
Collectieve Arbeidsovereenkomst 

Koninklijk Instituut voor de Tropen 

1 april 2010 – 1 april 2011 

 

Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 

 

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen, hierna te noemen KIT, 

 

en 

 

Abvakabo FNV, vakbond aangesloten bij de FNV, 

Handelend in de hoedanigheid van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

 

Partijen verklaren hierbij dat zij een collectieve arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen, waarbij de 

tekst luidt als hierna is opgenomen.
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 1.1 Definities 

 

In deze CAO, alsmede in de bijlagen, wordt verstaan onder: 

 

a. brutosalaris: het bedrag, dat met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 7 van 

deze CAO voor de werknemer is vastgesteld op basis van de voor de functie geldende 

salarisschaal, of het bedrag dat voor zijn functie is vastgesteld. 

 

b. jaarinkomen: 12 x het brutosalaris, vermeerderd met de vakantietoelage en alle toelagen 

waar op grond van deze CAO aanspraak bestaat, alsmede de vergoeding voor overwerk. 

 

c. maand: een kalendermaand. 

 

d. maandinkomen: het schaalsalaris, vermeerderd met alle toelagen ingevolge de CAO, 

maar met uitzondering van de vakantietoelage en overwerkbeloning. 

 

e. maximumsalaris: het hoogste bedrag in de salarisschaal. 

 

f. meerwerk: uren die op verzoek van werkgever door werknemer worden gewerkt en die 

uitgaan boven de overeengekomen contractduur, tot een maximum van 40 uren per 

week.  

 

g. normale arbeidsduur: het gemiddeld aantal uren per week gedurende welke de 

werknemer volgens de werktijdenregeling zijn werkzaamheden verricht. 

 

h. ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de 

Ondernemingsraden (OR). 

 

i. overwerk:  uren die op verzoek van werkgever door werknemer worden gewerkt die 

uitgaan boven de overeengekomen contractduur, voor zover deze de 40 uren per week 

te boven gaan.  

 

j. relatiepartner: de man of vrouw met wie de werknemer, voor de werkgever aantoonbaar, 

duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het personen betreft tussen wie 

bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. Een gezamenlijke huishouding 

als hier bedoeld, dient ten minste zes maanden te hebben geduurd alvorens rechten 
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kunnen worden ontleend aan de betreffende bepalingen in deze CAO. 

 

k. rooster: het op een tijdvak van een of meer weken betrekking hebbende schema, waarop 

de dagen en de uren zijn aangegeven waarop de werknemer zijn functie moet vervullen. 

 

l. salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal dat in een salarisschaal voor 

een salaris is vermeld. 

 

m. salarisschaal: een zodanig in bijlage 1 van deze CAO vermelde reeks van genummerde 

salarisschalen. 

 

n. week: een periode van 7 etmalen, waarvan de eerste aanvangt bij het begin van de 

eerste dienst op maandagochtend. 

 

o. werkgever: De vereniging "Koninklijk Instituut voor de Tropen" (KIT). 

 

p. werknemer: de mannelijke of vrouwelijke persoon met wie de werkgever een 

arbeidsovereenkomst is aangegaan, met uitzondering van leden van de raad van bestuur 

en stagiairs. 

 

Daar waar wordt gesproken over ‘werknemer’  en ‘hij’ wordt eveneens ‘werkneemster’ en ‘zij’ bedoeld.  

 

Artikel 1.2 Afkortingen 

 

ABP: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

AWVN: Algemene Werkgeversvereniging 

BW:  Burgerlijk Wetboek 

CAO:  collectieve arbeidsovereenkomst 

FNV: Federatie Nederlandse Vakbeweging 

FPU: Flexibel pensioen en uittreden (regeling voor wie geboren is vóór 1950) 

IVA: Wettelijke regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten 

KIT:  Koninklijk Instituut voor de Tropen 

OR:  ondernemingsraad 

UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

WAO:  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Wep: Werkervaringsplaats 

WGA: wettelijke regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten 

WIA:  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
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Artikel 1.3 Reikwijdte en werkingsduur 

 

Deze CAO is van toepassing op alle werknemers; deze CAO is niet van toepassing op stagiairs. Deze CAO 

heeft een werkingsduur van 1 april 2010 tot 1 april 2011 en eindigt van rechtswege, dus zonder dat 

vooraf opzegging noodzakelijk is. 

 

Artikel 1.4 Pro rata 

 

Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeid minder bedraagt dan de 

normale arbeidsduur zijn de bepalingen van deze CAO, naar rato van de individuele arbeidsduur, op 

overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij in deze CAO anders is geregeld.  

 

Artikel 1.5 Toepasselijk recht 

 

Op deze CAO is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 1.6  Interpretatie en interpretatiecommissie 

 

1.6.1 Partijen bij deze CAO hebben een interpretatiecommissie ingesteld, die tot taak heeft een goede 

interpretatie van deze CAO te bevorderen. 

 

1.6.2 Indien wegens een door de werkgever genomen beslissing, ten aanzien van een werknemer, 

tussen werkgever en werknemer verschil van mening blijkt te bestaan over de interpretatie van 

enige bepaling in deze CAO of de daarbij behorende regelingen en overige arbeidsvoorwaarden 

kan zowel de werkgever als de werknemer zich schriftelijk tot de interpretatiecommissie wenden 

met het verzoek om een nadere interpretatie van de betreffende bepaling. 

 

1.6.3 De interpretatiecommissie bestaat uit vier leden en twee plaatsvervangende leden. 

Zowel door de werkgever als door de werknemersorganisatie die partij is bij deze CAO worden 2 

leden en een plaatsvervangend lid benoemd.  

 

1.6.4 Eén van de door de werkgever benoemde leden treedt op als secretaris. Op verzoek van de 

interpretatiecommissie stelt de werkgever administratieve hulp ter beschikking van de secretaris. 

 

1.6.5 De interpretatiecommissie vergadert zo dikwijls als de leden dit noodzakelijk achten. 

 

1.6.6 Indien in de interpretatiecommissie geen overeenstemming kan worden bereikt over een aan 

haar voorgelegde zaak, wordt de zaak om advies in het overleg tussen partijen bij deze CAO 

gebracht. 
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1.6.7 De interpretatiecommissie doet zo spoedig mogelijk na kennisneming van de haar voorgelegde 

zaak, maar uiterlijk binnen zes weken, tenzij artikel 1.6.6 van toepassing is, uitspraak. 

 

1.6.8 De uitspraak van de interpretatiecommissie heeft de kracht van een bindend advies. 

 

1.6.9 Uit deze CAO voorkomende geschillen tussen werkgever en de werknemersorganisatie die partij 

is bij deze CAO zullen zoveel mogelijk langs de weg van overleg worden geregeld. 

 

Artikel 1.7 Toepasselijkheid BW 

 

Op de arbeidsovereenkomst met werknemer zijn de bepalingen uit boek 7 titel 10 van het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing, behoudens voor zover daar in de individuele arbeidsovereenkomst of bij deze 

CAO van wordt afgeweken. 1 

                                                 
1  De volledige tekst van Boek 7 Titel 10 van het BW zal op het Intranet van het KIT beschikbaar worden gesteld. 
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HOOFDSTUK 2  ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 

 

 

Artikel 2.1  

 

Werkgever verplicht zich deze CAO naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 

 

Artikel 2.2 

 

Werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke ten doel heeft 

wijziging te brengen in de volgens deze CAO geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan 

neergelegd in deze CAO. 

 

Artikel 2.3 

 

Werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden die in strijd 

zijn met het bepaalde in deze CAO. 

 

Artikel 2.4 

 

Werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarin deze CAO van toepassing wordt verklaard, en zal werknemer op diens verzoek een 

exemplaar van de CAO verstrekken. 

 

Artikel 2.5 

 

Werkgever is verplicht werknemer in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden naar zijn 

beste vermogen te verrichten en zich daarbij als goed werkgever op te stellen. 

 

Artikel 2.6 

 

Werkgever is redelijkerwijs verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon 

van de werknemer uit hoofde van zijn functie als werkgever bekend is, tenzij de werknemer tot het 

verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens toestemming heeft. 

