen 

60 jaar 8 dagen 

61 jaar 10 dagen 

62 jaar 12 dagen 

63 jaar 14 dagen 

64 jaar 16 dagen 

 

c) Elk staflid van 57 jaar wordt door de manager p&o uitgenodigd voor een gesprek waarin toelichting wordt 

gegeven op de fpu/pensioenmogelijkheden. 

 

d) Aan het begin van ieder kalenderjaar, uiterlijk 1 maart, dient de werknemer de data waarop hij in dat 

kalenderjaar de hem toekomende vakantiedagen wenst op te nemen, aan te geven.  
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e) Nadat de werknemer zijn wens voor opname van vakantie/vrije uren heeft overlegd met de collega(s) van zijn 

afdeling vraagt hij vakantie/vrije uren schriftelijk aan bij zijn afdelingshoofd/leidinggevende met behulp van zijn 

vakantiekaart. Indien het afdelingshoofd/leidinggevende toestemt geeft hij dat schriftelijk aan door parafering 

van de periode op de vakantiekaart.  

 

f) Vakantieperiodes van twee dagen of meer worden door de werknemer minimaal twee weken voor de gewenste 

vakantieperiode aangevraagd. 

 

g) De leidinggevende draagt er zorg voor dat de continuering van de werkzaamheden op de afdeling wordt 

gewaarborgd. 

 

h) Van de vakantie dienen tenminste 3 weken in de zomervakantie van het orkest te worden opgenomen. 

Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk, indien hierover tijdig overleg is gepleegd met het 

afdelingshoofd/leidinggevende. 

 

i) De werknemer heeft het recht de in lid g) genoemde vakantieweken aaneengesloten te laten samenvallen met 

de zomervakantie van de basisscholen in de regio Amsterdam. 

 

j) Wanneer ten gevolge van bovenstaand lid, de werknemer zijn vakantie niet in de reeds overeengekomen 

periode kan opnemen, zal de werknemer ,in geval van aantoonbare schade, schadeloos worden gesteld. 

 

k) Ten aanzien van het tegoed aan vakantiedagen geldt dat niet genoten vakantiedagen na 5 jaar komen te 

vervallen. 

 

l) Werknemers in deeltijd-functies hebben recht op vakantiedagen naar rato van hun dienstverband. 

 

m) Indien door ziekte tijdens de vastgestelde vakantieperiode vakantiedagen niet kunnen worden genoten, wordt 

ter compensatie vakantie verleend tot ten hoogste het aantal niet genoten vakantiedagen. De werknemer dient 

ter zake een medische verklaring te overleggen. Het tijdstip van de vervangende vakantie wordt in onderling 

overleg tussen afdelingshoofd/leidinggevende of directie en werknemer vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 38 Officiële feestdagen 

 

De werknemer is vrij met behoud van salaris op de volgende dagen: 

 

a) Nieuwjaarsdag 

b) Goede vrijdag 

c) Tweede Paasdag 

d) De dag waarop Koninginnedag wordt gevierd. 

e) 1 mei 

f) Bevrijdingsdag 
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g) Hemelvaartsdag 

h) Tweede Pinksterdag 

i) Eerste en tweede Kerstdag 
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Hoofdstuk 9 Werk- en rusttijdenregeling podiumstafleden 

 

Art. 39  Werktijden binnenland 

 

a) De werktijd per dag is maximaal 12 uur. Dit aantal uren mag 26 x per 52 weken worden verhoogd tot maximaal 

14 uur, mits er in die gevallen vóór en na zo'n betreffende dag een rustperiode is van tenminste 24 uur. 

 

b) De werktijd per week is maximaal 65 uur. 

 

c) Per 4-wekenperiode is de werktijd maximaal 200 uur (gemiddeld 50 uur per week). 

 

d) Per periode van 13 weken is de werktijd maximaal 624 uur (gemiddeld 48 uur per week). 

 

e) Per periode van 52 weken is het maximaal aantal werkuren 2080 (gemiddeld 40 uur per week). Bij een seizoen 

van bijvoorbeeld 46 weken is dit maximaal 1840 uren en bij 47 weken 1880 uren. 

 

f) Werkzaamheden op zondag zijn toegestaan, indien het totaal aantal vrije zondagen tenminste 13 per 52 weken 

bedraagt (zie ook art. 43). 

 

g) Bij werkzaamheden binnen de standplaats gelden als aanvang en einde van de werktijd de daarvoor op het 

rooster vermelde tijden. 

 

h) Werkzaamheden na 00.00 uur die verband houden met, of voortvloeien uit de werkzaamheden op die 

betreffende dag, worden geacht tot de werkdag te behoren waarop met de werkzaamheden werd begonnen. 

 

i) Reistijden ten behoeve van werkzaamheden met betrekking tot regio- c.q. buitenconcerten, alsmede de tussen 

de werkzaamheden liggende wachttijden, worden als werkuren aangemerkt. 

 

 

Art. 40  Werk- en rusttijden tijdens werkzaamheden in het buitenland 

 

a) Ook tijdens werkzaamheden in het buitenland zijn de arbeids- en rusttijden zoals vastgelegd in de artikelen 39 

en 41 van toepassing. 

 

b) In geval van werkzaamheden buiten de standplaats van waaruit wordt doorgereisd naar een andere 

bestemming en geen aansluitende werkzaamheden plaats vinden, geldt als beëindiging van de werktijd het 

tijdstip van aankomst aldaar. Bij overnachting geldt de aankomst bij het hotel als einde van de werkzaamheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41  Rusttijden 

 

a) De dagelijkse onafgebroken rusttijd is minimaal 11 uur per 24 uur. Deze rusttijd mag 4 keer per 4-wekenperiode 

worden ingekort tot 8 uur, waardoor de dienstlengte ten hoogste 16 uur bedraagt, waarbinnen ten hoogste 12 

uur arbeid mag worden verricht. 
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b) De 24-uursperiode vangt aan op het eerste tijdstip van de dag, waarop de werknemer arbeid verricht. 

 

c) De wekelijkse onafgebroken rusttijd is minimaal 36 uur of 60 uur per periode van 9 x 24 uur. Deze rusttijd mag 1 

x per 5 weken worden ingekort tot 32 uur. Verder mag de rusttijd maximaal 8 x per jaar worden ingekort tot 60 

uur binnen een periode van 14 x 24 uur. 

 

d) Indien een werkzaamheid na 02.00 uur eindigt, moet er een rusttijd zijn van minimaal 14 uur. Deze rusttijd mag 

1 keer per week worden ingekort tot minimaal 8 uur. 

 

e) Bij werkzaamheden die voor 12.00 uur zijn begonnen en na 19.00 uur eindigen, geldt een lunchtijd van 0,5 uur 

en een dinertijd van 1,5 uur. Deze gelden volledig als werktijd. 

 

 

Art. 42  Pauzes 

 

a) Een pauze duurt minimaal 1/4 uur. 

 

b) Bij een werktijd van 5,5 tot 8 uur, moet er een pauze van minimaal 1/2 uur zijn. Deze pauze mag worden 

opgesplitst in 2 x 1/4 uur. 

 

c) Bij een werktijd van 8 tot 10 uur, moet er een pauze van minimaal 3/4 uur zijn, waarvan tenminste 1/2 uur 

aaneengesloten. 

 

d) Bij een werktijd van meer dan 10 uur, moet het werk worden afgewisseld door pauzes van tezamen tenminste 1 

uur, waarvan 1/2 uur aaneengesloten. 

 

 

Art. 43  Vrije dagen, vakanties en officiële feestdagen 

 

a) De vrije dagen, compensatiedagen, vakanties en officiële feestdagen zijn gelijk aan die, zoals zijn vastgelegd in 

de AR voor de orkestleden. Dit geldt, voor zover de werkzaamheden dit toelaten, eveneens voor de 

acclimatisatiedagen. (Zie bijlage J, Werkafspraken). 

 

b) Indien van bovenstaande regeling wordt afgeweken, zullen de niet gegeven feest- c.q. vakantiedagen, 

reglementaire vrije dagen en/of compensatiedagen in onderling overleg tussen directie of orkestleiding en 

werknemer nader worden vastgesteld. 

 

c) Extra vakantiedagen in verband met de leeftijd (bereikt gedurende het lopende kalenderjaar): 

 

 

30 t/m 39 jaar 1 dag 

40 t/m 44 jaar 2 dagen 

45 t/m 49 jaar 3 dagen 

50 t/m 54 jaar 4 dagen 

55 t/m 59 jaar 5 dagen 

60 jaar 8 dagen 

61 jaar 10 dagen 

62 jaar 12 dagen 

63 jaar 14 dagen 

64 jaar 16 dagen 
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d) Over het opnemen van de extra vakantiedagen dient overeenstemming tussen directie en werknemer te 

worden bereikt. De directie kan, ter voorkoming van het overhevelen van meer dan 5 dagen naar volgende 

jaren (binnen een periode van 5 jaar), in overleg met de werknemer, er naar streven de werknemer zijn 

vakantiedagen in het lopende jaar op te nemen. 

 

 

Art. 44  Bekendmaking en annulering 

 

a) De werkzaamhedenlijst wordt uiterlijk 1 april bekend gemaakt. 

 

b) De definitieve werktijden worden uiterlijk 2 weken vóór de geplande werkzaamheden bekend gemaakt. 

 

c) Werkzaamheden die niet tenminste 2 weken tevoren zijn geannuleerd worden als verrichte werkzaamheden 

aangemerkt. 
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Hoofdstuk 10 Afwijkingen, overschrijdingen, onvoorziene omstandigheden en/of geschillen 

 

Art. 45  Afwijkingen en/of overschrijdingen 

 

Bij afwijkingen en/of overschrijdingen van deze AR zal er pas een beslissing worden genomen, nadat er 

overeenstemming is bereikt tussen de directie en het VB. 

 

 

Art. 46  Onvoorziene omstandigheden 

 

In onvoorziene omstandigheden zal de directie pas een besluit nemen, nadat er overleg met het VB is gepleegd en 

zijn alle werknemers gebonden aan het betreffende besluit. 

 

 

Art. 47  Geschillen 

 

a) De uitleg van de AR berust bij partijen. 

 

b) Indien één der partijen bij deze AR van mening is, dat er een geschil bestaat omtrent interpretatie of toepassing 

van deze overeenkomst, zal deze zaak worden voorgelegd aan de geschillencommissie die daarover een 

bindend advies zal uitbrengen. 

 

c) Het reglement voor de geschillencommissie is opgenomen in bijlage I. 
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Hoofdstuk 11 Duur, wijziging of opzegging van de AR 

 

Art. 48  Duur, wijziging of opzegging van de AR 

 

a) Deze AR treedt in werking op 18 september 2008 en zal eindigen op 31 augustus 2010. 

 

b) Wijzigingen in deze AR kunnen slechts tot stand komen nadat er overeenstemming is bereikt tussen de 

Stichting en de Vereniging. Ook deze wijzigingen vormen een aanvulling op de IA. 

 

c) Indien geen van de partijen bij deze AR uiterlijk drie maanden vóór het einde van de contractperiode schriftelijk 

te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen, wordt de looptijd ervan stilzwijgend met één jaar 

verlengd en zo vervolgens. 

 

d) Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend op 18 september 2008. 

 

 

namens de Stichting     namens de Vereniging 

Koninklijk Concertgebouworkest,    Het 'Concertgebouworchest', 

 

 

 

 

 

Jan Willem Loot     Herman Rieken 

algemeen directeur      voorzitter van het bestuur 
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Bijlage A Individuele Arbeidsovereenkomst en aanvulling 

 

Model 1 

 

Tussen de Stichting "Koninklijk Concertgebouworkest", gevestigd en kantoor houdend te Amsterdam, hierna te noemen 

de Stichting, 

 

en 

 

(naam, adres, geboortedatum), hierna te noemen werknemer, 

 

is het volgende overeengekomen: 

 

 

Artikel 1   Functie 

 

Het staflid zal bij de Stichting werkzaam zijn in de functie van (functie), voor een dienstverband van …% van de volledige 

werktijd zoals is uitgewerkt in artikel 34 van de Arbeidsvoorwaardenregeling (AR). 

 

 

Artikel 2  Periode en proeftijd 

 

a) Deze Individuele Arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor het tijdvak van (datum ingang) tot 

(datum eind). 

of 

b) Deze Individuele Arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op (datum 

ingang). 

De overeenkomst zal, uiteraard met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen, een einde nemen na 

schriftelijke opzegging van de werknemer, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, tenzij anders 

overeengekomen in de IA 

 

 Voor werknemers die werkzaam zijn in functieschaal   10 geldt een opzegtermijn van 2 maanden. 

 

c) Er geldt een wettelijke proeftijd, in de zin van artikel 7:652/676 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende welke ieder 

der partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen. Desgevraagd wordt aan de partij die wordt 

opgezegd de reden medegedeeld. 

 

 

Artikel 3  Arbeidsvoorwaardenregeling 

 

Van deze Individuele Arbeidsovereenkomst maakt de AR, die een CAO is in de zin van de Wet op de collectieve 

arbeidsovereenkomst, overeengekomen tussen Stichting en Vereniging, inclusief de daarin plaatsvindende wijzigingen, 

onverbrekelijk deel uit. 

