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STAATSCOURANT 
Nr. 14311 

3 augustus 

2012 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Geestelijke Gezondheidszorg 2012 
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 juli 
2012 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van be-
palingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheids-
zorg 

UAW Nr. 11333 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van GGZ Nederland mede namens de overige partijen bij bovengenoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst; 

Partij ter ener zijde: de Vereniging GGZ Nederland; 

Partijen ter andere zijde: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, Federatie beroepsorganisaties in de zorg en 
daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) en NU ’91, Beroepsorganisatie voor de Verpleging en 
Verzorging. 

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

Besluit: 

Dictum  I  

Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Gees-
telijke Gezondheidszorg

1 
 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd: 

A 

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd: 

Hoofdstuk 7B, artikel 18 komt te luiden: 

‘Artikel 18 Eenmalige uitkering 

In september 2012 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,25% van twaalf maal het op 1 september 
geldende salaris, met een minimum van € 25, aan de werknemer die op 1 september 2012 in dienst is van de 
werkgever. Voor de werknemer die in de periode vanaf 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 in deel-
tijd heeft gewerkt, of een deel van die periode in dienst is geweest, en/of onbetaald verlof heeft genoten, vindt 
een berekening naar evenredigheid plaats.’ 

Hoofdstuk 16B, artikel 3, eerste lid, komt te luiden: 

‘Artikel 3 Sociaal plan organisatieontwikkeling 

1. De werkgever is verplicht een doorlopend sociaal plan organisatieontwikkeling overeen te komen met de 
werknemersorganisaties. Dit sociaal plan dient maatregelen en voorzieningen te bevatten die de nadeli-
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ge gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers opvangen. In het sociaal plan worden ten min-
ste regelingen opgenomen met betrekking tot: 
• het waarborgen van de werkgelegenheid; 
• een plaatsings- en herplaatsingsprocedure, alsmede de (her)plaatsingscriteria; 
• voor zover dat bij het inwerkingtreden van deze CAO niet reeds is vastgelegd: de wijze waarop het 

salarisperspectief van de werknemer behouden blijft; 
• de wijze waarop de extra kosten, derving van compensatie- en vergoedingsregeling worden gecom-

penseerd; 
• mobiliteitsbevorderende maatregelen; 
• een bezwarenprocedure; 
• in welke specifieke gevallen overleg plaatsvindt en zo nodig aanvullende regelingen worden overeen-

gekomen tussen de werkgever en de werknemersorganisaties.’ 

Dictum  II  

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

’s-Gravenhage, 31 juli 2012 

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