 

Artikel 2.7 

Werkgever verplicht zich voor de werkgevers- en werknemersaansprakelijkheid een genoegzame 

verzekering af te sluiten. 
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HOOFDSTUK 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

 

 

Artikel 3.1 

 

Werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed werknemer te 

behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. Werknemer is gebonden aan de 

binnen het KIT geldende Gedragscode. 

 

Artikel 3.2 

 

Werknemer is gehouden alle hem door of namens werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover 

deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle 

aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

 

Artikel 3.3 

 

Werknemer is gehouden, voor wat betreft zijn werk- en rusttijden, de geldende werktijdenregeling en de 

normen van de Arbeidstijdenwet in acht te nemen. 

 

Artikel 3.4 

 

Werknemer is gehouden ook buiten de op de werktijdenregeling aangegeven uren  

arbeid te verrichten, voor zover werkgever de betreffende wettelijke voorschriften en  

de bepalingen van deze CAO in acht neemt. Werknemers van 55 jaar en ouder zijn niet verplicht 

overwerk te verrichten.  

 

Artikel 3.5 

 

Werknemer is medeverantwoordelijk voor de orde, veiligheid en het welzijn in het bedrijf van werkgever 

en is gehouden tot naleving van de betreffende aanwijzingen en voorschriften door of namens werkgever 

gegeven. 

 

Artikel 3.6 

 

Indien werknemer het voornemen heeft tegen beloning enigerlei arbeid voor derden te gaan verrichten 

of als zelfstandige een nevenbedrijf te gaan voeren, dient hij dit vooraf aan de werkgever te melden en 

hiervoor toestemming te vragen. Het is werknemer verboden deze werkzaamheden te aanvaarden of de 

zelfstandige arbeid ter hand te nemen zonder schriftelijke toestemming van werkgever. Werkgever kan 
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deze toestemming alleen onthouden als er sprake is van onverenigbaarheid van de nevenarbeid of het 

nevenbedrijf met de functie bij de werkgever. 

Werkgever is bevoegd werknemer die dit verbod overtreedt, zonder behoud van het maandinkomen te 

schorsen. Herhaling zal door werkgever beschouwd kunnen worden als een dringende reden om de 

arbeidsovereenkomst te beëindigen. Werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van arbeid voor 

derden zonder toestemming van de werkgever, verliest elke bovenwettelijke aanspraak op de in 

hoofdstuk 10 van deze CAO geregelde aanspraak op een uitkering inzake arbeidsongeschiktheid. 

 

Artikel 3.7 

 

De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten gevolge van de 

arbeidsovereenkomst bekend wordt, en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent dan wel had dienen 

te beseffen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

 

Artikel 3.8 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, komen aan werkgever de intellectuele 

eigendomsrechten toe als werknemer tijdens of in samenhang met de uitoefening van zijn functie een 

auteursrechtelijk beschermd werk vervaardigt of een octrooieerbare uitvinding doet. 
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HOOFDSTUK 4 VAKBONDSFACILITEITEN 

 

 

Artikel 4.1 

 

Om contacten mogelijk te maken tussen de vakverenigingen en hun leden en tussen deze leden 

onderling, alsmede om de vakverenigingen in staat te stellen gekozen leden van de OR in hun werk te 

ondersteunen, zal werkgever aan de vakverenigingen waar mogelijk faciliteiten verlenen. 

 

Artikel 4.2 

 

Deze faciliteiten, die de normale voortgang in het bedrijf niet mogen schaden, zullen bestaan uit: 

a) het toestaan van aankondigingen op daarvoor bestemde publicatieborden voor bijeenkomsten van 

bedrijfsledengroepen van de vakverenigingen; 

b) het vrijaf geven aan bestuursleden van een bedrijfsledengroep of afdeling, voor zover de 

bedrijfsomstandigheden dit toelaten, voor het bijwonen van voor hen bestemde bijeenkomsten van de 

vakverenigingen over bedrijfsaangelegenheden; 

c) beschikbaarstelling - als regel buiten de werktijd - van bedrijfsruimte voor vergaderingen van de 

vakverenigingen over bedrijfsaangelegenheden voor zover de werkzaamheden het mogelijk maken; 

d) beschikbaarstelling - alleen in dringende gevallen - van bedrijfsruimte binnen de werktijd voor 

contacten inzake bedrijfsaangelegenheden van bestuursleden van een bedrijfsledengroep of afdeling met 

bezoldigde functionarissen van de vakverenigingen; 

e) toestaan van het gebruik van e-mail door vakbondsleden, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering 

van vakbondstaken met betrekking tot het KIT. 

 

Artikel 4.3 

 

In de hiervoor in artikel 4.2 vermelde gevallen zal werkgever vooraf geïnformeerd worden. Indien nodig 

vindt overleg plaats. 

 

Artikel 4.4 

 

Ten behoeve van het vakbondswerk binnen het KIT stelt werkgever aan het bestuur van de 

bedrijfsledengroep of afdeling een redelijk aantal uren ter beschikking. Over het aantal uren dient tussen 

het bestuur en de bedrijfsledengroep of afdeling en werkgever overleg plaats te vinden. 
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Artikel 4.5 

 

Werkgever zal er nauwgezet op toezien dat werknemers die een functie in een vakvereniging vervullen, 

niet op grond daarvan in hun positie worden benadeeld en dat ook inzake ontslag ten aanzien van hen 

dezelfde maatstaven worden aangelegd als die, welke gelden voor werknemers die niet met een 

dergelijke functie zijn belast. 

 

Artikel 4.6 

 

Werkgever stelt jaarlijks, overeenkomstig de regeling van de AWVN, een bedrag per werknemer 

beschikbaar. Dit bedrag is bestemd voor scholing en ondersteuning van vakverenigingsactiviteiten. 
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HOOFDSTUK 5  SOORTEN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN, INHOUD, AANVANG EN EINDE 

VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

Soorten arbeidsovereenkomsten 

 

Artikel 5.1 

 

Naast een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen de volgende 

arbeidsovereenkomsten worden afgesloten: 

a) een projectovereenkomst (artikel 5.2); 

b) een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht met een garantie voor een aantal uren van 

tenminste 250 uur op jaarbasis (artikel 5.3); 

c) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op basis van een voorovereenkomst (artikel 5.4); 

d) een arbeidsovereenkomst met degene die promotieonderzoek verricht (artikel 5.5). 

 

Artikel 5.2 

 

Een projectovereenkomst is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarvoor in afwijking van het 

bepaalde in artikel 7:668a BW de volgende bepalingen gelden: 

a)  Binnen een periode van 48 maanden kunnen maximaal 3 opvolgende contracten voor 

bepaalde tijd worden afgesloten. 

b)  Twee contracten volgen elkaar op wanneer zij niet worden onderbroken door een periode 

van langer dan drie maanden. 

c)  Een onderbreking van drie maanden of korter telt mee voor de berekening van de 

periode van 48 maanden. 

d)  Direct aansluitend aan de periode van 48 maanden kan eenmaal een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van ten hoogste drie maanden 

worden afgesloten, wanneer deze periode wordt gebruikt voor de overdracht of de 

afronding van het project. Wanneer de arbeidsovereenkomst van maximaal drie 

maanden niet direct aansluit, voor een langere periode dan drie maanden wordt 

aangegaan, dan wel voor een ander doel dan afronding of overdracht wordt aangegaan, 

wordt deze arbeidsovereenkomst direct en van rechtswege omgezet in een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

e)  Een vierde opvolgend contract wordt - behoudens het gestelde in artikel 5.2 sub d - 

direct en van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

f)  Wanneer de periode van 48 maanden wordt overschreden wordt - behoudens het 

gestelde in artikel 5.2 sub d – de arbeidsovereenkomst op dat moment van rechtswege 

omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
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g)  Het bepaalde in artikel 7:668a lid 2 BW (opvolgend werkgeverschap) is onverkort van 

toepassing op de projectovereenkomst. 

 

Artikel 5.3  

 

5.3.1 Op een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht met urengarantie zijn de volgende 

bepalingen van toepassing: 

a) De werknemer heeft op jaarbasis ten minste recht op het loon over het aantal 

gegarandeerde uren. Het bepaalde in artikel 7:628 lid 1 BW is niet van toepassing. 

b)  Het bepaalde in hoofdstuk 10 over loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid is van 

overeenkomstige toepassing op ingeroosterde uren. Niet ingeroosterde uren worden 

alleen doorbetaald, wanneer daarover afspraken waren gemaakt, dan wel wanneer een 

regelmatig en structureel patroon in de werkzaamheden is ontstaan. 