 

De directie zal de werknemer een exemplaar van de AR doen toekomen, alsmede van de eventuele wijzigingen daarop. 

 

 

 

 

Artikel 4 Salaris 

 

a) De Stichting verbindt zich aan de werknemer een salaris te betalen zoals is vastgesteld in bijlage B van de AR. 
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b) Voor de vaststelling van het salaris is bij het aangaan van deze overeenkomst salarisschaal …, trede … 

toegekend. (inclusief afkoop ADV) 

 

c) Het salaris dient te zijn overgemaakt uiterlijk op de 25e van iedere maand. 

 

d) De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag, betaalbaar aan het eind van de maand mei van ieder 

kalenderjaar, ter grootte van 8% van het brutosalaris dat de werknemer ontving resp. zal ontvangen in de 

periode van 1 september van het voorafgaande jaar t/m 31 augustus van het lopende kalenderjaar. 

 

e) Wanneer het dienstverband van de werknemer eindigt op een ander tijdstip dan 31 augustus van enig 

kalenderjaar, zal de vakantietoeslag pro-rata worden toegekend. 

 

 

Artikel 5  Overleg met Vereniging Het Concertgebouworchest 

 

Het is aan de partijen bekend, dat omtrent de inhoud van deze Individuele Arbeidsovereenkomst overleg is gevoerd 

tussen de directie en het bestuur van de Vereniging. 

 

 

Artikel 6  Ziektekosten, geheimhouding, pensioen, werkloosheid 

 

Ter zake van de ziektekosten zal de werknemer deelnemen aan de door het Koninklijk Concertgebouworkest 

voorgestelde Collectieve Ziektekostenverzekering. De kosten van de polis worden komen conform de in de AR 

genoemde regeling jaarlijks voorgeschoten door het Koninklijk Concertgebouworkest, en maandelijks met het salaris 

verrekend. 

 

Daarnaast ontvangt de werknemer als tegemoetkoming in de kosten een werkgeversbijdrage, naar rato van de 

omvang van het dienstverband, conform de in de AR genoemde voorwaarden. Indien de werknemer ervoor kiest niet 

deel te nemen aan de Collectieve Ziektekostenverzekering van het KCO of op een andere wijze niet aan de gestelde 

voorwaarden voldoet, dan ontvangt de werknemer maximaal 50% van de eerder genoemde tegemoetkoming in de 

ziektekosten. 

 

Zowel tijdens als na afloop van het dienstverband is de werknemer verplicht tot strikte geheimhouding omtrent alles 

wat hem/haar bij de uitoefening van de werkzaamheden ter kennis komt omtrent zaken en belangen van het 

Koninklijk Concertgebouworkest en alle (zakelijke) relaties van het orkest. 

 

De werknemer wordt opgenomen in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dit als gevolg van het feit dat het 

Koninklijk Concertgebouworkest is aangewezen als lichaam waarvan het personeel ambtenaar is in de zin van de 

Algemene Burgerlijke Pensioenwet. Voorts wordt door het Koninklijk Concertgebouworkest de Verordening 

Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering van de Gemeente Amsterdam zo veel mogelijk overeenkomstig toegepast. 

 

 

 

 

 

Artikel 7  Aanvullingen en wijzigingen 

 

In geval er sprake is van meer gewerkte uren in drukke periodes, dan zullen deze uren worden gecompenseerd in 

rustige periodes. 
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Aanvullingen op, of wijzigingen in deze Individuele Arbeidsovereenkomst kunnen slechts tot stand komen nadat de 

directie hier haar goedkeuring over heeft gegeven. Deze Individuele Arbeidsovereenkomst is van kracht ingaande 

(datum ingang) 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Amsterdam, d.d.(datum) 

 

 

De directie      De werknemer 
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Model 2  Aanvulling op de bestaande Individuele Arbeidsovereenkomst 

 

Artikel 1 

 

a) Deze aanvulling maakt deel uit van de tussen partijen gesloten Individuele Arbeidsovereenkomst. 

 

b) Met ingang van de datum van ondertekening maakt de Arbeidsvoorwaardenregeling (AR), die een CAO is 

volgens de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten, en zoals overeengekomen tussen de Stichting en de 

Vereniging, inclusief de daarin plaatsvindende wijzigingen, onverbrekelijk deel uit van de Individuele 

Arbeidsovereenkomst. 

 

Artikel 2 

 

Het is aan partijen bekend, dat omtrent de inhoud van deze aanvulling op de IA de directie haar goedkeuring heeft 

gegeven. 

 

Artikel 3 

 

Aanvullingen op, of wijzigingen in deze Individuele Arbeidsovereenkomst kunnen slechts tot stand komen nadat de 

directie hier haar goedkeuring over heeft gegeven. Deze Individuele Arbeidsovereenkomst is van kracht ingaande 

(datum ingang) 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Amsterdam, d.d. (datum) 

 

 

De directie      De werknemer  
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Bijlage B Salarisregeling 

 

Art. 1 Salarisschalenoverzicht 

 

De orkeststaf volgt de (trendmatige) loonontwikkeling conform de CAO Nederlandse orkesten. Echter zodra in die 

CAO delen van de loonruimte worden gebruikt voor verhoging van bestaande- of nieuwe emolumenten die slechts 

gelden voor de musici, dan kan de regeling in aanmerking komen voor aanpassing. 

 

Tabel 

 

 

*  Aan de werknemer die gedurende 6 jaren het voor hem geldende maximum salaris heeft genoten (trede 9) zal 

boven maximum een salarisverhoging worden verleend waarmee het maandsalaris wordt bereikt zoals vermeld 

in trede 10 van de voor de werknemer geldende schaal 
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Bijlage C  Vergoedingen 

 

Art. 1 Vergoedingsregeling kosten woon-werkverkeer 

 

a) Onder woon-werkverkeer wordt verstaan het heen en weer reizen tussen de woonplaats van de werknemer en 

zijn werkplaats te Amsterdam. 

 

b) Onder enkele-reis afstand wordt: de afstand van 'deur tot deur' verstaan. Voor het bepalen van de afstand 

wordt gebruikt gemaakt van de ANWB routeplanner.  

 

c) De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het maximum van de belastingvrije kilometervergoeding volgens 

de fiscaal geldende richtlijnen en zal tegelijk met het maandsalaris worden uitbetaald. Na een afwezigheid van 

1 maand (vakantie uitgezonderd) zal de vergoeding stopgezet worden, totdat de werknemer zijn werk hervat. 

 

Art. 2   Tegemoetkoming studiekosten 

 

Voor een tegemoetkoming in de studiekosten zoals vermeld in art. 26 geldt de volgende regeling: 

 

a) Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te kunnen komen dient de werknemer tenminste 12 maanden in 

dienst van de Stichting te zijn, en een zo volledig mogelijk voorstel in te dienen. 

 

b) De werknemer dient een schriftelijke toestemming van de directie te hebben. 

 

c) De vergoeding bedraagt ten hoogste 80% van de totaal gemaakte kosten voor de opleiding met een maximum 

van € 5.000,- en eventuele reiskosten, dit laatste op basis van 2de klas openbaar vervoer. 

 

d) Eventuele afwijking in het in lid c genoemde is mogelijk, indien vooraf toestemming van de algemeen directeur 

is verkregen. 

 

e) De vergoeding wordt als een voorschot uitbetaald. 

 

f) Na beëindiging van de studie wordt na elke 6 maanden die de werknemer in dienst blijft, een kwart van het 

voorschot kwijtgescholden. 

 

g) Bij beëindiging van het dienstverband is het openstaand deel direct opeisbaar. 

 

h) Bij voortijdse beëindiging van de studie kan het gehele voorschot direct opeisbaar worden, in welk geval 

eventueel met de werknemer een regeling omtrent de terugbetaling kan worden getroffen. 

 

i) De directie kan, indien de werknemer daarom verzoekt, besluiten een voorschot op de vastgestelde 

tegemoetkoming te verstrekken. 

 

j) De directie beslist over de toekenning van de vergoedingen. 

 

k) De hoogte van de vergoeding en de voorwaarden omtrent de terugbetalingsregeling worden vastgelegd in een 

studieovereenkomst die door de directeur en de werknemer wordt ondertekend.  

 

 

Art. 3  Verhuiskostenvergoedingen 
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a) Het verlenen van een financiële tegemoetkoming in de kosten in verband met een verplaatsing of 

indiensttreding binnen Nederland geschiedt op grond van de volgende bepalingen.  

 

b) Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

 

- eigen huishouding:  het bewonen van zelfstandige woonruimte  

 

- gezinsleden:   de echtgeno(o)t(e), de eigen, stief-en pleegkinderen van de 

werknemer  

 

- jaarsalaris:   twaalf maal het tussen werkgever en werknemer overeengekomen 

bruto-maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag 

 

- standplaats:   Amsterdam 

 

- woongebied:  het gebied binnen een straal van 10 km rondom Amsterdam 

 

- woonplaats:  de gemeente, waar de werknemer is gevestigd 

 

c) De werknemer komt in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding bij verhuizing naar een woning binnen 

een straal van 10 km rondom de standplaats. Dit, indien de oude woning meer dan 10 km van de standplaats 

was verwijderd. 

 

d) De werknemer komt eveneens in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding, indien door zijn verhuizing de 

afstand tussen zijn woning en de standplaats met tenminste 50%, en tenminste 10 km, wordt bekort en de 

afstand tussen de nieuwe woning en de standplaats maximaal 35 km bedraagt. 

 

e) Indien het medisch noodzakelijk is, blijkende uit een schriftelijke verklaring van een door de werkgever 

aangewezen geneeskundige, dat de werknemer verhuist, wordt door de werkgever een 

verhuiskostenvergoeding toegekend. 

 

f) De verhuiskostenvergoeding wordt, voor zover dit binnen de fiscale regels valt, netto uitgekeerd tot maximaal 2 

jaar na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Hoogte van de vergoeding 

 

1. De verhuiskostenvergoeding bedraagt maximaal 12% van het jaarsalaris van de werknemer met een 

maximum binnen de fiscaal geldende normen. 
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2. Een bedrag voor de kosten van vervoer van bagage en van de inboedel van de werknemer en zijn 

gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van in- en uitpakken (transportkosten) 

wordt verstrekt op declaratiebasis. 

 

3. Indien de werknemer geen eigen huishouding voert, of deze niet naar de nieuwe woning wordt 

overgebracht, maar één kamer met gebruikelijke meubilering en stoffering bewoont, wordt hem uitsluitend 

een vergoeding toegekend voor de werkelijk gemaakte herinrichtingskosten tot een maximum van 4% van 

het jaarsalaris. Hierbij komt een bedrag van € 68,00 voor elk tot het gezin behorend medeverhuizend en 

ten laste van de werknemer komend kind. 

 

4. Bij verhuizing van een gezin waarvan beide echtgenoten belanghebbenden in de zin van deze regeling zijn, 

wordt de in dit artikel bedoelde vergoeding slechts aan één van deze belanghebbenden toegekend. 

 

5. Bij beëindiging van het dienstverband op verzoek van de medewerker binnen twee jaar na uitbetaling van 

de verhuiskostenvergoeding, zal de vergoeding (gedeeltelijk) dienen te worden terugbetaald. Per maand 

wordt na uitbetaling 1/24 deel van de verhuiskostenvergoeding kwijtgescholden 

 

h) Ingeval de werkgever van oordeel is dat het dagelijks heen en weer reizen, als bedoeld in bijlage C, art. 1, niet 

in het belang der werkzaamheden is, wordt aan de werknemer een tegemoetkoming verleend in de kosten van 

een pension, gelegen in of nabij de standplaats, alsmede in de reiskosten voor gezinsbezoek. 

 

i) De tegemoetkoming bedoeld in lid a) wordt door de werkgever aan de werknemer voor de eerste maal voor 

niet langer dan zes maanden verleend. De werkgever kan deze termijn verlengen. Ingeval de werknemer 

nalaat al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om ten spoedigste passende 

woonruimte in of (meer) nabij zijn standplaats te verkrijgen, vervalt de tegemoetkoming als bedoeld in lid a). 

 

j) Indien de medewerker binnen 2 jaar na ontvangst van de vergoeding verhuist naar een verder gelegen 

standplaats, dient het bedrag pro rato te worden terugbetaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4  Toeslagen BHV en EHBO  

 

a. Vergoedingsregeling BHV-ers 

 

1. Werknemers die door de werkgever zijn gevraagd zich als bedrijfshulpverlener beschikbaar te stellen, dienen 

over een geldig diploma Bedrijfshulpverlening te beschikken.  

 

2. De kosten voor het volgen van de opleiding, de jaarlijkse bijscholing en de eventuele reiskosten komen voor 

rekening van de Stichting. 
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3. De werknemer die aan deze eisen voldoet ontvangt een jaarlijkse toelage van € 170,00 bruto. 

 

b. Vergoedingsregeling voor EHBO-ers 

 

1. Werknemers die zich op verzoek van de werkgever beschikbaar houden om bij ongevallen eerste hulp te 

verlenen, dienen over een geldig diploma EHBO (Oranje Kruis) te beschikken.  

 

2. De kosten voor het volgen van de opleiding, de jaarlijkse bijscholing en de eventuele reiskosten komen voor 

rekening van de Stichting. 

