
Nr. 18170
26 juli

2013

Openbare Bibliotheken 2013
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juli 

2013 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van 

bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Openbare 

Bibliotheken 

UAW Nr. 11452

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

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

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

Partijen ter andere zijde: ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak.

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

Besluit:

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

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 27 Vakantierecht komt te luiden:

‘Artikel 27 Vakantierecht 

1. Aan de werknemer wordt in elk kalenderjaar vakantie met behoud van salaris verleend.

2. Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder het salaris mede verstaan het bedrag aan 
toelage onregelmatige dienst, dat in de drie kalendermaanden voorafgaande aan het aanvangstijd-
stip van de vakantie gemiddeld in een maand is toegekend.

3. a. Het vakantieverlof wordt gesteld op 180 uur per kalenderjaar, te onderscheiden in een wettelijk 
deel van 144 uur en een bovenwettelijk deel van 36 uur.

b. In afwijking van lid 3a verwerft de werknemer die arbeidsongeschikt is, naast het wettelijk deel, 
het bovenwettelijk deel slechts over het tijdvak van de laatste zes maanden van zijn arbeidson-
geschiktheid. Hierbij worden tijdvakken samengeteld, als zij elkaar met een onderbreking van 
minder dan een maand opvolgen.

4. Het vakantieverlof van de werknemer, die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt of wordt 
ontslagen, wordt vastgesteld in evenredigheid met het aantal uren, waarop hij krachtens het derde 
en vierde lid aanspraak zou hebben, indien hij het gehele jaar in dienst was.

1 Stcrt. 2012 , nr. 6740.
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5. Het vakantieverlof van de werknemer die geen volledig dienstverband heeft, wordt bepaald in 
evenredigheid met het vakantieverlof waarop hij recht zou hebben bij een volledig dienstverband.

6. Het bovenwettelijk vakantierecht van de op 1 januari 2005 in dienst zijnde werknemers wordt,als 
overgangsregeling tot het einde van hun dienstverband, verhoogd volgens onderstaande tabel:
geboortejaar 1951 tot en met 1955: 7,2 uur
geboortejaar 1946 tot en met 1950: 14,4 uur
Op het aantal uren verhoging is voor het overige het gestelde in de leden 3b, 4 en 5 onverminderd 
van toepassing.’

Na artikel 27 wordt een nieuw artikel 27a ingevoegd dat komt te luiden:

‘Artikel 27a Verlofregistratie 

1. De werkgever houdt per werknemer een verlofregistratie bij.

2. De verlofregistratie als bedoeld in lid 7 toont in elk geval:
a. de aanspraak op jaarbasis op wettelijke verlofdagen en de datum waarop deze komen te 

vervallen,
b. de aanspraak op jaarbasis op bovenwettelijke verlofdagen en de datum waarop deze verjaren
c. de na een opname resterende aanspraak op wettelijke dagen en de datum waarop deze komen 

te vervallen;
d. de na een opname resterende aanspraak op bovenwettelijke dagen en de datum waarop deze 

verjaren.’

Artikel 28 Opnemen van vakantie komt te luiden: 

‘Artikel 28  Opnemen van vakantie. 

1. Voor de werknemer die in afwijking van het voor hem geldende werktijdenschema zoals bedoeld 
in artikel 24, geen werkzaamheden verricht doordat hij verlof geniet, geldt dat deze tijd (uitgedrukt 
in uren) op het verlof in mindering wordt gebracht.

2. Het verlof wordt in mindering gebracht op de wettelijke verlofdagen voor zover toereikend en zo 
nodig voor het overige op de bovenwettelijke verlofdagen.

3. Het wettelijk verlof komt niet te vervallen indien de werknemer redelijkerwijs niet in staat is 
geweest vóór de vervaldatum vakantie op te nemen. Hiervan is in ieder geval sprake als de 
werknemer wegens ziekte geen vakantie heeft kunnen genieten, of als een verzoek om verlof op te 
nemen herhaaldelijk door de werkgever is afgewezen.’

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, 23 juli 2013

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