 

5.3.2 Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht met urengarantie kan worden 

aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. 

 

Artikel 5.4 

 

Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die wordt aangegaan op basis van een 

voorovereenkomst zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

a)  werknemer is nimmer verplicht om aan een oproep om een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd te sluiten gehoor te geven; 

b)  in de voorovereenkomst regelen werkgever en werknemer welke arbeidsvoorwaarden 

van toepassing zijn wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt 

aangegaan; 

c) In afwijking van artikel 7:668 a BW wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht met 

een garantie voor 250 uren voor onbepaalde tijd op het moment dat: 

- meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van drie maanden of 

langer elkaar hebben opgevolgd zonder tussenpozen van langer dan drie 

maanden; 

- arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van drie maanden of langer elkaar 

hebben opgevolgd zonder tussenpozen van langer dan drie maanden en een 

periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden; 

-  meer dan 15 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd 

zonder tussenpozen van langer dan drie maanden èn een periode van 36 

maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden.  
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Artikel 5.5  

 

5.5.1 De promovendus verricht wetenschappelijk onderzoek en legt de resultaten hiervan vast in een 

proefschrift. Onder promovendus wordt in deze bepaling niet verstaan degene die al vóór 

aanvang van op promotie gericht onderzoek een vaste arbeidsovereenkomst heeft met 

werkgever. 

 

5.5.2 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor ten hoogste 48 maanden bij 

volledige werktijd, in geval van deeltijd te verlengen naar rato. De arbeidsovereenkomst wordt 

als regel aangegaan voor de volledige werktijd.  

 

5.5.3 Het salaris van de promovendus wordt, in afwijking van hoofdstuk 7, vastgesteld op het bedrag 

horende bij schaal 7, periodieknummers 1, 5, 7 of 9. 

Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst wordt aan de promovendus het salaris toegekend dat is 

vermeld achter schaal 7 periodieknummer 1. Het salaris van de promovendus wordt jaarlijks 

verhoogd tot het naast hogere bedrag, zoals aangegeven in de eerste volzin. Nadat salaristrede 

7-9 is bereikt, wordt het salaris niet verder periodiek verhoogd.  

 

Inhoud van de arbeidsovereenkomst 

 

Artikel 5.6  

 

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst wordt in beginsel een wederzijdse proeftijd 

overeengekomen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:652 BW. 

 

Artikel 5.7 

 

5.7.1 De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud 

opgemaakt. 

 

5.7.2 De werkgever draagt zorg dat de werknemer een door beide partijen ondertekend exemplaar 

ontvangt van deze overeenkomst of de wijziging daarvan. 

 

5.7.3 De arbeidsovereenkomst vermeldt in elk geval: 

a)  de naam en vestigingsplaats van de werkgever, alsmede de functie van degene die de 

werkgever statutair vertegenwoordigt; 

b)  de naam, voornamen, woonplaats en geboortedatum van de werknemer; 

c) de datum van ingang van de arbeidsovereenkomst; 

d)  de functie, die door de werknemer zal worden vervuld; 
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e)  de aard van de arbeidsovereenkomst; 

f)  de duur van de proeftijd in de zin van artikel 7:652 BW, indien een proeftijd is 

overeengekomen; 

g)  de arbeidsduur per week en eventueel per dag bij het aangaan van de betrekking; 

h)  het salaris onder aanduiding van de salarisschaal en het salarisnummer waarop dit 

berust, alsmede de aanduiding van het functieniveau; 

i)  de arbeidsduur per week bij het aangaan van de betrekking; 

j)  het aantal vakantiedagen of vakantie-uren; 

k)  eventuele bijzondere bepalingen en regelingen welke van toepassing zijn waarbij het de 

werkgever geoorloofd is in voor de werknemer gunstige zin van de CAO af te wijken; 

l)  de bepaling dat deze CAO met de arbeidsovereenkomst een geheel vormt, dat de 

werknemer op verzoek een exemplaar daarvan zal ontvangen, en er mee bekend is dat 

deze CAO van toepassing is. 

 

Einde van de arbeidsovereenkomst 

 

Artikel 5.8 

 

5.8.1 De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer eindigt van rechtswege op de eerste 

dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd is bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is 

vereist. 

5.8.2 Werknemer is gerechtigd aan te geven de arbeidsovereenkomst, na beëindiging conform artikel 

5.8.1, een jaar te willen voortzetten. In dat geval zullen dezelfde voorwaarden en bepalingen van 

toepassing zijn als in het voorgaande contract (met inbegrip van de pensioenopbouw), met 

uitzondering van de bepalingen rond leeftijdsdagen en seniorenverlof.  

5.8.3 Voor het einde van de voortgezette arbeidsovereenkomst zullen partijen in overleg treden over 

een verlenging met nog een jaar. Beide partijen dienen met een dergelijke verlenging in te 

stemmen.  

5.8.4 Zowel in het geval van artikel 5.8.2 als 5.8.3 eindigt de voortgezette arbeidsovereenkomst van 

rechtswege door het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan.  

 

Artikel 5.9 

 

5.9.1 De opzegtermijn bedraagt: 

a) voor een gewone werknemer twee maanden, en 

b)  voor de werknemer die een leidinggevende functie heeft en in salarisschaal 12 of hoger is 

ingedeeld: drie maanden. 

5.9.2 De opzegtermijn voor werkgever bedraagt in alle gevallen 4 maanden. 
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Artikel 5.10 

 

5.10.1 Een (voortgezette) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het 

verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Voorafgaande 

opzegging is niet vereist. Werkgever zal tenminste één maand voor het einde van de van de 

arbeidsovereenkomst aan de werknemer bevestigen dat het arbeidsovereenkomst conform de 

overeenkomst ten einde loopt, dan wel mededelen dat hij voorzetting van de 

arbeidsovereenkomst op prijs stelt.  

5.10.2 Zowel werkgever als werknemer kunnen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds 

opzeggen, met inachtneming van de in artikel 5.9 van deze CAO genoemde opzegtermijn.  

 

Artikel 5.11 

 

Een opzegging dient tegen het einde van een kalendermaand te geschieden. 

 

Artikel 5.12  

 

5.12.1 Aan de werknemer die volledig, dan wel voor een deel van de normale arbeidstijd ontslag vraagt 

met het oog op een uitkering op grond van de regeling Flexibel pensioen en uittreden (FPU-

regeling; alleen voor wie geboren is vóór 1 januari 1950 en sinds 1 april 1997 onafgebroken 

deelnemer is geweest bij ABP) wordt op zijn verzoek, respectievelijk volledig, of deeltijdontslag 

verleend, indien het bestuur van de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden 

overheidspersoneel op grond van een desbetreffend schriftelijk verzoek heeft vastgesteld dat na 

het te verlenen ontslag recht bestaat op een uitkering op grond van die overeenkomst. Het 

ontslag gaat niet eerder in dan met ingang van de dag waarop het recht op de genoemde 

uitkering ontstaat. 

 

5.12.2 Een verzoek tot deeltijdontslag omvat ten minste 10%, of een veelvoud daarvan, van de normale 

arbeidsduur en de resterende arbeidsduur daalt niet beneden de normale arbeidsduur van een 

dag per week.  

 

5.13.3 De arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de werknemer op grond van de FPU-regeling 

gebruik maakt van de mogelijkheid tot volledig vervroegd uittreden. 
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HOOFDSTUK 6  ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 

 

Artikel 6.1 

 

De  voltijd arbeidsduur bedraagt voor werknemer gemiddeld 38 uren per week op jaarbasis. Het is 

mogelijk een arbeidsovereenkomst voor een gedeelte van de arbeidsduur aan te gaan. 

 

Artikel 6.2 

 

Rekening houdende met wettelijke bepalingen ten aanzien van werk- en rusttijden stelt werkgever, met 

inachtneming van de bevoegdheden ten aanzien van dit onderwerp van de OR, voor werknemers een 

werktijdenregeling vast voor het doorgaans werken van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 

19.00 uur. 