 

3. De werknemer die aan deze eisen voldoet ontvangt een jaarlijkse toelage van € 170,00 bruto. 

 

c. De EHBO en/of BHV opleiding vindt in principe plaats tijdens kantoortijden. Indien dit niet mogelijk is worden uren 

gecompenseerd, echter op basis van 100% overwerk.  

 

 

Art. 5  Vergoedingsregeling voor werkzaamheden als lid van het Verenigingsbestuur  

 

a) Aan VB -leden wordt een toelage van € 91,00 bruto per maand toegekend, jaarlijks uit te keren met het salaris van 

oktober. 

 

b) De voorzitter ontvangt, naast de onder lid a) bedoelde toelage, een jaarlijkse toelage van  

€ 454,00 bruto. 

 

 

Art. 6  Jaarlijkse indexering 

 

De in de artikelen 4 en 5 genoemde bedragen zullen jaarlijks worden geïndexeerd en in de maand oktober worden 

uitbetaald.  
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Bijlage D  Verzekering instrumenten 

 

Geïndexeerd volgens de prijsindexcijfers gezinsconsumptie van het CBS. Bedragen gelden sinds 1 september 2004. 

 

a) De werknemer kan voor eigen rekening twee instrumenten All Risk met werelddekking volgens clausule G 13 

van de vereniging van transportassuradeuren verzekeren.  

 

b) Tot de in art. a genoemde instrumenten worden tevens geacht te behoren de foedraals c.q. instrumentenkisten 

alsmede de losse onderdelen van de instrumenten. 

 

c) De verzekering geldt voor de volgende maximale waarden: 

- 1ste instrument:  de taxatiewaarde tot maximaal € 269.200,00 

- 2e instrument:  de taxatiewaarde tot maximaal € 134.600,00 

 

d) Strijkstokken worden verzekerd tot een totale maximale taxatiewaarde van € 16.150,00. 

 

e) Tot de verzekering als bedoeld in de voorgaande artikelen wordt niet overgegaan, tenzij door de werknemer de 

hieronder genoemde bescheiden zijn overgelegd: 

- een taxatierapport van een door de werkgever erkend taxateur;  

- een verklaring of en zo ja, tot welk bedrag, tegen welk risico en bij welke maatschappij hij zijn instrument 

heeft verzekerd. 

 

f) Kosten gemaakt wegens hertaxatie komen van de werknemer. 

 

g) De werknemer heeft het recht de in de art. a tot en met e van deze bijlage genoemde verzekering op eigen 

kosten aan te vullen. 

 

h) De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit beschadiging of verlies 

van instrumenten van werknemers, voor zover deze het verzekerde bedrag te boven gaan. 

 

i) Tenzij de polis anders voorschrijft, dient binnen drie dagen na het ontstaan van de schade, de schademelding 

schriftelijk aan de directie te worden doorgegeven met overlegging van de nodige bewijsstukken. Noodzakelijke 

reparaties worden eerst uitgevoerd na verkregen toestemming van de directie. 

 

j) In geval van een ongunstig schadeverloop kan er voor de werknemer een verzekering met een eigen risico 

worden afgesloten. 

 

k) Andere door de werknemer te gebruiken instrumenten voor zover niet vallend onder de art. a tot en met d van 

deze bijlage kunnen, zulks ter beoordeling van de werkgever, voor rekening van de werknemer door de 

werkgever worden verzekerd. De hieraan verbonden taxatiekosten zijn voor rekening van de werknemer. 
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Bijlage E  Levensloopregeling 

 

Art. 1    Definities 

 

AR: Arbeidsvoorwaardenregeling voor Orkeststafleden van het KCO 

 

Bron: Het loon als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 dan wel 

tijdbronnen die conform de AR als inlegbron ingezet kunnen 

worden. 

 

Doel: Geheel of gedeeltelijke loondoorbetaling gedurende een door de 

werknemer gekozen en door het KCO verleende periode van 

onbetaald verlof. 

 

Formulier deelname Levensloop: Formulier waarmee de werknemer deelname aan de 

levensloopregeling aan kan vragen. 

 

Formulier opname Levenslooptegoed Formulier waarmee de werknemer aangeeft: 

- In welke periode verlof gewenst is 

- De omvang van het verlof 

- De gewenste spreiding 

- De gewenst opname van levenslooploon 

 

Inlegperiode: De periode waarin in het kader van deze levensloopregeling de 

voorziening in geld wordt opgebouwd. 

 

Jaarinkomen: Het in een kalenderjaar ontvangen loon in geld, loon anders dan in 

geld alsmede fooien en uitkeringen uit fondsen. 

 

Jaarlijkse inleg: a. De maximale jaarlijkse inleg (dan wel opbouw van de 

levensloopaanspraak ofwel het opbouw van een 

levensloopvoorziening) in de levensloopregeling is gesteld op 

12% van het bruto jaarsalaris voor zover de totale aanspraken 

aan het einde van het kalenderjaar een saldo van 210% van het 

bruto jaarsalaris niet te boven gaan. Voor werknemers geboren 

tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955 geldt geen maximum op 

de inleg. 

b. De minimale jaarlijkse inleg bedraagt € 180,--. 

 

Kalenderjaar: Het tijdvak van 1 januari van enig jaar tot en met 31 december van 

datzelfde jaar. 

Keuzeperiode: Kalenderjaar waarin levensloop wordt opgebouwd. 

 

Levensloopinstelling: Een door de werknemer gekozen kredietinstelling of verzekeraar als 

bedoeld in artikel 19g,derde lid van de Wet op de Loonbelasting 

1964. 

 

Levenslooploon: Het loon afkomstig uit het levenslooptegoed dat via de werkgever 

aan de werknemer op diens verzoek tijdens onbetaald verlof wordt 

uitgekeerd. 
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Levensloopperiode: De periode waarin onbetaald verlof wordt genoten en 

levenslooploon wordt verkregen. 

 

Levensloopregeling: Een door het KCO gefaciliteerde regeling die ten doel heeft het 

treffen van een voorziening in geld uitsluitend ten behoeve van het 

opnemen van een periode van onbetaald verlof. 

 

Levenslooprekening: Een geblokkeerde rekening op naam van de werknemer bij een 

levensloopinstelling waarmee een levenslooptegoed wordt 

opgebouwd 

 

Levenslooptegoed: De ingevolge een levensloopregeling opgebouwde voorziening in 

geld, vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de 

daarmee behaalde rendementen, waarover mag worden beschikt 

ten behoeve van levenslooploon tijdens onbetaald verlof. 

 

Levensloopverzekering: Een verzekering op naam van de werknemer bij een 

levensloopinstelling waarmee een levenslooptegoed wordt 

opgebouwd. 

 

Maximaal saldo Het opgebouwde saldo mag niet meer bedragen dan 210% van het 

bruto jaarsalaris. 

 

Opnameperiode: De periode waarin onbetaald verlof wordt genoten en 

levenslooploon wordt verkregen. 

 

Peildatum: De eerste dag van de maand waarin de werknemer een aanvraag 

voor het opbouwen van een levenslooptegoed heeft ingediend. 

 

Spaarperiode: De periode waarin in het kader van deze levensloopregeling de 

voorziening in geld wordt opgebouwd. 

Uurloon: Uurloon zoals vernoemd op de salarisstrook van de betreffende 

peildatum. 

 

Werkgever: Stichting Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) 

 

Werknemer: Personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn 

van het KCO 

 

 

 

 

 

Art. 2 Bepalingen voor deelname aan levensloop 

 

1. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers die een dienstverband met het KCO 

hebben. 

 

2. De regeling heeft als doel het treffen van een voorziening in geld, uitsluitend voor het opnemen van een 

periode van onbetaald verlof. 
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3. De werknemer dient schriftelijk te verklaren of hij aanspraken heeft krachtens een levensloopregeling bij 

voormalige werkgevers. Indien dit het geval is dient de werkgever ieder jaar per 1 januari schriftelijk de omvang 

van het opgebouwde recht op te geven  

 

4. Het gelijktijdig in een kalenderjaar opbouwen van een voorziening ingevolge de levensloopregeling en het 

sparen ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964 is niet 

toegestaan.  

 

5. Voor 1 december van elk jaar dient de medewerker schriftelijk aan te geven of hij in het daaropvolgende 

kalenderjaar deel wenst te nemen aan de spaarloon- of aan de levensloopregeling. In het geval dat de 

werknemer aan de laatstgenoemde regeling deel wenst te nemen, dient hij het aanvraagformulier deelname 

levensloop voor 1 december van het voorafgaande jaar in te leveren bij de salarisadministratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 Het sparen voor de levensloopregeling 

 

1. Er mag per kalenderjaar maximaal 12% van het brutoloon dat in datzelfde jaar verdiend wordt gespaard 

worden. 

 

2. In totaal mag maximaal 210% van het bruto jaarinkomen van het voorafgaande kalenderjaar worden gespaard. 

 

3. Werknemers die op 31 december 2005 51 jaar of ouder zijn, maar nog geen 56 jaar mogen meer dan 12% van 

het bruto jaarloon sparen. Maar ook voor hen geldt dat er in totaal maximaal 210% van het bruto jaarloon 
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gespaard mag worden. 

 

4. Indien (een gedeelte van) het tegoed wordt gebruikt, kan er direct weer worden gespaard tot het geldende 

maximum. 

 

5. De volgende geldbronnen kunnen worden ingelegd: 

- Brutoloon werknemer (salaris en/of variabele beloning): alleen dat deel van het vaste salaris dat boven het 

wettelijk minimumloon valt 

- Vakantietoeslag 

- Vergoeding in geld voor extra werkzaamheden 

- Additionele inkomsten 

 

6. De volgende tijdbronnen kunnen worden verzilverd voor de inleg in deze regeling: 

- Vakantiedagen: alle bovenwettelijke vakantiedagen 

- ADV-dagen 

- Vergoeding in tijd voor overwerk waarvoor de directie vooraf toestemming heeft verleend: maximaal de in 

de keuzeperiode ontvangen vergoeding in tijd. 

 

7. De bronnen genoemd in het zesde lid worden omgezet in een geldbedrag, berekend op basis van het uurloon 

dat de werknemer geniet op de peildatum 

 

 

Art. 4 Bepalingen van procedurele aard 

 

1. De werknemer heeft onder bij en krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde voorwaarden elk 

kalenderjaar recht deel te nemen aan een levensloopregeling. 

 

2. De werkgever stort het op verzoek van de werknemer ter zake van een levensloopregeling ingehouden loon op 

de door de werknemer geopende levenslooprekening of afgesloten levensloopverzekering. 

 

3. Bij het in het tweede lid bedoelde verzoek geeft de werknemer kennis aan de werkgever van de hoogte van het 

per kalenderjaar in te houden en op de levenslooprekening te storten loon. 

 

4. De werkgever willigt het verzoek in uiterlijk met ingang van de aanvang van de derde kalendermaand na de 

indiening ervan. 

 

5. De werknemer kan het in het tweede lid bedoelde verzoek slechts een keer per jaar doen, met dien verstande 

dat de werknemer te allen tijde kan verzoeken om de inhoudingen en stortingen te beëindigen. 

 

6. De spaarperiode wordt beëindigd uiterlijk met ingang van de tweede maand volgende op die waarin de 

werknemer dit aan de werkgever heeft verzocht. 

 

7. Het bedrag aan maandelijkse inhoudingen en stortingen kan op verzoek van de werknemer in bijzondere 

omstandigheden gedurende het jaar omhoog of omlaag worden aangepast. 

 

8. De werknemer kan eenmaal per jaar het aanvraagformulier deelname levensloop inleveren bij de werkgever. 

Dit dient te gebeuren voor 1 december van het jaar voorafgaand aan de spaarperiode. In dit formulier wordt 

vermeld: 

- Dat de werknemer kiest voor levensloop. 

- Dat de werknemer niet gelijktijdig deelneemt aan spaarloon. 

- Uit welke bronnen de werknemer wenst te sparen, en de hoogte van het gewenste bedrag. 
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- Of de inhouding eenmalig of maandelijks plaats dient te vinden. Indien gekozen wordt voor een 

maandelijkse inleg dient ook te worden aangegeven wat de begin en einddatum zijn voor de inleg. 

- Bij welke levensloopinstelling het gespaarde bedrag gestort dient te worden, en het bijbehorende 

rekening/polisnummer. 

- Dat de werknemer verklaart: 

- dat hij bekend is met de levensloopregeling van het KCO; 

- of de werknemer elders rechten heeft opgebouwd, en zo ja, wat de hoogte van deze rechten zijn; 

- dat hij ermee instemt dat zijn hele of gedeeltelijke levenslooptegoed aan de werkgever wordt 

uitgekeerd in situaties als bedoeld in artikel 10, lid 3 van deze regeling; 

- dat hij ermee instemt dat de levensloopinstelling aan de werkgever informatie over de omvang van het 

levenslooptegoed verstrekt. 

 

9. Indien het een eerste aanvraag betreft dan gaat deze vergezeld van een verklaring van de levensloopinstelling 

waaruit blijkt dat deze instelling: 

- ten aanzien van de levenslooprekening of de levensloopverzekering conform het gestelde in deze regeling 

en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 zal handelen; 

- de werkgever direct na afloop van elk kalenderjaar een opgave zal verstrekken van het levenslooptegoed 

op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. 