 

Artikel 6.3 

 

6.3.1 Voor de werknemer met een voltijd arbeidsduur wordt het aantal te werken uren per jaar als 

volgt berekend: het aantal kalenderdagen per jaar verminderd met het aantal zaterdagen en 

zondagen en niet op zaterdag of zondag vallende feestdagen, genoemd in artikel 6.5, in dat jaar, 

vermenigvuldigd met 7,6. 

6.3.2 Voor de werknemer met een deeltijd arbeidsduur bedraagt het aantal te werken uren per jaar 

een evenredig deel van het aantal te werken uren volgens de systematiek van de onder artikel 

6.3.1 opgenomen berekeningswijze. 

 

Artikel 6.4 

 

Voor een bepaalde werknemer of groep van werknemers kan om redenen van bedrijfsbelang een 

afzonderlijke werktijdenregeling worden vastgesteld. 

Indien een afzonderlijke werktijdenregeling wordt vastgesteld, wordt over een tijdvak van zeven dagen 

bij voorkeur rekening gehouden met een aaneengesloten periode van twee dagen waarop geen 

werkzaamheden worden verricht. 

 

Artikel 6.5 

 

In elk geval worden geen werkzaamheden verricht op ten minste dertien zondagen per periode van zes 

maanden.  
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Artikel 6.6 

 

Van de voor werknemer vastgestelde werktijdenregeling kan slechts worden afgeweken indien het 

bedrijfsbelang dat noodzakelijk maakt. 

 

Artikel 6.7 

 

De werknemer voor wie een andere werktijdenregeling geldt dan de algemeen vastgestelde 

werktijdenregeling ontvangt tijdig schriftelijk het voor hem geldende rooster. 

 

Artikel 6.8 

 

Wijziging in het werkschema van de werknemer voor wie een afwijkende werktijdenregeling is 

vastgesteld, kan - om redenen van bedrijfsbelang - tot uiterlijk een week tevoren worden aangebracht. 

 

Artikel 6.9 

 

Over belangrijke wijzigingen van de afzonderlijke werktijdenregelingen wordt overleg gepleegd  met de 

betrokken werknemers. Dit doet niet af aan de bevoegdheden die de OR ter zake heeft, noch aan de 

bevoegdheid van de vakverenigingen daarover met de werkgever overleg te plegen. 

 

Artikel 6.10 

 

Aan de werknemer wordt verlof met behoud van salaris verleend, tenzij de bedrijfsvoering het verlenen 

van dit verlof verhindert, op de navolgende feestdagen, voor zover deze niet vallen op een zaterdag of 

zondag: 

a)  nieuwjaarsdag; 

b)  Goede Vrijdag; 

c)  tweede paasdag; 

d) Hemelvaartsdag; 

e)  tweede pinksterdag; 

f) beide kerstdagen; 

g)  Koninginnedag; 

h)  5 mei, bevrijdingsdag. 

 

Artikel 6.11 

 

Met instemming van de OR kunnen door werkgever per jaar maximaal vier dagen als verplicht vrij 

worden aangewezen.
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HOOFDSTUK 7  SALARIS EN ANDERE FINANCIELE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 7.1  

 

Het salaris wordt vastgesteld volgens de salaristabel (bijlage 1). 

 

Artikel 7.2 

 

De vaststelling van de salarisschaal waarin werknemer wordt ingedeeld, wordt bepaald op basis van de 

voor de functie geldende salarisschaal welke is vastgesteld volgens het van kracht zijnde 

functiewaarderingssysteem. Het voorgaande geldt niet voor werknemer die als promovendus wordt 

aangesteld. 

 

Artikel 7.3 

 

Gedurende de tijd waarin werknemer in strijd met zijn verplichtingen zijn werkzaamheden niet verricht, 

bestaat geen aanspraak op inkomen, tenzij de CAO anders bepaalt, of de voorzitter van de raad van 

bestuur anders beslist. 

 

Artikel 7.4 

 

7.4.1 Wanneer werknemer, op basis van het verrichten van de daaraan verbonden werkzaamheden, in 

aanmerking komt voor een hogere salarisschaal, heeft deze aanspraak op een salarisverhoging 

tot het naast hogere salarisbedrag van de salarisschaal van de hogere salarisschaal waarin hij 

wordt ingedeeld. 

 

7.4.2 De periodieke verhoging, waarop in de nieuwe salarisschaal aanspraak bestaat, wordt toegekend 

op het tijdstip waarop in de oude salarisschaal aanspraak zou bestaan op een periodieke 

verhoging. 

 

7.4.3 Wanneer in de oude salarisschaal reeds het maximum van de salarisschaal wordt genoten, wordt 

de eerstvolgende periodieke verhoging pas 12 maanden na het tijdstip van promotie toegekend. 

 

Artikel 7.5 Vakantie-uitkering 

 

7.5.1 Werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering van 8% over zijn loon. Onder loon wordt 

verstaan: het loon conform artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 
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7.5.2 De vakantie-uitkering wordt maandelijks tegelijk met het salaris uitbetaald, en wordt berekend 

over het dan geldende salaris en de eventuele toelagen. 

  

Artikel 7.6 Gratificatie 

 

Aan een werknemer kan voor bijzondere prestaties een gratificatie worden toegekend. 

 

Artikel 7.7 Functioneringstoelage 

 

7.7.1 Werkgever kan bij zeer goede of uitstekende vervulling van de functie voor de duur van één jaar 

aan de werknemer een toelage toekennen. 

 

7.7.2 In bijzondere gevallen kan werkgever bepalen dat de toelage langer dan één jaar van kracht is. 

 

7.7.3 De toelage bedraagt ten hoogste 10% van het salaris van de werknemer. 

 

Artikel 7.8 Toelage voor werving en behoud 

 

7.8.1 Aan de werknemer kan om redenen van werving of behoud een toelage voor de duur van één 

jaar worden toegekend. 

 

7.8.2 In bijzondere omstandigheden kan de werkgever bepalen dat de toelage over een langere 

periode dan één jaar wordt toegekend. 

 

Artikel 7.9 Bijzondere toelage 

 

In uitzonderlijke gevallen kan aan de werknemer of aan een groep van werknemers een toelage worden 

toegekend op andere gronden dan in dit hoofdstuk vermeld. 

 

 

Artikel 7.10 Waarnemingstoelage 

 

7.10.1 De werknemer die gedurende 30 dagen onafgebroken belast is geweest met de volledige of 

gedeeltelijke waarneming van een hogere functie, heeft voor de tijd van de waarneming 

aanspraak op een waarnemingstoelage. 

 

7.10.2 De toelage is gelijk aan het verschil tussen het salaris dat de werknemer ontvangt en het salaris 

dat hij zou genieten, wanneer de salarisschaal met het hoger maximumsalaris met ingang van de 

dag waarop de waarneming is begonnen voor hem zou hebben gegolden. In geval van 
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gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar rato vastgesteld. 

 

7.10.3 De werknemer heeft geen aanspraak op een waarnemingstoelage, indien bij de waardering van 

de functie reeds rekening is gehouden met het feit dat de betreffende werknemer is aangewezen 

om een werknemer met een hoger gewaardeerde functie, te vervangen. 

 

Artikel 7.11 Overwerkvergoeding 

 

7.11.1 De werknemer die overwerk verricht heeft aanspraak op een vergoeding, behoudens in de in 

artikel 7.11.2 opgesomde gevallen. 

 

7.11.2 Geen aanspraak op een overwerkvergoeding bestaat, indien: 

a) het overwerk verricht wordt in aansluiting op de normale werktijd van werknemer van 

niet meer dan een half uur; 

b)  werknemer een salaris heeft gelijk aan of hoger dan het maximum van salarisschaal 11; 

c)  werknemer met de leiding van een afdeling is belast;  

d)  werknemer niet onder leiding overwerk verricht;  

e)  bij het vaststellen van het salaris met het verrichten van overwerk reeds rekening is 

gehouden. 

 

7.11.3 De vergoeding voor overwerk bestaat uit: 

a) verlof, gelijk aan het aantal uren overschrijding van het per werkperiode vastgestelde 

aantal arbeidsuren, en 

b) een bedrag in geld, dat voor elk uur van die overschrijding een percentage van het voor 

de werknemer geldende salaris per uur bedraagt. 

 

7.11.4 De vergoeding in verlof wordt zo spoedig mogelijk toegekend. 

 

7.11.5 Wanneer organisatorische redenen zich verzetten tegen het toekennen van verlof, dan wordt in 

plaats van verlof voor ieder uur een bedrag toegekend gelijk aan het voor de werknemer 

geldende salaris per uur. 

 

7.11.6 Indien de werkperiode één dag omvat, bedraagt het in artikel 7.11.3 sub b vermelde percentage: 

a) het getal, vermeld in de onderstaande tabel (behoudens het hieronder in artikel 7.11.6 

sub b en c bepaalde): 

  

 

 

 

 

 

Op 

 

 

Op 

Op dinsdag, 

woensdag, 

donderdag of 

 

 

Op 
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Overwerk verricht 

tussen 

zondag maan-

dag 

vrijdag zaterdag 

00.00 en 06.00 uur 

06.00 en 18.00 uur 

18.00 en 20.00 uur 

20.00 en 00.00 uur 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

25% 

25% 

50% 

50% 

25% 

25% 

50% 

50% 

50% 

75% 

75% 

 

b)  50%, indien gedurende langer dan twee uur overwerk is verricht, voor zover het 

overwerk betreft, dat na de eerste twee uur is verricht op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag of vrijdag tussen 7.30 en 20.30 uur, behoudens het gestelde onder c; 

c)  100%, indien het overwerk is verricht op een van de feestdagen als genoemd in 

hoofdstuk 6 met uitzondering van de Goede Vrijdag en 5 mei. 

 

7.11.7 In bijzondere gevallen kan voor werknemer, voor wie verschillende salarisschalen geldt en die in 

opdracht overwerk van gelijke werkzaamheden verricht, in afwijking van het hiervoor bepaalde, 

een naar redelijkheid gelijke vergoeding worden vastgesteld. 

 

Artikel 7.12 Onregelmatigheidstoelage 

 

7.12.1 De werknemer, die regelmatig of vrij regelmatig vanwege een voor hem vastgesteld werkschema 

werkzaamheden verricht op andere tijden dan op de dagen maandag tot en met vrijdag tussen 

06.00 en 18.00 uur, wordt een toelage toegekend. 

 

7.12.2 De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de werknemer geldende 

salaris per uur en wel 

a) 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 

18.00 en 22.00 uur; 

b) 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 

22.00 en 00.00 uur; 

c) 45% voor de uren op zaterdag; 

d) 70% voor de uren op zondag; 

e) 100% voor de uren op feestdagen als genoemd in hoofdstuk 6 met uitzondering van 

Goede Vrijdag en 5 mei. 

 

7.12.3 Voor de in het in artikel 7.12.2 onder a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage 

slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7 uur, respectievelijk is beëindigd na 19 

uur. 
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7.12.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 7.12.1 en 7.12.2 ontvangt werknemer met ingang van de 

maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt een vaste toelage, indien hij op dat moment 

gedurende ten minste 5 jaar zonder wezenlijke onderbreking een onregelmatigheidstoelage heeft 

genoten. Onder wezenlijke onderbreking wordt verstaan een onderbreking van langer dan twee 

maanden.  

 

7.12.5 De toelage als bedoeld in artikel 7.12.4 wordt vastgesteld op het bedrag dat werknemer over de 

twaalf maanden voorafgaande aan de maand waarin de leeftijd van 55 jaar wordt bereikt 

gemiddeld per maand aan toelage als bedoeld in artikel 7.12 heeft genoten, en wordt aangepast 

aan de algemene salariswijzigingen. 

 

7.12.6 De werknemer, van wie de onregelmatigheidstoelage als gevolg van een wijziging in het 

werkschema een blijvende verlaging van ten minste 3% ondergaat, wordt een aflopende toelage 

toegekend, mits hij de onregelmatigheidstoelage, direct voorafgaande aan het tijdstip van 

beëindiging of vermindering ervan, gedurende ten minste 2 jaren zonder wezenlijke 

onderbreking heeft genoten.  Onder wezenlijke onderbreking wordt verstaan een onderbreking 

van langer dan twee maanden. 

 

7.12.7 De omvang en duur van de aflopende toelage wordt als volgt berekend en vastgesteld: 

a) de berekeningsbasis voor de vaststelling van de toelage is het verschil tussen het 

bedrag, dat werknemer over de 12 maanden, voorafgaande aan het tijdstip van 

beëindiging of vermindering ervan, gemiddeld per maand aan onregelmatigheidstoelage 

heeft genoten en het totaalbedrag dat hij daarna aan onregelmatigheidstoelage gaat 

ontvangen, anders dan wegens algemene salarisverhogingen; 

b) het recht op de toelage bestaat voor iedere maand in de overgangsperiode (dit is de 

periode waarover de toelage kan worden toegekend) waarin de onregelmatigheidstoelage 

3% of meer bedraagt voorafgaande aan de vermindering van deze toelage; 

c) de duur van de overgangstoelage is gelijk aan een vierde gedeelte van de tijd, 

gedurende welke de onregelmatigheidstoelage, zonder wezenlijke onderbreking, werd 

genoten, afgerond naar boven op hele maanden, maar bedraagt ten hoogste 36 

maanden; de aldus berekende periode wordt in drie gelijke delen gesplitst, waarbij het 

eerste en eventueel het tweede deel naar boven wordt afgerond, met dien verstande dat 

het totaal aantal maanden niet meer bedraagt dan dat van de overgangsperiode. 

d) De toelage bedraagt in bovengenoemde drie delen van de overgangsperiode 

respectievelijk 75%, 50% en 25% van de berekeningsbasis. 

 

Artikel 7.13 Vergoeding van consignatie en extra opkomst 
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Werkgever kan, indien bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, werknemer, tot wiens taak het 

behoort portiers- of bewakingsdiensten te verrichten, alsmede werknemer die belast is met 

onderhoudswerkzaamheden, dan wel met werkzaamheden betreffende controle of bediening van 

technische voorzieningen, opdragen zich buiten werktijd beschikbaar te houden voor het verrichten van 

deze werkzaamheden. De compensatie voor deze werkzaamheden wordt bij afzonderlijke regeling 

vastgesteld (bijlage 4). 

 

Artikel 7.14 Uitkering bij overlijden 

 

Aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer wordt een overlijdensuitkering toegekend conform 

artikel 7:674 BW. 

 

Artikel 7.15 Uitkering na overlijden door dienstongeval 

 

Indien het overlijden van werknemer is veroorzaakt door een dienstongeval of door een tijdens het 

verrichten van zijn arbeid opgelopen beroepsziekte, wordt aan degene die in verband met dit overlijden 

krachtens het Pensioenreglement van de stichting Pensioenfonds ABP een nabestaandenpensioen geniet, 

een uitkering toegekend ten bedrage van 18 procent van het resultaat van de vermenigvuldiging van: 

a.  Aan een partner, bedoeld in  het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 

2001: 

vijf zevende deel van 1,75 procent van de berekeningsgrondslag, bedoeld in het PSP ABP 

2001 en de pensioengeldige diensttijd, bedoeld in van het Pensioenreglement van de 

Stichting Pensioenfonds ABP 2001; b.  Aan een wees, bedoeld in het Pensioenreglement 

van de Stichting Pensioenfonds ABP 2001: 

een zevende deel van 1,75 procent van de berekeningsgrondslag, bedoeld in het PSP 

ABP, en de pensioengeldige diensttijd, bedoeld in het Pensioenreglement van de Stichting 

Pensioenfonds ABP 2001; 

c.  Aan een wees, bedoeld in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 

2001: 

twee zevende deel van 1,75 procent van de berekeningsgrondslag, bedoeld in het 

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 2001, en de pensioengeldige 

diensttijd, bedoeld in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 2001. 

 

Artikel 7.16 Einde uitkering na overlijden door dienstongeval 

 

7.16.1 Indien de partner als bedoeld in artikel 7.15 a (her)trouwt, een samenlevingscontract sluit dan 

wel een geregistreerd partnerschap aangaat, eindigt de uitkering met ingang van de maand 

volgend op de datum van (her)trouwen, respectievelijk de datum van het sluiten van het 

samenlevingscontract dan wel het aangaan van het geregistreerd partnerschap. 
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7.16.2 De uitkering eindigt met ingang van de dag waarop de overledene de leeftijd van 65 jaar zou 

hebben bereikt. 