 

10. De aanvraag wordt minimaal twee kalendermaanden voorafgaand aan de maand, waarin het met 

levenslooploon te financieren onbetaald verlof als bedoeld in artikel 7 moet ingaan, ingediend. 

 

11. De levensloop aanspraken worden op geen enkele wijze afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel 

of feitelijk als voorwerp van zekerheid aangeboden anders dan ten behoeve van de in artikel 61k, van de 

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, bedoelde verpanding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 Specifieke bepalingen omtrent levensloopinleg 

 

1. De werkgever kent de aanvraag deelname levensloop op basis van de hem bekende gegevens binnen 30 

kalenderdagen na datum van indiening toe, tenzij het levenslooptegoed, vermeerderd met het 

levenslooptegoed uit een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen op 1 januari gelijk is aan of meer 

bedraagt dan 210% van het jaarinkomen over het voorafgaande kalenderjaar. 

 

2. Voor de toepassing van het eerste lid mag een salarisvermindering buiten beschouwing blijven, voor zover 

deze het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie of een lager gekwalificeerde functie in de 

periode die aanvangt tien jaar direct voorafgaand aan de pensioendatum mits de omvang van het 

dienstverband in geval van het aanvaarden van een deeltijdfunctie niet met meer dan 50% verminderd. 

 

3. Een toegekende aanvraag kan uitsluitend worden gewijzigd indien dit naar het oordeel van de werkgever 

noodzakelijk is. 
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4. De inleg wordt door de werkgever gestort op de levenslooprekening dan wel overgemaakt als premie voor de 

levensloopverzekering, zoveel mogelijk in de maand waarin de door de werknemer aangewezen bronnen 

zouden zijn uitbetaald. 

 

5. Het is de werknemer niet toegestaan gelden rechtstreeks op zijn levenslooprekening of levensloopverzekering 

te storten of te doen storten. 

 

6. Indien in een kalenderjaar het geld dat gedurende dat kalenderjaar is ingelegd meer bedraagt dan 12% van het 

jaarinkomen, wordt het bovenmatige gedeelte door de levensloopinstelling aan de werkgever uitgekeerd en 

vervolgens door de werkgever als salaris aan de werknemer uitgekeerd. 

 

Art. 6 Periodes van onbetaald verlof die met levenslooploon kunnen worden gefinancierd 

 

De werknemer kan het levensloopsaldo benutten voor de volgende onbetaald verlofdoelen: 

 

1. Langdurig voltijdverlof ten behoeve van loopbaanonderbreking: De werknemer kan met de werkgever 

schriftelijk overeenkomen dat hij onbetaald verlof opneemt ten behoeve van een loopbaanonderbreking 

(sabbatical). De duur van dit onbetaald verlof bedraagt minimaal 2 maanden. Tussen een periode van volledig 

onbetaald verlof langer dan 6 maanden en de datum van pensionering dient minimaal een periode van 2 jaar te 

bestaan. Uitzondering op deze regel is wanneer verlof uit de levensloop gebruikt wordt als vervroegd pensioen.  

 

2. Vervroegde uittreding: De werknemer kan met de werkgever schriftelijk overeenkomen dat hij voordat hij met 

pensioen gaat vervroegd kan uittreden. De duur van de vervroegde uittreding is onderwerp van overleg en 

overeenstemming tussen de werkgever en de werknemer.  

 

3. Zorgverlof: De werknemer heeft bij ziekte van de partner, ouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, 

kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen recht op zorgverlof voor het verzorgen van het 

familielid. De duur van het verlof is onderwerp van overleg tussen de werkgever en de werknemer. Gedurende 

de eerste twee weken van het verlof heeft de werknemer recht op 100% van het salaris, vanaf twee weken is 

sprake van onbetaald zorgverlof. 

 

4. Ouderschapsverlof: Zie bijlage H, artikel 3, van deze AR. 

 

5. Deeltijdverlof. 

 

 

Art. 7 Het doen van een verzoek tot onbetaald verlof 

 

1. Verzoeken kunnen worden gedaan door alle medewerkers met een vast dienstverband bij het KCO. 

 

2. Verzoeken dienen schriftelijk en uiterlijk 4 maanden voor ingangsdatum te worden ingediend bij de manager 

P&O. 

 

3. Bij verlofaanvragen met een spreiding van minder dan 6 maanden geldt een minimale aanvraagtijd van 2 

maanden voor ingangsdatum. 

 

4. Bij aanvraag van volledig verlof voor een periode langer dan 6 maanden geldt een extra lange aanvraagtermijn 

van minimaal 6 maanden. 

 

5. In het verzoek geeft de medewerker aan: 

- het gewenste tijdstip van ingang; 
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- de omvang van het verlof; 

- de gewenste spreiding van het verlof. 

 

6. De aanvraagtermijn zoals genoemd in lid 1 t/m 3 is niet van toepassing wanneer er sprake is van aanwending 

van het verlof voor zorgdoeleinden en als het moment van aanvang van het verlof niet in redelijkheid kon 

worden voorzien. 

 

 

Art. 8 Besluit over een verzoek 

 

1. De directie beslist over een verzoek na overleg met de leidinggevende en de afdeling P&O. 

 

2. De directie kent het verzoek toe wat betreft het gewenste tijdstip van aanvang en de omvang van het verlof, 

rekening houdend met en voor zover dit niet wordt tegengegaan door zwaarwegende bedrijfs- of 

dienstbelangen. 

 

3. De directie bepaalt de spreiding van het verlof na overleg met de manager P&O, de leidinggevende van de 

betrokken medewerker en de medewerker. 

 

4. Uiterlijk 1 maand na het indienen van de aanvraag informeert de directie de verzoeker mondeling en schriftelijk 

over het door de directie genomen besluit. 

 

5. De werkgever stelt geen eisen aan de invulling van het verlof, mits er geen dienstverband wordt aangegaan 

met een andere werkgever. 

 

 

Art. 9 Aspecten die meewegen in de beoordeling van een verzoek 

 

Uitgangspunt bij de beoordeling van ieder verzoek is dat honorering van het verzoek niet mag leiden tot aantasting 

van het evidente belang van handhaving van het artistieke niveau en de bedrijfsvoering van het Koninklijk 

Concertgebouworkest. Alle verzoeken zullen daarom aan dit uitgangspunt worden getoetst. 

 

Dit uitgangspunt is, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, als volgt nader uitgewerkt. 

- problemen bij de herbezetting van vrijgekomen uren (werkzaamheden); 

- problemen van roostertechnische aard; 

- aspecten van veiligheid. 

 

Bij elk verzoek zullen voorts de volgende (roostertechnische) aspecten worden mee gewogen: 

- het aantal verzoeken en deeltijders in een afdeling; 

- vervangbaarheid binnen de staf; 

- het al dan niet kunnen herbezetten van openvallende uren. 

 

Als toelichting hier op het volgende: 

 

Het niet adequaat kunnen herbezetten van vrijgekomen uren en roostertechnische problemen kunnen tot een 

afwijzing van een verzoek leiden. Hierbij zal worden aangegeven of het verlof op een later tijdstip alsnog toegewezen 

kan worden. 

Het maximum aantal verlofaanvragen per afdeling wordt niet op voorhand vastgelegd. 

 

Indien vanuit een bepaalde afdeling echter meerdere verzoeken voor verlof worden gedaan, kan dit in verband met 

het daardoor ontstaan van problemen van roostertechnische aard leiden tot het weigeren van een volgend verzoek. 
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De regel "wie het eerst komt het eerst maalt" kan dus worden toegepast. Daarbij zal worden aangegeven of het 

verlof op een later tijdstip alsnog toegewezen kan worden. Immers, handhaving en waarborgen van de 

bedrijfsvoering van de afdeling is het uitgangspunt. 

 

In dat verband kan ook de (onmogelijkheid van de) vervanging van individuele leden binnen de afdeling een 

argument zijn dat leidt tot afwijzing van een verzoek van deze individuele leden. 

 

 

Art. 10   Overboeking levenslooptegoed 

 

1. Voor het opnemen van het levenslooptegoed heeft de werknemer goedkeuring nodig van de werkgever. De 

goedkeuring door de werkgever wordt verleend door het afgeven en ondertekenen van een formulier ‘Opname 

levenslooptegoed’. 

 

2. Indien de werkgever akkoord gaat met opname van het levenslooptegoed zal de Levensloopinstelling dat 

tegoed overboeken naar de werkgever. Vervolgens zal de werkgever het levenslooptegoed onder inhouding 

van de verschuldigde belastingen doorstorten op de betaalrekening van werknemer. 

 

3. De goedkeuring wordt door de werkgever uitsluitend verleend: 

 

a) Voor de betaling van levenslooploon tijdens een periode van verlof; 

 

b) ten behoeve van het levenslooptegoed in een aanspraak als bedoeld in artikel 16.6 van het 

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, mits na de omzetting de aanspraak nog blijft 

binnen de in of krachtens hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde grenzen. 

 

 

Art. 11 Consequenties van verlof voor arbeidsvoorwaarden 

 

1. Pensioenregeling 

a) De werknemer blijft gedurende de voltijd/deeltijd verlofperiode deelnemer aan de bij werkgever geldende 

pensioenvoorziening waarbij de verlofperiode geldt als diensttijd voor de pensioenopbouw. 

b) De werkgever en de werknemer zullen gedurende de verlofperiode op de gebruikelijke wijze bijdragen in de 

kosten van de pensioenopbouw. 

 

2. Ten aanzien van aan aanwezigheid gerelateerde (on)kostenvergoedingen, zoals tegemoetkoming woon-

werkverkeer, maandelijkse onkostenvergoedingen, media-vergoedingen, toelagevergoedingen, additionele 

inkomsten (bonus) en incidentele toeslagen worden tijdens de verlofperiode dezelfde regels toegepast als bij 

(langdurige en volledige) arbeidsongeschiktheid. 

 

3. De werknemer is gedurende een verlofperiode van maximaal 18 maanden verzekerd krachtens de 

werknemersverzekeringen (ZW, WAO, WIA, WW), krachtens de Wet onbetaald verlof en sociale 

verzekeringen. 

 

4. Tijdens het verlof stopt de opbouw van vakantiedagen en vakantietoeslag naar rato van het verlof. 

 

5. Gedurende de voltijds verlofperiode vindt geen vergoeding plaats van werkgeversbijdrage in het kader van de 

kinderopvangregeling. 
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Art. 12 Ziekte tijdens de verlofperiode 

 

1. Ingeval de werknemer gedurende de verlofperiode ziek wordt, loopt het verlof de eerste 6 weken gewoon door.  

 

2. Indien de ziekte doorloopt tot na het einde van de verlofperiode, ontstaat het recht op doorbetaling van loon op 

de eerste werkdag na de verlofperiode, conform de geldende regeling. 

 

3. De uitkeringen van de tegoeden in de verlofperiode worden vanwege de ziekte niet onderbroken. De 

werknemer heeft in geval er sprake is van langdurige ziekte het recht om de opname van het levenslooploon 

tussentijds op te schorten. Dit recht ontstaat vanaf het moment waarop de werknemer, na melding van de 

ziekte bij de werkgever, tenminste zes weken aaneengesloten ziek is geweest en naar verwachting van de 

bedrijfsarts de ziekte van langdurige aard zal zijn. Vanaf het moment dat de verlofovereenkomst wordt 

opgeschort gelden de bij werkgever afgesproken re-integratie afspraken. Voor het overige is de AR Bijlage H 

onverminderd van toepassing. Het recht op het restant van het verlof komt hiermee te vervallen. Voor het 

opnemen van een nieuwe verlofperiode dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan, die volgens de 

geldende richtlijnen zal worden beoordeeld. 

 

 

Art. 13 Terugkeer in de functie 

 

1. De werknemer heeft na terugkeer van het verlof een functiegarantie, d.w.z. recht op de functie die de 

werknemer bekleedde bij aanvang van de verlofperiode. 

 

2. De werknemer heeft recht op voortzetting van alle arbeidsvoorwaarden zoals die golden voor aanvang van de 

verlofperiode. De werkgever maakt over deze zaken met de werknemer voorafgaand aan het levensloopverlof 

afspraken en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. 

 

3. De werknemer dient na terugkeer op hetzelfde professionele niveau te functioneren als voorafgaande aan het 

verlof. 

 

 

Art. 14 Geldigheid regeling 

 

Deze regeling geldt tot en met seizoen 2008-2009. Aan het eind van deze periode bepaalt de directie na overleg met 

het Verenigingsbestuur of en zo ja op welke wijze de regeling wordt gecontinueerd. Indien wenselijk in verband met 

ontwikkelingen in wet- of regelgeving of door opgedane ervaring met de levensloopregeling binnen het Koninklijk 

Concertgebouworkest zal de regeling worden aangepast. 
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Bijlage F Regeling bij arbeidsongeschiktheid 

 

Art. 1 Doorbetaling inkomen 

 

1. Indien de arbeidsongeschiktheid op 1 september 2005 of later ontstaat ontvangt de werknemer gedurende de 

maand van het ontstaan van zijn arbeidsongeschiktheid en vervolgens gedurende twaalf volle maanden een 

doorbetaling van 100% van zijn maandinkomen en vervolgens gedurende twaalf maanden een doorbetaling 

van 70% van zijn maandinkomen. 