 

Artikel 7.17 Keuzeregeling arbeidsvoorwaarden 

 

Werkgever stelt een keuzeregeling arbeidsvoorwaarden vast. De werknemer kan de volgende 

arbeidsvoorwaardelijke bronnen inruilen tegen de genoemde arbeidsvoorwaardelijke doelen: 

 

Bronnen 

a. Bovenwettelijke vakantie-uren (vakantie-uren boven de 152) 

b. Compensatie-uren 

c. Eindejaarsuitkering 

d. Vakantie-uitkering 

e. Brutoloon 

f. Gratificatie 

 

Doelen 

a. Spaarloon 

b. Brutoloon 

c. Extra vakantie-uren met een maximum van 38 uren 

d. Sabbatical leave 

e. Fiets 

f. Pensioen 

g. Scholing 

h. Educatief verlof 

i.  Vakbondscontributie 

 

Artikel 7.18 Bijdrage premie ziektekostenverzekering 

 

Werknemer heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten van de premie voor een 

ziektekostenverzekering. De tegemoetkoming bedraagt € 25,00 bruto per maand, ongeacht de 

deeltijdfactor. 
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HOOFDSTUK 8  VAKANTIE 

 

 

Artikel 8.1 

 

Voor zover van toepassing en hierna niet anders bepaald heeft werknemer bij een voltijd 

arbeidsovereenkomst, met in achtneming van het bepaalde in de artikel 7:634 tot en met 7:645 BW, in 

elk kalenderjaar aanspraak op een vakantie van 182,4 uren met behoud van het maandinkomen. 

 

Artikel 8.2 

 

Werknemer is verplicht elk jaar ten minste 114 uur vakantie op te nemen, waarvan 76 uren over een 

volledige periode, bij een voltijd arbeidsovereenkomst. Voor werknemer met een deeltijd 

arbeidsovereenkomst geldt dit tot een evenredig lager getal. 

 

Artikel 8.3 

 

Met de wensen van werknemer bij het opnemen van vakantie wordt zo veel als mogelijk is rekening 

gehouden, tenzij bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. 

 

Artikel 8.4 

 

Werknemer deelt het voornemen om vakantie op te nemen ruim van te voren mede. 

 

Artikel 8.5 

 

Tenzij gewichtige redenen van bedrijfsbelang zich hiertegen verzetten, is het werknemer toegestaan op 

het voornemen vakantie op te nemen, terug te komen, dan wel het opnemen niet voort te zetten. De 

vorige volzin geldt in geval van ziekte of ongeval alleen indien werknemer die ziekte of dat ongeval tot 

tevredenheid van werkgever aannemelijk maakt. 

 

Artikel 8.6 

 

Wanneer dringende redenen van bedrijfsbelang dat noodzakelijk maken, kan werkgever aan werknemer 

verleende toestemming om vakantie op te nemen intrekken, zowel vóór als tijdens de vakantie. Indien 

werknemer ten gevolge van het intrekken van de toestemming vakantie op te nemen geldelijke schade 

lijdt, wordt deze hem vergoed. 
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Artikel 8.7 

 

Met ingang van het kalenderjaar waarin werknemer een van de hierna vermelde leeftijden bereikt, wordt 

de basisduur van de vakantie verlengd met het hieronder aangegeven aantal dagen vakantie. 

 

16, 17 en 18 jaar met 22,8 uren 

19 jaar met 15,2 uren 

20 jaar met 7,6 uren 

30 t/m 39 jaar met 7,6 uren 

40 t/m 44 jaar met 15,2 uren 

45 t/m 49 jaar met 22,8 uren 

50 t/m 54 jaar met 30,4 uren 

55 t/m 59 jaar met 38 uren 

60 en ouder met 45,6 uren. 

 

Artikel 8.8 

 

8.8.1 Werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van werkgever is, heeft recht op 

een evenredig deel van de vakantie waarop hij over een kalenderjaar aanspraak kan maken. 

 

8.8.2 Voor de berekening van vakantie voor een deel van het kalenderjaar wordt een werknemer die 

voor of op de 15e van enige maand in dienst treedt of uit dienst treedt, geacht op de eerste van 

die maand in dienst te zijn getreden dan wel de arbeidsovereenkomst te hebben beëindigd. 

 

8.8.3 De werknemer die na de 15e van enige maand in dienst treedt of uit dienst treedt, wordt geacht 

op de eerste van de navolgende maand in dienst te zijn getreden, dan wel de dienst te hebben 

verlaten. 

 

8.8.4 In afwijking van het bepaalde in de artikelen 8.8.2 en 8.8.3 zal de arbeidsovereenkomst van de 

werknemer die korter heeft geduurd dan één maand een zuiver proportioneel deel van de 

vakantie worden toegekend. 

 

Artikel 8.9 

 

Aanspraken op vakantie verjaren na verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin 

de aanspraak is ontstaan. 
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HOOFDSTUK 9 VERLOF 

 

 

Artikel 9.1 

 

9.1.1 Op vakantieverlof is het in hoofdstuk 8 bepaalde van toepassing.  

 

9.1.2 Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, zwangerschap en bevalling is hoofdstuk 10 van 

toepassing. 

 

9.1.3 Op een aantal vormen van verlof is de Wet arbeid en zorg (mede) van toepassing. 

 

9.1.4 Werkgever is bevoegd voor de in dit hoofdstuk genoemde vormen van verlof nadere regels en 

procedures op te stellen.  

 

Artikel 9.2 Calamiteitenverlof 

 

9.2.1 Werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te 

berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: 

a) zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; 

b) een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan 

de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden; 

c) de uitoefening van het actief kiesrecht. 

 

9.2.2 Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen: 

a) de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de 

werknemer ongehuwd samenwoont; 

b) het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een van zijn bloed- en 

aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn. 

 

9.2.3 Werknemer die gebruik wil maken van het recht op calamiteitenverlof meldt zijn afwezigheid en 

de verwachte duur daarvan zo spoedig mogelijk aan werkgever. Op verzoek van werkgever dient 

werknemer bij terugkomst aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake was van een 

calamiteit. 

 

9.2.4 Indien er geen sprake is van een calamiteit in de zin van art. 9.2.1 is er desalniettemin een recht 

op verlof met behoud van loon in de volgende gevallen: 
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a) bij ernstige ziekte van de echtgenoot/echtgenote/relatiepartner, ouders, pleegouders, 

stiefouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwd kinderen: 

maximaal één werkdag; 

b) bij ziekte van zijn echtgenoot/echtgenote/relatiepartner, een tot zijn huishouden 

behorend kind, zijn vader of moeder bij opname of ontslag uit een ziekenhuis of 

verpleeginrichting: maximaal één werkdag . Ook voor de begeleiding van 

laatstgenoemden bij een poliklinische behandeling, is er – voor zover noodzakelijk – 

recht op verlof tot maximaal één werkdag;  

c) bij overlijden van de echtgenoot/echtgenote/relatiepartner, ouders, pleegouders, 

stiefouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen: vier 

werkdagen; van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: twee werkdagen, tenzij 

werknemer is belast met de regeling van de begrafenis of (en) nalatenschap, in welk 

geval verlof voor ten hoogste vier werkdagen wordt verleend;  

d) bij overlijden van niet onder artikel 9.2.4 onder c genoemde bloed- en aanverwanten tot 

de vierde graad, waaronder ook die van de echtgenoot/echtgenote/relatiepartner: ten 

hoogste één werkdag, tenzij de werknemer is belast met de regeling van de begrafenis of 

(en) nalatenschap, in welk geval verlof voor ten hoogste vier werkdagen wordt verleend. 

 

Artikel 9.3 Persoonlijke omstandigheden 

 

In de volgende omstandigheden kan verlof met behoud van salaris worden toegekend: 

a) Voor de werknemer met een eigen huishouding bij verhuizing, zoveel verlof als nodig is, 

om eenmaal per 12 maanden de vrije beschikking te hebben over een aaneengesloten 

periode van twee werkdagen; 

b) Gedurende één werkdag, indien deze samenvalt met de dag van zijn ondertrouw en bij 

zijn huwelijk zoveel verlof dat werknemer over een aaneengesloten periode van vier 

werkdagen de vrije beschikking heeft; 

c) Gedurende één werkdag, indien deze samenvalt met de dag van het huwelijk van bloed- 

en aanverwanten van de eerste en tweede graad, wanneer dit huwelijk wordt gesloten in 

de woonplaats van de werknemer; indien dit huwelijk wordt gesloten buiten de 

woonplaats van de werknemer, zoveel verlof als nodig is om over een aaneengesloten 

periode van ten hoogste twee dagen de vrije beschikking te hebben; 

d) Gedurende één werkdag indien deze samenvalt met de dag waarop de werknemer zijn 

25-, 40- of 50-jarig dienst- of huwelijksjubileum viert dan wel waarop zijn ouders, 

pleegouders, stief- en schoonouders hun 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum 

vieren; 

e) Bij doop, bij kerkelijke bevestiging en bij Eerste Heilige Communie van de werknemer en 

van zijn echtgenoot/echtgenote/relatiepartner, kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen of 

aangehuwde kinderen: voor die dag; 
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f) Voor het bezoeken in een ziekenhuis of een verpleeginrichting van degenen bedoeld in 

artikel 9.2.4 sub a voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden: een halve dag per 

week of één dag per twee weken. 

 

Artikel 9.4 Vergaderingen van en werkzaamheden voor publiekrechtelijke colleges 

 

Verlof kan ook worden toegekend voor het bijwonen van vergaderingen en zittingen van 

publiekrechtelijke colleges, waarin de werknemer is verkozen, en voor het verrichten van daaruit 

voortvloeiende werkzaamheden ten behoeve van deze colleges, een en ander voor zover zulks niet in 

vrije tijd kan geschieden. De voorzitter van de raad bestuur beoordeelt of genoemd verlof met of zonder 

behoud van salaris wordt verleend. 

 

Artikel 9.5 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

9.5.1 De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling aanspraak op zwangerschaps- en 

bevallingsverlof. 

 

9.5.2 De vrouwelijke werknemer heeft recht op een zwangerschapsverlof vanaf de dag waarop de 

bevalling blijkens een verklaring van een geneeskundige of van een verloskundige die de 

vermoedelijke datum van de bevalling aangeeft, binnen zes weken is te verwachten. Het verlof 

vangt uiterlijk aan vier weken voorafgaand aan deze datum. 

 

9.5.3 Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken 

vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke 

datum van bevalling, dan wel, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van 

bevalling, minder dan zes weken heeft bedragen. 

 

Artikel 9.6 Kraamverlof  

 

9.6.1 Bij de bevalling van de relatiepartner heeft werknemer recht op twee dagen verlof met behoud 

van salaris. 

 

9.6.2 Het kraamverlof hoeft niet direct na de bevalling te worden opgenomen, maar in ieder geval wel 

binnen vier weken na de bevalling. Kraamverlof mag niet van het vakantietegoed worden 

afgetrokken. Het bijwonen van de bevalling, als die onder werktijd geschiedt, valt onder 

calamiteitenverlof. 
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9.6.3 De werkgever kan een verzoek om in aanvulling op het kraamverlof vakantiedagen op te nemen 

niet weigeren. Bij een ontoereikend saldo vakantiedagen mag de werknemer onbetaald verlof 

opnemen. 

 

Artikel 9.7 Kortdurend zorgverlof 

 

9.7.1 Werknemer heeft recht op verlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: 

a) de relatiepartner; 

b) een kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat; 

c) een kind van de relatiepartner; 

d) een pleegkind; 

e) een bloedverwant in de eerste graad, niet zijnde een kind; 

f) een ouder van de relatiepartner. 

 

9.7.2 Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste twee maal 

de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het 

verlof wordt genoten.  

 

9.7.3 Het verlof vangt niet aan of eindigt zodra werkgever aan werknemer kenbaar maakt dat hij tegen 

het opnemen van het verlof dan wel de voortzetting daarvan een zodanig bedrijfsbelang heeft, 

dat het belang van werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet 

wijken. 

 

9.7.4 Gedurende het verlof heeft werknemer recht op 70% van het loon en op de volledige overige 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Artikel 9.8 Langdurend zorgverlof 

 

9.8.1 Werknemer heeft recht op verlof zonder behoud van loon voor de verzorging van een persoon, 

die levensbedreigend ziek is, indien het betreft: 

a) de relatiepartner; 

b) een kind tot wie de werknemer of de persoon bedoeld in onderdel a als ouder in een 

familierechtelijke betrekking staat, dan wel een inwonend pleegkind; 

c) een bloedverwant in de eerste graad van de werknemer. 

 

9.8.2 Het verlof bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste zes maal 

de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het 

verlof wordt genoten.  
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9.8.3 Het verlof wordt per week opgenomen gedurende en aaneengesloten periode van ten hoogste 

twaalf weken. 

 

9.8.4 Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. 

 

9.8.5 Werkgever willigt het verzoek of verlof van de werknemer in, tenzij tegen het opnemen van het 

verlof een zodanig zwaarwegend bedrijfsbelang bestaat, dat het belang van werknemer daarvoor 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 

 

Artikel 9.9 Verlof in verband met adoptie en het opnemen van een pleegkind 

 

9.9.1 Werknemer heeft in verband met de adoptie van een kind recht op verlof zonder behoud van 

loon. 

 

9.9.2 Het recht op verlof in verband met adoptie bestaat gedurende een tijdvak van achttien weken en 

bedraagt ten hoogste vier aaneengesloten weken. Het recht bestaat vanaf twee weken vóór de 

eerste dag dat de feitelijke opneming ter adoptie een aanvang heeft genomen of zal nemen, 

zoals die dag is aangeduid in een door de werknemer aan werkgever overgelegd document 

waaruit blijkt dat een kind ter adoptie is of zal worden opgenomen. 

 

9.9.3 Indien als gevolg van een adoptieverzoek tegelijkertijd twee of meer kinderen feitelijk ter adoptie 

worden opgenomen, bestaat het recht op verlof slechts ten aanzien van één van die kinderen. 

 

9.9.4 Het eerste, tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing op de werknemer die een 

pleegkind opneemt. 

 

Artikel 9.10 Ouderschapsverlof 

 

9.10.1 De werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind, heeft recht op 

verlof. Indien werknemer met ingang van hetzelfde tijdstip tot meer dan één kind in 

familierechtelijke betrekking komt te staan, bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen 

recht op verlof. 

 

9.10.2 De werknemer die blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde 

adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en de opvoeding van dat kind als eigen 

kind op zich heeft genomen, heeft recht op verlof zonder behoud van loon. Indien de werknemer 

met het oog op adoptie met ingang van hetzelfde tijdstip de verzorging en opvoeding van meer 

dan één kind op zich heeft genomen, bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op 

verlof. In alle andere gevallen waarin de in de eerste volzin gestelde voorwaarden voor meer dan 
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één kind met ingang van hetzelfde tijdstip worden vervuld, bestaat er slechts recht op één keer 

verlof. 

 

9.10.3 Indien de werkzaamheden buiten Nederland worden verricht heeft werknemer recht op het verlof 

bedoeld in dit artikel, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. 

 

9.10.4 Het aantal uren verlof waarop werknemer ten hoogste recht heeft bedraagt zesentwintig maal de 

arbeidsduur per week. 

 

9.10.5 Opname kan in 6 maanden volledig ouderschapsverlof, in deeltijd of in deeltijd gedurende 

verschillende perioden. 

 

9.10.6 Het recht op ouderschapsverlof bestaat slechts indien de arbeidsovereenkomst ten minste een 

jaar heeft geduurd. 

 

9.10.7 Er bestaat geen recht op ouderschapsverlof na de datum waarop het kind de leeftijd van acht 

jaren heeft bereikt.  

 

9.10.8 Werkgever zal van het opgenomen ouderschap in geval van een voltijd arbeidsovereenkomst 

over de eerste 13 dagen het minimum loon aan werknemer betalen. Bij een deeltijd 

arbeidsovereenkomst zal betaling van het minimum loon naar rato plaatsvinden.  