 

2. Indien de arbeidsongeschiktheid voor 1 september 2005 is ontstaan, ontvangt de werknemer gedurende de 

maand van het ontstaan van zijn arbeidsongeschiktheid en vervolgens gedurende achttien volle maanden een 

doorbetaling van 100% van zijn maandinkomen en vervolgens tot het eind van zijn dienstverband een 

doorbetaling van 80% van het maandinkomen. Voor de werknemer die voor bepaalde tijd in dienst is, geldt een 

termijn van twaalf maanden. 

 

3. In afwijking van het in lid 1 en 2 bepaalde wordt 100% loon doorbetaald gedurende het 2de jaar respectievelijk 

gedurende de tweede helft van het 2de jaar: 

- indien en zolang de werknemer in de betreffende periode tenminste 25%, respectievelijk 45% van zijn 

functie als bedoeld in artikel 34, lid b vervult. 

- indien de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid ligt in een ongeval in of door het werk en dit niet aan 

schuld of nalatigheid van de werknemer is te verwijten; 

- indien door het UWV vastgesteld is, dat de ziekte leidt tot volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als 

bedoeld in de WIA 

 

 

Art. 2 Herplaatsing 

 

Indien de werknemer wordt herplaatst in een andere functie voordat de termijn van twee jaar, als bedoeld in artikel 

7:670, lid 1 van het BW is verstreken en zijn inkomen door de herplaatsing vermindering ondergaat, heeft hij tot het 

einde van die termijn recht op een aanvullende uitkering. De aanvullende uitkering is gelijk aan het verschil tussen 

het bedrag waarop de werknemer volgens het eerste lid recht zou hebben, als hij niet was herplaatst, en zijn 

maandinkomen na herplaatsing.  

 

 

Art. 3 Verval van aanspraken 

 

De werknemer heeft geen recht op doorbetaling van inkomen indien uit medisch onderzoek blijkt dat de ziekte is 

voorgewend, althans zodanig overdreven is voorgesteld dat verhindering tot het vervullen van de functie niet kan 

worden aangenomen, of de werknemer de verhindering tot het verrichten van werk opzettelijk heeft veroorzaakt, 

tenzij de werknemer dat vanwege zijn geestelijke toestand niet verweten kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 Doorbetaling 

 

De doorbetaling van inkomen wordt geheel of gedeeltelijk gestaakt indien en zolang: 
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1. Uit bedrijfsgeneeskundig onderzoek blijkt dat de werknemer ten onrechte nalaat zich onder medische 

behandeling te stellen of te blijven stellen, zich zodanig gedraagt dat zijn genezing wordt belemmerd of 

vertraagd, of zich niet houdt aan de aanwijzingen van de behandelend geneeskundige. Het nalaten van 

medewerking aan een heelkundige ingreep is hiervan uitgezonderd. 

 

2. De werknemer weigert mee te werken aan een door de werkgever noodzakelijk geacht onderzoek door de 

bedrijfsgeneeskundige. 

 

3. De werknemer tijdens de ziekte voor zichzelf of voor derden arbeid verricht, tenzij de bedrijfsgeneeskundige dit 

in het belang van zijn herstel wenselijk acht en de werkgever daar toestemming voor heeft gegeven, in welk 

geval de regeling van lid 6 van dit artikel van toepassing is. 

 

4. De werknemer nalaat zijn werk te hervatten op het tijdstip en in een omvang, die de bedrijfsgeneeskundige 

heeft vastgelegd, tenzij hij daarvoor een door de bedrijfsgeneeskundige erkende reden heeft opgegeven. 

 

5. De werknemer door zijn toedoen er de oorzaak van is dat controle bij ziekte niet kan plaatsvinden. 

 

In afwijking van de leden 4. 1) en 2) vindt doorbetaling van inkomen plaats, indien de werknemer vanwege zijn 

geestelijke toestand niet verweten kan worden dat hij zich niet aan de aanwijzingen heeft gehouden. 

 

 

Art. 5    Mindering op doorbetaling 

 

1. Indien de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid wenselijk geachte arbeid verricht als bedoeld in lid 4. 3) 

worden de inkomsten uit die arbeid als volgt in mindering gebracht op de doorbetaling tijdens ziekte: 

- voor 100% gedurende de periode van volledige doorbetaling van inkomen; 

- voor 50% gedurende de periode van 70%, respectievelijk 80% doorbetaling van inkomen, voorzover de 

inkomsten uit de arbeid bedoeld in lid 4c plus de 70 respectievelijk 80% loondoorbetaling het volledige 

inkomen te boven gaat. 

 

2. Inkomsten uit nevenwerkzaamheden die de werknemer reeds voor de arbeidsongeschiktheid verrichtte, 

worden niet in mindering gebracht op de doorbetaling van inkomen. 

 

 

Art. 6 Medische begeleiding en controle 

 

1. De werknemer is verplicht mee te werken aan medisch onderzoek en controle door de bedrijfsgeneeskundige. 

2. Indien de werknemer zich niet kan verenigen met het resultaat van onderzoek en/of controle kan hij een 

uitspraak vragen van een andere bedrijfsgeneeskundige. Deze oordeelt onafhankelijk en zijn oordeel is 

bindend. 

 

3. De werkgever kan, gelet op het advies van de bedrijfsgeneeskundige, bepalen dat voor hervatting van 

werkzaamheden zijn toestemming nodig is. Deze toestemming is vereist in het geval dat de werknemer meer 

dan een jaar volledig verhinderd is geweest zijn werk te verrichten. 

 

4. De werknemer kan, eventueel op een door de bedrijfsarts te bepalen tijdstip, een andere functie worden 

opgedragen: 

- in het eerste jaar dat hij door ziekte verhinderd is zijn functie te vervullen, is de werknemer verplicht 

passende arbeid te aanvaarden. 
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- de werkgever is verplicht de werknemer passend werk aan te bieden en wint hierover advies in bij de 

bedrijfsarts.  

 

5. Als de werknemer zonder deugdelijke grond weigert de in lid 18 bedoelde arbeid te verrichten worden de 

inkomsten, die hij uit deze arbeid zou hebben ontvangen indien hij die arbeid wel zou hebben verricht, geheel in 

mindering gebracht op zijn inkomen. 

 

6. De in dit artikel genoemde bijlage zijn niet van toepassing op de vrouwelijke werknemer die zwangerschaps- of 

bevallingsverlof geniet. 

 

 

Art. 7 Aanspraken bij herplaatsing van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer 

 

1. De minder dan 35% gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, die herplaatst is in zijn functie onder andere 

voorwaarden of in een andere functie bij de werkgever of elders, heeft na 24 maanden na aanvang van de 

arbeidsongeschiktheid, aanspraak op loon overeenkomstig de verrichte werkzaamheden.  

 

2. De meer dan 35% gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer, die herplaatst is in zijn functie onder andere 

voorwaarden of in een andere functie bij de werkgever of elders, heeft na 24 maanden na aanvang van de 

arbeidsongeschiktheid, naast aanspraak op loon overeenkomstig de verrichte werkzaamheden, aanspraak op 

een WGA-uitkering op grond van de WIA en een aanvulling op grond van het ABP 

Arbeidsongeschiktheidspensioen indien voldaan wordt aan de daaraan gestelde voorwaarden.  

 

Art. 8  Aanspraken na beëindiging van het dienstverband 

 

De gewezen werknemer heeft bij volledige arbeidsongeschiktheid  (80-100%) naast aanspraak op een uitkering op 

grond van de WIA slechts dan aanspraak  op een aanvulling van het ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen indien 

zijn salaris hoger was dan het maximum dagloon uit de WIA.  . 
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Bijlage G Arbeidsongeschiktheidsprocedure     

  

De werkgever streeft ernaar het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Het is immers in het belang van de 

werkgever en de werknemers dat zieke werknemers zo spoedig mogelijk weer aan het arbeidsproces deelnemen. 

Daarom hanteert de werkgever een verzuimbeleid. Overigens dient iedere organisatie in Nederland op grond van 

artikel 4a van de Arbowet een verzuimbeleid te voeren. 

 

Verzuimbeleid omvat twee componenten. In de eerste plaats dienen de preventieve maatregelen te worden 

beschreven. Hierbij gaat het om maatregelen die moeten voorkomen dat werknemers verzuimen ten gevolge van de 

arbeid die zij verrichten. 

De tweede component van het ziekteverzuimbeleid heeft betrekking op medewerkers die ondanks alle preventieve 

maatregelen toch verzuimen. We praten dan over verzuimbegeleiding. Een goede verzuimbegeleiding kan de duur 

van het ziekteverzuim in belangrijke mate terugdringen. 

 

De werkgever heeft in 1999 een zogenaamd ziekteverzuimprotocol ontwikkeld voor alle werknemers. Dit protocol is 

nu gewijzigd vanwege veranderde praktijk en wetgeving. Ook nu weer geeft de procedure aan op welke wijze de 

werkgever de verzuimbegeleiding gestalte geeft. 

 

Net als veel andere organisaties heeft de werkgever ervoor gekozen het afdelingshoofd / de leidinggevende bij de 

bureaustaf een belangrijke rol in de verzuimbegeleiding te geven. Hij is immers nauw betrokken bij de werknemers 

die werkzaam zijn bij de betreffende afdeling, en aandacht geven bij eventuele ziekte van werknemers hoort bij een 

hedendaagse leidinggevende rol. 

 

 

Art. 1   Ziekmeldingsprocedure 

 

a) Indien de medewerker (zowel parttime als fulltime) arbeidsongeschikt is geworden dient hij dit op de eerste dag 

van de arbeidsongeschiktheid voor 10.00 uur aan zijn afdelingshoofd/leidinggevende door te geven. Wanneer 

deze niet aanwezig is, meldt de werknemer zich ziek bij de afdeling P&O. 

 

b) Het afdelingshoofd/leidinggevende (of indien deze afwezig is, de afdeling P&O) vraagt de zieke werknemer 

naar de aard van de ziekte en naar de mogelijke terugkeerdatum, c.q. de te verwachten ziekteduur en het 

verblijfadres, indien dit een ander adres is dan bekend bij de werkgever. 

 

c) Het afdelingshoofd/leidinggevende geeft de ziekmelding direct door aan de afdeling P&O. Is het 

afdelingshoofd/leidinggevende afwezig, dan krijgt hij van P&O door dat een werknemer zich ziek heeft gemeld. 

Het afdelingshoofd/leidinggevende neemt zo mogelijk nog diezelfde dag, of in ieder geval zo snel mogelijk, 

contact op met de werknemer. 

 

 

Art. 2   Wet Poortwachter 

 

Conform de wet Poortwachter spant de werkgever zich samen met de werknemer in om langdurige ziekte en 

arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hiertoe wordt de volgende procedure gevolgd: 

 

a) In de 1ste week van de ziekmelding geeft P&O de melding door aan de Arbodienst. 

 

b) De Arbodienst roept de zieke werknemer binnen 14 dagen of zoveel eerder, op verzoek van P&O op voor een 

consult. De Arbodienst geeft een terugkoppeling van het bezoek aan P&O. Deze informeert het 

afdelingshoofd/leidinggevende. 
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c) In de 6de week van het verzuim wordt door de Arbodienst een probleemanalyse opgesteld. 

 

d) In de 8ste week van het verzuim wordt in overleg met de werknemer en het afdelingshoofd/leidinggevende een 

plan van aanpak opgesteld, waarin wordt afgesproken: 

1. wat het uiteindelijke doel van de reïntegratie is; 

2. in welke stappen dat doel wordt bereikt; 

3. welke activiteiten worden ondernomen en door wie; 

4. de planning van deze activiteiten; 

5. een evaluatiedatum van de reïntegratie. 

 

e) In de 13de week van het verzuim wordt de werknemer door P&O ziek gemeld bij het UWV USZO. 

 

f) Tussen de 13de en 35ste week van het verzuim wordt door de Arbodienst, P&O, het 

afdelingshoofd/leidinggevende en de werknemer de voortgang van het plan van aanpak regelmatig 

geëvalueerd en indien nodig wordt dit plan aangepast. 

 

g) In de 35ste week van het verzuim ontvangt de werknemer het formulier WAO-aanvraag van het UWV USZO. De 

Arbodienst, P&O, afdelingshoofd/ leidinggevende en werknemer dienen samen een evaluatie te maken van het 

reïntegratieproces. Het hieruit voortvloeiende reïntegratieverslag dient de werknemer, samen met de WAO-

aanvraag in week 39 van het verzuim naar het UWV USZO sturen. 

 

h) Het UWV USZO beoordeelt de reïntegratie-inspanningen van de werknemer en van de werkgever. Na de 

beoordeling heeft de werknemer een WAO of WIA beoordeling bij het UWV USZO. Na de boordeling bericht het 

UWV USZO de werknemer en de werkgever over de uitslag van dit onderzoek en over de hoogte van de WAO-

uitkering. 

 

 

Art. 3   Arbeidsongeschiktheid in het buitenland 

 

a) Indien de werknemer in het buitenland arbeidsongeschikt wordt, dient hij dit met vermelding van zijn 

verblijfsadres en zo mogelijk telefoonnummer en faxnummer zo spoedig mogelijk aan de werkgever te laten 

weten. 

 

b) De werknemer is verplicht een arts ter plaatse te raadplegen. Een verklaring van deze arts betreffende zijn 

arbeidsongeschiktheid dient hij onverwijld aan de afdeling P&O op te (laten) sturen. 

 

c) De werkgever kan direct na de melding van arbeidsongeschiktheid of na ontvangst van de medische verklaring 

van de werknemer verlangen, dat hij een tweede medisch onderzoek ondergaat bij een door de werkgever 

aangewezen arts. 

 

 

 

 

 

 

Art. 4   Herstelmelding 

 

Een herstelde werknemer meldt zich op de dag van gehele of gedeeltelijke werkhervatting voor 10.00 uur bij zijn 

afdelingshoofd/leidinggevende. Wanneer deze niet aanwezig is, wordt contact opgenomen met P&O. 

P&O draagt zorg voor de herstelmelding bij de betreffende instanties. 
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Art. 5  Verplichtingen 

 

Indien de Arbodienst van mening is dat de zieke werknemer het werk in een aangepaste functie en/of binnen nader aan 

te geven grenzen kan hervatten, bespreekt het afdelingshoofd/leidinggevende een en ander met de werknemer en de 

Arbodienst. 

 

Wanneer een werknemer meer dan vier maal per jaar verzuimt, wordt hij door het afdelingshoofd/leidinggevende 

opgeroepen voor een verzuimgesprek. In dit verzuimgesprek wordt nagegaan wat de oorzaken van dit frequente verzuim 

zijn en of er mogelijkheden zijn dit in de toekomst te voorkomen. De resultaten van dit gesprek worden vastgelegd op het 

formulier ‘verzuimgesprek’. Dit formulier wordt door beide partijen ondertekend en vervolgens door het 

afdelingshoofd/leidinggevende naar P&O gezonden. Deze afdeling slaat het formulier op in het personeelsdossier van de 

betrokken werknemer. 

 

 

Art. 6    Sociaal Medisch Team 

 

Om de zes weken wordt er een Sociaal Medisch Teamvergadering (SMT) gehouden. Hierbij zijn, naast de medewerker 

P&O (t.b.v. de verslaglegging) en de manager P&O (voorzitter) de volgende deelnemers aanwezig: 

- de bedrijfsarts van de Arbodienst 

- de medisch adviseur van de werkgever 

- het afdelingshoofd/leidinggevende van de te bespreken werknemer 

 

In het SMT worden alle zieken die langer dan 14 dagen aaneengesloten arbeidsongeschikt zijn besproken. Bezien wordt 

welke mogelijkheden er bestaan voor een snelle reïntegratie van de betrokken werknemers. Daarnaast worden de 

werknemers waarbij sprake is van frequent (kort) verzuim (vaker dan 4 x per jaar een melding) besproken. Bezien wordt 

of en op welke wijze dit verzuim kan worden teruggedrongen. 

 

Eenmaal per jaar vindt een evaluatie plaats inzake de dienstverlening van de Arbo-dienst, tweemaal per jaar worden de 

ontwikkelingen in het ziekteverzuim besproken in het SMT. 
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Art. 7   Model Formulier verzuimgesprek KCO 

 

Naam werknemer  : 

Afdeling   : 

Naam leidinggevende : 

Datum   : 

 

Inhoud verzuimgesprek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaakte afspraken: 

 

-  

-  

-  

-  

 

Opmerkingen werknemer: 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening leidinggevende   Handtekening werknemer (voor gezien) 

 

 

 

 

paraaf manager P&O 
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Bijlage H Verlofregeling 

 

Art. 1   Buitengewoon Verlof 

 

De werknemer heeft recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris in de volgende gevallen: 

 

a) ondertrouw   1 dag 

   

b) huwelijk   4 dagen aaneensluitend, inclusief de 

huwelijksdag 

   

c) huwelijk van bloed- en aanverwanten in de 1ste of 

2de graad, indien dit huwelijk wordt gesloten in zijn 

woonplaats of standplaats;  

 1 dag 

indien dit huwelijk wordt gesloten buiten de woon 

of standplaats  

 ten hoogste 2 dagen 

   

d) bevalling van de echtgenote/partner  2 dagen 

   

e) overlijden van de echtgeno(o)t(e)/ partner of eigen, 

stief- of pleegkind 

 de dag van overlijden t/m de dag van de 

begrafenis of crematie 

   

f) overlijden van ouder of schoonouder, stief- of 

pleegouders of aangehuwde kinderen;  

 2 dagen  

indien de werknemer belast is met de regeling van 

de uitvaart 

 de dag van overlijden t/m de dag van de 

begrafenis of crematie 

   

g) overlijden van grootouder, broer of zwager, zuster 

of schoonzuster 

 2 dagen 

   

h) bij ernstige ziekte van echtgeno(o)t(e)/partner, 

ouders, stief-, pleeg- of schoonouders, kinderen, 

stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen 

 voor een duur ter beoordeling van de directie; de 

duur dient voldoende te zijn om een eerste 

opvang te geven en voorbereidingen te treffen 

voor een meer duurzame oplossing 

   

i) 25-jarig en 40-jarig huwelijk   1 dag 

   

j) 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk der ouders, 

grootouders of schoonouders, stief- of 

pleegouders 

 1 dag 

   

k) 25- en 40-jarig dienstverband   1 dag 

   

l) verhuizing   2 dagen per kalenderjaar 

   

m) voor het voeren van sollicitatie-gesprekken, 

voorzover dit niet in de vrije tijd kan geschieden en 

de belangen van de Stichting hierdoor niet ernstig 

worden geschaad 

 Voor de voor die sollicitatie-gesprekken 

benodigde tijd, tot een maximum van 3 dagen per 

kalenderjaar.  

   



 

AR Orkeststafleden september 2008 t/m augustus 2010  
54 

n) voor het voldoen aan wettelijke en/of persoonlijke 

verplichtingen buiten zijn schuld, die niet buiten de 

werktijd kunnen plaatsvinden 

 de daarvoor benodigde tijd 

   

o) voor het hier te lande verrichten van bezigheden 

verband houdende met adoptie 

 ten hoogste 5 dagen per kind  

   

p) bij kerkelijke bevestiging en eerste Heilige 

Communie en bij andere vergelijkbare 

godsdienstige en levensbeschouwelijke 

gebeurtenissen en bij die van zijn echtgeno(o)t(e), 

kind(eren), stief- of pleegkind(eren) 

 1 dag, op de dag zelf 

   

q) in alle andere gevallen, waarin de werknemer door 

zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden 

verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, 

heeft hij recht op kortdurend verlof met behoud 

van salaris. Hij moet het verlof zo spoedig mogelijk 

bij de directie melden en verdere afspraken maken 

over de verwachte duur van de afwezigheid.  

  

 

 

Art. 2 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

a) Aan de vrouwelijke werknemer worden in totaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof toegekend. 

 

b) Voor aanvang van het zwangerschaps- bevallingsverlof dient de medewerker ter staving van haar 

zwangerschap, een verklaring van een geneeskundige of van een verloskundige te overleggen. Deze verklaring 

dient uiterlijk in de zesde maand van de zwangerschap aan de afdeling Personeel & Organisatie te worden 

afgegeven.  

c) De werkneemster kan het verlof, in overleg met een geneeskundige, doen ingaan tussen de 6e en de 4e week 

voor de vermoedelijke datum van de bevalling. Het zwangerschapsverlof dient tenminste 4 weken voor de 

vermoedelijke datum van de bevalling aan te vangen. Als de werkneemster eerder dan 4 weken voor de 

vermoedelijke bevallingsdatum arbeidsongeschikt wordt, om een met de zwangerschap samenhangende 

reden, dan gaat het verlof ook eerder in (maar nooit eerder dan 6 weken voor de vermoedelijke 

bevallingsdatum). 

 

d) Het restant van het totale verlof van 16 weken wordt genoten na de werkelijke bevallingsdatum. De duur 

daarvan zal derhalve variëren van 10 tot 12 weken, afhankelijk van het moment waarop het verlof tijdens de 

zwangerschap is ingegaan. 

 

e) Indien gedurende de zwangerschap ten behoeve van een tournee dient te worden gereisd, behoudt de directie 

zich het recht voor zich te laten adviseren door de medisch adviseur omtrent het al dan niet meegaan van de 

betreffende medewerker op tournee.  

 

f) Binnen de periode van zes weken vóór de vermoedelijke datum van de bevalling mag een medewerker niet 

meer mee op tournee of dient men vóór deze periode te zijn teruggereisd naar de standplaats in Nederland. 

 

 

Art. 3 Ouderschapsverlof 
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a) Ouders van kinderen tot 8 jaar hebben recht op onbetaald ouderschapsverlof. Iedere werknemer, die tenminste 

1 jaar bij de Stichting werkzaam is, komt hiervoor in aanmerking. Het recht op ouderschapsverlof geldt niet 

alleen voor ouders die tot een kind in familierechtelijke relatie staan (vader en moeder), maar ook voor mannen 

en vrouwen die niet de vader en moeder zijn, maar wel op hetzelfde adres wonen, en duurzaam de verzorging 

en opvoeding van dat kind als een eigen kind op zich hebben genomen. Dit moet blijken uit een verklaring uit 

het bevolkingsregister. Om vast te stellen of iemand recht heeft op ouderschapsverlof, is de gezinssituatie op 

de ingangsdatum van het verlof bepalend. 

 

b) Tijdens het verlof blijft de arbeidsovereenkomst onveranderd van kracht. De opbouw van zowel het aantal 

dienstjaren, als van de opgebouwde pensioenrechten loopt gewoon door. Tijdens de verlofperiode worden 

geen vakantierechten opgebouwd. Het aantal vakantiedagen en adv-dagen hangt af van het totaal aantal 

gewerkte uren. 

 

c) Het totaal aantal uren ouderschapsverlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft, bedraagt de 

arbeidsduur per week, gerekend over een periode van 13 weken. Het aantal uren verlof per week is ten 

hoogste de helft van de normale arbeidsduur per week. Het verlof duurt in principe 6 maanden, en kan in 

overleg met de werkgever over een langere periode worden gespreid. 

 

d) Het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen moet tenminste 2 maanden van te voren schriftelijk aan de 

directie worden gemeld onder opgave van de periode, het aantal uren verlof per week en de spreiding daarvan 

over de week. 

 

e) De directie kan, na overleg met de werknemer, tot 4 weken voordat het verlof ingaat de spreiding van de uren 

over de week op grond van gewichtige redenen wijzigen. 

 

f) Het verlof moet in één keer en ononderbroken worden opgenomen. Indien de werknemer het verlof vroegtijdig 

afbreekt, vervalt het recht op het overige deel van het verlof. 

 

g) Het recht op ouderschapsverlof geldt voor zowel voltijd - als deeltijdwerkers. 

 

 

Art. 4    Vakbondsverlof 

 

De directie zal, voorzover de omstandigheden dit naar haar mening toelaten, op verzoek van een vakvereniging 

waarvan de betrokken werknemer lid is, aan de werknemer verlof met behoud van salaris toekennen in de 

navolgende gevallen: 

 

a) Het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van bondscongres, bondsraad, 

districtsvergaderingen, bedrijfsconferenties of andere daarmee vergelijkbare activiteiten. 

 

b) Het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- of scholingsbijeenkomst met een 

maximum van 8 dagen per jaar. 

 

c) Het verzoek om vrijaf voor een der onder a) en b) van dit lid bedoelde activiteiten zal door de vakvereniging 

schriftelijk en tijdig bij de werkgever dienen te worden ingediend. 

 

 

Art. 5    VB/AC-verlof 

 

De directie zal waar mogelijk de leden van het VB en de AC vrijstelling van dienst verlenen om scholings- en/of 

vormingscursussen bij te wonen. 
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Art. 6    Afwijzingen 

 

De directie is gehouden een afwijzing van een verzoek tot buitengewoon verlof schriftelijk gemotiveerd ter kennis van 

de betreffende werknemer te brengen, mits deze het verzoek tijdig en gemotiveerd heeft ingediend. 
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Bijlage I Geschillenregeling 

 

Art. 1 Commissie 

 

Ter uitvoering van artikel 47 uit de AR wordt een geschillencommissie in het leven geroepen aangaande de 

interpretatie of toepassing van de AR.  

De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt benoemd door het Stichtingsbestuur en één lid wordt 

benoemd door het VB. Het derde lid, dat tevens de functie van voorzitter vervult, wordt door het Stichtingsbestuur en 

het VB gezamenlijk benoemd. 

 

 

Art. 2  Leden en secretariaat 

 

De leden van de geschillencommissie worden per geschil benoemd en na afloop van het geschil ontbonden. Zij 

ontvangen geen honorarium, maar hun kosten kunnen worden vergoed. Het secretariaat van de commissie wordt 

gevoerd door het uitvoerend bureau van het Koninklijk Concertgebouworkest. De directie wijst een ambtelijk 

secretaris aan. 

 

 

Art. 3  Procedure 

 

a) Een geschil als bedoeld in artikel 47 uit de AR wordt aanhangig gemaakt door toezending van een met redenen 

omkleed verzoekschrift aan het secretariaat van de commissie. Een afschrift wordt aan de wederpartij 

gezonden. 

 

 Het verzoekschrift behelst tenminste: 

- naam, functie en datum indiensttreding van de verzoeker; 

- een korte en duidelijke uiteenzetting van het geschil alsmede de gronden waarop de klacht, het bezwaar, 

de grief of het verzoek is gebaseerd onder overlegging van eventueel daarop van toepassing zijnde 

schriftelijke stukken; 

- een duidelijke omschrijving van datgene waarover de geschillencommissie uitspraak moet doen. 

 

b) Na ontvangst van het verzoekschrift dient de wederpartij uiterlijk binnen twee weken een met redenen omkleed 

verweerschrift in en zendt daarvan een afschrift aan de verzoekende partij. 

 

c) De voorzitter kan, indien hem dit wenselijk voorkomt, partijen opdragen nadere stukken in te dienen binnen een 

door hem te stellen termijn en op door hem voorgeschreven wijze. 

 

 

Art. 4  Behandeling 

 

a) Er vindt een mondelinge behandeling van het geschil plaats binnen vier weken na indiening van het 

verzoekschrift. Voor deze behandeling worden partijen tenminste acht dagen tevoren schriftelijk uitgenodigd. 

 

b) Tijdens de behandeling worden partijen in elkaars tegenwoordigheid gehoord. Zij kunnen zich door een 

raadsman laten bijstaan. Indien partijen getuigen en/of deskundigen willen doen horen, dienen zij tenminste 

vier dagen voor de datum van de mondelinge behandeling daarvan mededeling te doen onder vermelding van 

de persoonsgegevens van de getuigen en/of deskundigen. 
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c) De mondelinge behandeling is openbaar voor de werknemers bij de Stichting, tenzij de commissie anders 

besluit. De beraadslagingen geschieden in een voltallige vergadering van de commissie achter gesloten 

deuren. 

 

d) De commissie neemt een beslissing bij meerderheid van stemmen. Geen der leden zal zich van stemming 

onthouden. 

 

e) De uitspraak is met redenen omkleed en wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de 

beraadslagingen, schriftelijk aan partijen meegedeeld. De uitspraak dient in overeenstemming te zijn met de 

door de directie en het VB van het KCO vastgestelde beleidslijnen. De uitspraak is voor partijen bindend.  

 

Met betrekking tot de werkwijze, voor zover niet in deze regeling voorzien, beslist de commissie.  
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Bijlage J   Werkafspraken uit de thans vigerende orkest-AR* 

 

Art. 1   Definities 

 

a) Buitenconcert: elk concert dat buiten de randstad wordt gegeven en waarbij geen 

overnachting plaatsvindt 

 

b) Compensatie-dag: een extra vrije dag in verband met afwijkingen of overschrijdingen van 

de AR 

 

c) Dienstverband (zie IA) onder verwijzing naar artikel 52 d) omvat een fulltime dienstverband 

(100%) maximaal 305 podiumdiensten. Vanwege een rouleerregeling 

werken orkestleden - afhankelijk van hun positie - minder 

podiumdiensten (met behoud van oproepbaarheid) 

 

d) Generale repetitie: de laatste repetitie voorafgaande aan een concert of uitvoering 

 

e) Forfaitaire uren: uren die dienen voor zelfstudie, voorbereiding van orkestpartijen, en 

uren die bedoeld zijn als compensatie voor gebroken diensten en het 

werken op onregelmatige werktijden, weekends en feestdagen 

 

f) Micro-repetitie: een podiumdienst, zijnde een repetitie ten behoeve van de microfoon- 

instelling; het tijdens deze repetitie opgenomen materiaal mag niet 

voor het uiteindelijke product (opname) worden gebruikt, zonder dat 

daarover overeenstemming tussen de directie en het VB is bereikt 

 

g) Opnamesessie: een podiumdienst voor de productie van geluidsdragers 

 

h) Parttime dienstverband: het aantal podiumdiensten bij een parttime dienstverband wordt 

verkregen door 305 podiumdiensten te verminderen met het 

parttimerpercentage en het aantal resulterende diensten te 

verminderen met het voor het orkestlid van toepassing zijnde 

rouleervrijpercentage. Voorbeeld: een tutti-speler die 25% minder 

werkt vanwege ouderschapsverlof zal 194 podiumdiensten spelen, 

namelijk: 305 minus 76 (= 25% ouderschapsverlof) minus 34 (= 15% 

rouleervrij) = 194 

 

i) Podiumdienst: een repetitie, concert, uitvoering (begeleiding) of opnamesessie van 

maximaal 3 uur, bij uitzonderingen 3½ uur 

 

j) Productieweek: een tijdvak van 7 dagen, van maandag t/m zondag waarin 

werkzaamheden kunnen worden gepland 

 

k) Regioconcert: een concert in de randstad 

 

l) Reglementaire vrije dag: een vrije dag conform het gestelde in artikel 59-a1, a2 en a3 

 

m) Reisdienst: de totale tijdsduur die ligt tussen de geplande vertrektijd bij het 

Concertgebouw en de aankomsttijd bij de concertzaal ter plaatse, plus 
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de totale tijdsduur van de terugreis, waarbij iedere periode van 3 uur 

als één dienst wordt gerekend; afronding geschiedt in halve uren 

 

n) Repetitie-sessie: een podiumdienst, zijnde een repetitie ten behoeve van de conform lid 

p) van dit artikel te registreren productie; deze repetitie-sessie kan 

eventueel samenvallen met een micro-repetitie 

 

o) Seizoen: een tijdvak, verdeeld over twee opeenvolgende kalenderjaren, 

aanvangend op de eerste dag na het einde van de zomervakantie in 

het eerste kalenderjaar, en eindigend op de laatste dag van de 

zomer-vakantie in het daarop volgende kalenderjaar 

 

p) Vier weken periode: deze wordt geteld vanaf de eerste maandag van de eerste werkweek 

na de zomervakantie 

 

q) Vrije dag: dag waarop geen werkzaamheden worden verricht 

 

r) Weekend: zaterdag en zondag 

 

s) Werkdag: een dag waarop werkzaamheden worden verricht 

 

t) Werkzaamheden: podium- en/of reisdiensten 

 

u) Werkzaamhedenlijst: het overzicht van werkzaamheden, vakantie-, compensatie-, 

acclimatisatie- en andere vrije dagen en proefspelen per seizoen 

 

v) Zitrepetitie: een podiumdienst van maximaal ½ uur die voorafgaande aan een 

concert buiten Amsterdam kan worden gehouden en tezamen met dat 

concert als één podiumdienst wordt gerekend 

 

 

Art. 2 Werkzaamheden 

 

a) Per dag    per dag kunnen maximaal 3 werkzaamheden worden gehouden, 

waarvan ten hoogste 2 podiumdiensten 

 

b) Per week  1. het maximaal aantal werkdagen is 6 en het   

 maximum aantal werkzaamheden is 9,waarvan ten  

 hoogste 4 concerten 

 

2. dit aantal van 4 concerten kan in uitzonderingsgevallen worden 

verhoogd tot 5, indien voor dit 5e concert een extra betaling 

wordt gegeven; een en ander in overleg tussen directie en VB te 

regelen 

 

3. het totaal aantal werkzaamheden kan worden verhoogd tot 11, 

indien die verhoging uit reisdiensten bestaat, met dien verstande 

dat dit niet in 2 opeenvolgende weken mag geschieden 

 

4. het is mogelijk maximaal 2 regio- of buitenconcerten per week te 

geven 
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5. het aantal forfaitaire uren bedraagt 14 per week 

 

c) Per periode van 4 weken 1. het maximaal aantal werkdagen is 23 

 

2. het aantal werkzaamheden mag in deze periode maximaal 34 

bedragen, met dien verstande dat er niet meer dan 2 weken 

achter elkaar 9 werkzaamheden mogen worden gepland, met 

uitzondering van het gestelde in lid b-3 van dit artikel 

 

d) Per seizoen het maximale aantal werkzaamheden bedraagt in dit tijdvak 365 

waarvan maximaal 305 podiumdiensten en 60 reisdiensten, een en 

ander gebaseerd op een seizoen van 43 werkweken; in langere of 

kortere seizoenen geldt een maximering pro rato 

 

 

Art. 3 Repetities 

 

a) Repetities worden 's morgens gehouden en duren van 9.30 - 12.30 uur, met uitzondering van het gestelde in lid 

b) t/m g) van dit artikel. 

 

b) Avondrepetities kunnen worden gehouden, voorzover deze in de plaats komen van één of meer der maximaal 

4 avondconcerten per week en duren van 19.00 - 22.00 uur. 

 

c) Alleen de generale repetitie kan met een ½ uur worden verlengd; dit moet uiterlijk één dag tevoren bekend 

worden gemaakt 

 

d) Een repetitie op woensdag waarvan het laatste ½ uur openbaar is, duurt van 10.00 - 13.00 uur met 

uitzondering van de generale repetitie op een woensdag, die van 9.30 - 13.00 uur kan duren. De pauzes in 

beide gevallen zijn van 10.45 - 11.00 uur en van 12.15 - 12.30 uur. 

 

e) Om een avondrepetitie te vermijden is het mogelijk 2 of 3 ochtendrepetities ieder met een ½ uur te verlengen; 

deze verlengde ochtendrepetities tellen tezamen als 3 c.q. 4 podiumdiensten 

 

f) Ter vervanging van de maandagavondrepetitie is het mogelijk de maandagochtendrepetitie te verlengen tot 

14.00 uur, en de dinsdag- en woensdagochtendrepetities ieder met een ½ uur te verlengen, volgens het hierna 

gedefinieerde schema met bijbehorende bepalingen. 

 

Repetitie-schema maandagochtend/-middag van 09.30 - 14.00 uur. 

 

1.  09.30 - 11.00 uur  1ste repetitie-blok  (90 minuten) 

11.00 - 11.15 uur  1ste pauze    (15 minuten) 

11.15 - 12.30 uur  2e repetitie-blok  (75 minuten) 

12.30 - 13.00 uur  2e pauze    (30 minuten) 

13.00 - 14.00 uur  3e repetitie-blok  (60 minuten) 

 

 

2. De dinsdag - en woensdagochtendrepetities kunnen in combinatie met bovengenoemd schema ieder met 

een ½ uur worden verlengd en duren dan van 09.30 - 13.00 uur. 

 

3. De verlengde maandagochtendrepetitie zal, in combinatie met de verlengde dinsdag- en/of woensdag-

ochtendrepetitie(s), voor 2 podiumdiensten worden gerekend. 
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g) Ter verkrijging van een vrije maandag kan de ochtendrepetitie van de daaropvolgende dinsdag verlengd 

worden tot 14.00 uur volgens het hierna gedefinieerde schema met bijbehorende bepalingen. 

 

Repetitie-schema dinsdagochtend/-middag van 9.30 - 14.00 uur. 

 

1.  09.30 - 11.00 uur  1ste repetitie-blok  (90 minuten) 

 11.00 -11.15 uur  1ste pauze    (15 minuten) 

 11.15 -12.30 uur  2e repetitie-blok  (75 minuten) 

12.30 -13.00 uur  2e pauze    (30 minuten) 

13.00 -14.00 uur  3e repetitie-blok  (60 minuten) 

 

2. De woensdag - en donderdagochtend repetities kunnen in combinatie met bovengenoemd schema ieder 

met een ½ uur worden verlengd en duren dan van 09.30 - 13.00 uur. 

 

3. De verlengde dinsdagochtendrepetitie zal, in combinatie met de verlengde woensdag- en/of donderdag- 

ochtendrepetitie(s), voor 2 podiumdiensten worden gerekend. 

 

h) Op zaterdag na 13.00 uur, op zondag en op dagen dat er een middagconcert is, kunnen er geen repetities of 

opnamesessies worden gehouden, met uitzondering van de dag waarop de kerstmatinee wordt gegeven 

 

 

Art. 4   Pauzes en rusttijden 

 

a) Er wordt niet langer dan 1½ uur achtereen gerepeteerd behoudens het gestelde in artikel 54 b). De pauze gaat 

in na maximaal 1½ uur repetitietijd en duurt 15 minuten, met uitzondering van de pauzes van de 

middagrepetities zoals zijn vastgelegd in de art. 53 lid f) en g). 

 

b) Repetities van maximaal 2 uur kunnen zonder pauze worden gehouden. 

 

c) Na een concert in Nederland is de rusttijd voor de volgende activiteit minimaal 8 uur. 

 

d) Als de geplande aankomsttijd bij het Concertgebouw na een buitenconcert tussen 00.00 en 01.00 uur valt, zijn 

de ochtend en middag van de betreffende dag vrij. 

 

e) Als de geplande aankomsttijd bij het Concertgebouw na een buitenconcert tussen 01.00 uur en 02.00 uur ligt, 

is de rest van de betreffende dag vrij en geldt als vrije dag. 

 

f) Als de geplande aankomsttijd bij het Concertgebouw na een buitenconcert na 02.00 ligt, is de rest van de 

betreffende dag vrij, maar geldt niet als vrije dag. 

 

g) Indien de tijd tussen de geplande vertrek- en aankomsttijd bij het Concertgebouw langer is dan 10 uur, is de 

volgende ochtend vrij. 

 

h) Indien bij werkzaamheden buiten Amsterdam de vertrektijd vanaf het Concertgebouw vóór 17.00 uur is 

gepland, zal er op die dag geen ochtend-podiumdienst worden gehouden, behoudens het gestelde in lid e) van 

dit artikel. 

 

i) Indien bij werkzaamheden buiten Amsterdam de vertrektijd bij het Concertgebouw tussen 16.00 en 17.00 uur is 

gepland, kan er op die dag, na overleg met het VB, een ochtendpodium-dienst worden gehouden van 

maximaal 2 uur zonder pauze, in principe van 09.30 - 11.30 uur. 
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j) Repetities na een regio- of een buitenconcert, of na een opera-voorstelling (mits 's avonds gehouden) duren 

van 10.00 - 12.30 uur. 

 

 

Art. 5   Operabegeleidingen 

 

Met betrekking tot deze begeleidingen geldt een in overleg met het VB aan de opera-werkzaamheden aangepast 

werkschema. 

 

 

Art. 6 Opname-sessies 

 

Met betrekking tot deze werkzaamheden gelden de normale werkafspraken, met uitzondering van de tijden voor de 

ochtendsessies, die van 10.00 - 13.00 uur zijn; de avondsessies duren van 19.00 - 22.00 uur. 

 

 

Art. 7 Bekendmaking 

 

a) Het volledige werkzaamhedenoverzicht zal uiterlijk 1 april bekend worden gemaakt. 

 

b) De definitieve dienstlijsten worden uiterlijk 2 weken vóór de geplande werkzaamheden bekend gemaakt. 

 

 

Art. 8  Annulering 

 

Podiumdiensten die niet tenminste 2 weken tevoren zijn geannuleerd worden als verrichte werkzaamheden 

aangemerkt. 

 

 

Art. 9  Vrije dagen en vakanties 

 

a) Bevrijdingsdag 5 mei is een vrije dag conform de officieel geldende regels,  

 waarbij er naar zal worden gestreefd deze dag in alle    andere gevallen zoveel mogelijk 

als een vrije dag te plannen 

 

b) Hemelvaartsdag   dit is een vrije dag 

 

c) Kerstvakantie   deze is tussen 25 december en 2 januari 

 

d) Koninginnedag   de dag waarop Koninginnedag wordt gevierd is een vrije  

     dag 

 

e) Paasvakantiede   paasvakantie is tussen palmzondag en de dag volgend op  

     2e paasdag 

 

f) Pinksteren    de beide pinksterdagen zijn vrij 

 

g) St. Nicolaas   de avond van de 5e december zal steeds vrij zijn 
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h) Voorjaarsvakantie deze duurt 9 dagen, en loopt parallel aan de voorjaarsvakantie van de basisscholen in 

de regio Amsterdam 

 

i) Vrije dagen 1. elke week telt tenminste 1 vrije dag 

 

2. de periode tussen een vrije dag en de daarop volgende vrije dag 

zal niet langer zijn dan 7 werkdagen 

 

3. er zijn 2 soorten periodes van 2 aaneengesloten vrije dagen: de 

ene periode valt in een weekend, de andere valt daar buiten; het 

tijdsverschil tussen deze beide periodes mag niet groter dan 3 

weken zijn, met dien verstande dat er tenminste alternerend een 

vrij weekend is 

 

4. elke week telt ten minste 1 vrije avond en wel de dinsdagavond 

 

5. in de in het volledige werkzaamhedenoverzicht vastgestelde 

vakanties mogen geen werkzaamheden worden gepland 

 

6. op de in het volledige werkzaamhedenoverzicht vastgestelde 

reglementaire vrije dagen en/of weekends mogen tot uiterlijk 6 

maanden voor datum werkzaamheden worden gepland; een en 

ander laat onverlet de bepalingen m.b.t. de vrije dagen en/of 

weekends 

 

j) Zomervakantie deze duurt tenminste 6 aaneengesloten weken in   

 de periode tussen half juni en begin september, waarvan   minimaal 4 aaneengesloten weken deel 

uitmaken van de   basisschoolvakanties zoals vastgesteld voor de regio  

  Amsterdam 

 

 

Art. 10 Niet genoten vakantie 

 

Indien door ziekte tijdens de vastgestelde vakantieperiodes vakantiedagen niet kunnen worden genoten, wordt ter 

compensatie vakantie verleend tot ten hoogste het aantal niet genoten vakantiedagen. 

Het orkestlid dient ter zake een medische verklaring te overleggen. Het tijdstip van de vervangende vakantie wordt in 

onderling overleg tussen directie en orkestlid vastgesteld. 

 

 

Art. 11 Séjourregeling 

 

a) Voor podiumdiensten binnen Amsterdam wordt een séjour uitbetaald conform het bepaalde in bijlage C art. 1a. 

 

b) Indien er werkzaamheden buiten Amsterdam plaatsvinden, zal er een séjour worden uitbetaald conform het 

bepaalde in bijlage C art. 1b. 
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Bijlage K   Tournee-reglement uit de thans vigerende orkest AR 

 

Art 1 Definities 

 

a) Acclimatisatiedagen:  dit zijn vrije dagen of perioden van vrije uren achtereen in   

    het te bezoeken land, teneinde van een reis te herstellen    

   dan wel aan het tijds- en/of klimaatsverschil te wennen,      

 volgens de optelsom van reistijd + uren tijdsverschil = de      

 faktor 'ongerief'. 

 

b) Compensatiedag:   een in relatie tot de duur van een tournee toegekende vrije  

     dag 

 

c) Reisdag:    een dag waarop alleen wordt gereisd 

 

d) Reisdienst:    de totale tijdsduur die ligt tussen de geplande vertrektijd bij  

     het Concertgebouw en de aankomsttijd bij hotel of    

    concertzaal ter plaatse en vervolgens steeds de totale     

   tijdsduur die ligt tussen de geplande vertrektijd vanaf het     

  hotel, en de aankomsttijd in het volgende hotel of de       

 volgende concertzaal; 

 

tot slot: de totale tijdsduur die ligt tussen de vertrektijd bij het laatste 

hotel of concertzaal en de aankomsttijd bij het Concertgebouw; iedere 

periode van 3 uren wordt als een reisdienst gerekend waarbij de 

afronding geschiedt in halve uren; dit alles bij elkaar opgeteld geeft 

het totale aantal reisuren aan 

 

 

e) Tournee:    alle werkdagen en vrije dagen buiten Amsterdam waarbij  

     tenminste één overnachting plaatsvindt, vanaf vertrek tot   

    aankomst bij het Concertgebouw 

 

f) Vrije dag:    een dag waarop geen werkzaamheden worden verricht met  

     uitzondering van het gestelde in art. 65 lid c) 

 

g) Werkdag:    een dag waarop werkzaamheden worden verricht 

 

 

Art. 2  Toepassing bepalingen van de AR 

 

Tijdens een tournee zijn de bepalingen van deze AR onverkort van toepassing, met uitzondering van de volgende 

artikelen: art. 52-a (alleen m.b.t. maximaal 3 werkzaamheden per dag), art. 52 b-1 en b-2; 53-a, 53-h en art. 59 a-3 

en a-4. 

 

 

 

 

Art 3. Duur van een tournee 
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a) In 1 seizoen mogen de tournees tezamen niet langer duren dan maximaal 42 dagen, inclusief de reisdagen. 

 

b) In Europa zal een tournee niet langer duren dan maximaal 22 dagen, inclusief de reisdagen. 

 

c) Een intercontinentale tournee kan maximaal 25 dagen duren, inclusief de reisdagen. 

 

d) Er mogen in twee opeenvolgende seizoenen maximaal drie intercontinentale tournees worden gehouden, met 

dien verstande dat er in één seizoen nooit meer dan twee van deze tournees kunnen worden gepland. 

 

 

Art. 4  Werkzaamheden en vrije dagen 

 

a) Tijdens een tournee mogen er niet meer dan 4 concerten achter elkaar worden gegeven. Daarna moet er een 

vrije dag zijn, volgens het bepaalde onder art. 65 c). 

 

b) Er dient na tenminste vijf werkdagen een vrije dag te zijn. 

 

c) Nadat hierover tussen directie en VB overeenstemming is bereikt, kan er op een vrije dag worden gereisd. In dit 

geval kan een aansluitende periode van minimaal 28 uur, gerekend van de aankomst in het hotel tot aan het 

vertrek naar de volgende podiumdienst, gelijk gesteld worden aan een vrije dag. 

 

d) Op dagen dat er 's ochtends wordt gereisd en 's avonds een concert wordt gegeven, dient er vanaf de 

aankomst in het hotel tot het vertrek naar de concertzaal (of tot het begin van het concert c.q. zitrepetitie indien 

hotel en concertzaal op loopafstand van elkaar liggen), een vrije periode te zijn van tenminste 4 uur. 

 

e) De dag voorafgaande aan een tournee van meer dan 4 dagen moet vrij zijn. 

 

f) Als de geplande aankomsttijd na afloop van een tournee van maximaal 3 dagen tussen 00.00 en 02.00 uur ligt, 

is de rest van de betreffende dag vrij, maar geldt niet als vrije dag. In dat geval kan de verplichte 

compensatiedag aansluitend aan de betreffende tournee of elders in dat seizoen worden gegeven. In het 

laatste geval mag deze compensatiedag echter niet samenvallen met een reglementaire vrije dag. 

 

 

Art 5.  Reisschema 

 

Het definitieve reisschema zal tenminste twee weken vóór het begin van een tournee aan de orkestleden bekend 

worden gemaakt. 

 

 

Art.6  Vliegtuigen, bus- en treinvervoer en hotels 

 

Het vervoer en de accommodaties dienen van uitstekende kwaliteit te zijn. 

 

 

Art. 7   Reizen, bagage en verzekeringen 

 

a) De heen- en terugreis naar en van een tourneebestemming zal bij voorkeur per trein of per vliegtuig worden 

gemaakt. Vervoer per bus komt alleen in aanmerking als de afstand korter is dan 250 km. 

 

b) Tijdens het reizen per bus zal er bij een reistijd van meer dan 2½ uur een rust-/koffiepauze zijn van 30 minuten. 
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c) Het vervoer van koffers en muziekinstrumenten wordt, indien mogelijk, door de Stichting verzorgd. 

 

d) De Stichting vergoedt de kosten van het verkrijgen of verlengen van een paspoort, alsmede de kosten voor het 

verkrijgen van andere reisdocumenten, extra pasfoto's, etc. 

 

e) Voor de orkestleden zijn tijdens een tournee de volgende verzekeringen afgesloten: 

- een reisbagage-verzekering; 

- een ongevallen-verzekering; 

- een ziektekosten-verzekering. 

 

De hoogte van de verzekerde bedragen wordt door de directie in overleg met het VB volgens de gebruikelijke 

normen vastgesteld. Deze bedragen worden in de betreffende reiswijzers vermeld. 

 

 

Art.8    Séjours en andere tournee-vergoedingen 

 

Deze worden vastgesteld conform de afspraken zoals deze tussen de directie en het VB zijn gemaakt. 

 

 

Art. 9   Compensatie- en acclimatisatiedagen 

 

a) Tijdens een tournee kunnen acclimatisatiedagen worden gepland, een en ander in overleg tussen directie en 

VB vast te stellen volgens onderstaand schema. (Zie art. 62-g): 

- bij een ongerieffactor van 7 - 8 zijn dit 24 uren of één dag; 

- bij een ongerieffactor van 9 - 10 zijn dit 32 uren; 

- bij een ongerieffactor van 11 of meer, zijn dit 48 uren of twee dagen. 

- De acclimatisatie-periode gaat in na aankomst bij het hotel ter plaatse. 

 

b) In relatie tot de lengte van een tournee geldt de onderstaande compensatiedagen-regeling, waarbij een aantal 

compensatiedagen aansluitend aan een tournee dient te worden gegeven, de z.g. 'verplichte 

compensatiedagen'. De overige dagen, de z.g. 'variabele compensatiedagen', kunnen in overleg tussen directie 

en VB eventueel elders in dat betreffende seizoen worden verleend. In dat geval bij voorkeur te gebruiken ter 

verlenging van de kerstvakantie. 

 

 

 tournee compensatie  verplicht   variabel 

 

 2/3 dagen  1 dag    1 dag 

 4/6 "   2 dagen   2 dagen 

 7/9 "   3 "    3 " 

 10/12 "  4 "    3 "  1 dag 

 13/15 "  5 "    3 "  2 dagen 

 16/18 "  6 "    4 "  2 " 

 19/21 "  7 "    4 "  3 " 

 22/24 "  8 "    4 "  4 " 

 25  "   9 "    5 "  4 " 

 

a) Indien een tournee gevolgd wordt door een vakantieperiode, zal het aantal verplichte compensatiedagen 

voorafgaand aan deze vakantie, in afwijking van lid b) van dit artikel, worden vastgesteld volgens de 

berekeningsmethodiek zoals is opgenomen in lid a) van dit artikel. 
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Alle mogelijke resterende compensatiedagen worden in overleg tussen directie en VB elders in het betreffende 

seizoen gegeven, bij voorkeur ter verlenging van de kerstvakantie. 

 

b) Compensatiedagen kunnen niet samenvallen met vakantieperiodes. 

 

Nadat daarover tussen directie en VB overeenstemming is bereikt, kan in uitzonderlijke gevallen een 

compensatiedag samenvallen met een reglementaire vrije dag. 
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