 

Artikel 9.11 Levensloopregeling 

 

Werknemer heeft recht op deelname aan de Levensloopregeling, conform de Wet op de loonbelasting 

1964 en het Levensloopreglement van het KIT. 

 

Artikel 9.12 Sabbatical leave 

 

9.12.1 De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan sparen voor een 

sabbatical leave, dat wil zeggen verlof voor langere duur met een educatief doel. 

 

9.12.2 Werknemer spaart vier jaar lang tot maximaal 48 dagen van zijn bovenwettelijke vakantieuren 

en/of compensatie-uren voor het sabbatical leave. 

 

9.12.3 Na het vierde jaar, bij opname van het gespaarde verlof, wordt door werkgever 25% van het 

gespaarde verlof als extra verlof hieraan toegevoegd. 
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9.12.4 Het verlof kan opgenomen worden in drie maanden (voltijd), of in maximaal zes maanden 

aaneengesloten (deeltijd). 

 

Artikel 9.13 Seniorenverlof 

 

9.13.1 Werknemer kan vanaf de eerste van de maand waarin hij 56 jaar is geworden, aanspraak maken 

op seniorenverlof. 

 

9.13.2 Seniorenverlof betreft betaald verlof in de vorm van een arbeidstijdverkorting van 6 uur per 

week onder gelijktijdige inlevering van leeftijdsvakantieuren en compensatieuren. 

 

9.13.3 Opname kan gebeuren op een vaste dag per week of in de vorm van een dagelijkse 

arbeidstijdvermindering. 

 

9.13.4 Behoudens om redenen van bedrijfsbelang kunnen aanspraken op seniorenverlof niet worden 

opgespaard. 

 

Artikel 9.14 Voedingsrecht 

 

9.14.1 De vrouwelijke werknemer, die een borstkind voedt, heeft, indien zij werkgever hiervan in kennis 

heeft gesteld, gedurende de eerste 9 levensmaanden van dat kind het recht de werkzaamheden 

te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de 

borstvoeding te kolven. Werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een 

geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking. 

 

9.14.2 De onderbrekingen, bedoeld in artikel 9.14.1, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch 

bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per werkdag. De vaststelling 

van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door werknemer na overleg met 

werkgever. 

 

9.14.3 De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden als arbeidstijd, waarover 

werknemer haar aanspraak op loon behoudt. 

 

Artikel 9.15 Compensatieverlof 

 

Werkgever stelt regels vast met betrekking tot compensatieverlof, waarbij werknemers verlof kunnen 

opbouwen door meer uren te werken dan waarin deze CAO en de individuele arbeidsovereenkomst 

voorzien. 
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Artikel 9.16 Vrijwilligerswerk 

 

Werkgever zal werknemer in de gelegenheid stellen om maximaal een week per jaar verlof met behoud 

van salaris op te nemen om vrijwilligerswerk voor non-profit organisaties werkzaam in het sociaal-

maatschappelijke veld te verrichten. Werknemer zal ruim van tevoren met zijn leidinggevende in overleg 

treden over het soort werk en de gewenste data.  

Het verlof tot het verrichten van vrijwilligerswerk wordt niet toegekend indien het verlofsaldo van de 

werknemer het niveau van 350 uur te boven gaat. 

 

Artikel 9.17 Bijzondere persoonlijke omstandigheden 

 

Buiten de in dit hoofdstuk genoemde gevallen kan de werkgever de werknemer buitengewoon verlof met 

of zonder behoud van zijn gehele of gedeeltelijke maandinkomen verlenen, wanneer de omstandigheden 

dit naar zijn oordeel rechtvaardigen. 
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HOOFDSTUK 10  ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

 

Artikel 10.1 

 

Werkgever kan regels opstellen met betrekking tot de manier waarop invulling wordt gegeven aan de 

begeleiding van ziekteverzuim en de daarbij in acht te nemen procedures (verzuimprocedure KIT ). 

 

Artikel 10.2 

 

10.2.1 In geval van een geschil over het wel of niet bestaan van ongeschiktheid tot werken  

wegens ziekte kan een Deskundigenoordeel worden aangevraagd bij UWV. 

 

10.2.2 De kosten, verbonden aan het onderzoek komen voor rekening van werkgever. Eventuele reis- 

en verblijfkosten van werknemer worden hem vergoed volgens de geldende regels ter zake van 

dienstreizen. 

 

Artikel 10.3 

 

10.3.1 Werknemer heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte  

gedurende een tijdvak van 104 weken een wettelijk recht op doorbetaling van 70% zijn  

maandinkomen (artikel 7:629 BW). 

 

10.3.2 Tijdens deze periode van 104 weken wordt de wettelijke loondoorbetaling als volgt aangevuld: 

- In de periode van week 1 tot en met 26 tot 100% van het maandinkomen; 

- In de periode van week 27 tot en met 52 tot 90% van het maandinkomen; 

- In de periode van week 53 tot en met 78 tot 80% van het maandinkomen; 

- In de periode van week 79 tot en met 104 tot 70% van het maandinkomen. 

 

10.3.3. In afwijking van het voorgaande lid heeft de werknemer bij ongeschiktheid tot het verrichten van 

zijn arbeid wegens ziekte recht op doorbetaling van 100% van zijn inkomen: 

a) indien er sprake is van werkhervatting of van passende arbeid, voor wat betreft het 

gewerkte deel. Dit geldt voor de werknemer die op of na 1 juli 2005 arbeidsongeschikt is 

geworden; 

b) indien de ziekte, waardoor hij ongeschikt is zijn werkzaamheden te verrichten, is 

veroorzaakt door een dienstongeval of een door het verrichten van zijn werkzaamheden 

opgelopen beroepsziekte.  
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10.3.4 De werknemer die passende arbeid verricht, voordat een termijn van 104 weken is verstreken, 

heeft tot het eind van genoemde termijn aanspraak op een aanvullende uitkering, indien zijn 

maandinkomen als gevolg van zijn herplaatsing vermindering ondergaat, ter grootte van het 

verschil tussen:  

- het bedrag waarop de werknemer op grond van dit artikel recht zou hebben gehad indien 

hem geen andere betrekking zou zijn opgedragen, met inachtneming van de staffel 

genoemd in artikel 10.3.2; en  

- zijn maandinkomen na herplaatsing, voor zover dit lager is dan het eerder bedoelde 

bedrag. 

 

10.3.5 De werknemer die passende arbeid verricht heeft tevens aanspraak op een aanvullende uitkering 

nadat de termijn van twee jaar is verstreken, indien en zolang de ziekte, waardoor werknemer 

ongeschikt is zijn werkzaamheden te verrichten wordt veroorzaakt door een dienstongeval of een 

door het verrichten van zijn werkzaamheden opgelopen beroepsziekte, ter grootte van het 

verschil tussen:  

- een percentage van zijn maandinkomen vermeerderd met de vakantie-uitkering, zoals 

dat zou zijn op de dag voor zijn herplaatsing indien de werknemer op die dag niet 

ongeschikt zou zijn geweest tot werken, en  

- zijn maandinkomen na herplaatsing, vermeerderd met de vakantie-uitkering, in 

voorkomend geval vermeerderd met een uit de oorspronkelijke betrekking voortvloeiend 

recht op een WAO-uitkering. 

 

10.3.6 Het in het voorgaande lid bedoelde percentage is afhankelijk van de mate van 

arbeidsongeschiktheid en bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:  

- 80% of meer  90,02%  

- 65 tot 80% 65,25% 

- 55 tot 65% 54,01% 

- 45 tot 55% 45,01% 

- 35 tot 45% 36,01% 

- 25 tot 35% 27,01% 

- 15 tot 25% 18% 

 

 

10.3.7 Het recht op een bovenwettelijke uitkeringen als bedoeld in dit hoofdstuk eindigt met ingang van 

de dag: 

- waarop werknemer niet meer voldoet aan de betreffende voorwaarden; 

- waarop de arbeidsovereenkomst met werknemer is beëindigd; 

- waarop werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; 

- volgende op die waarop werknemer is overleden. 
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Artikel 10.4 

 

10.4.1 Werknemer die in het kader van de WIA-keuring door het UWV minder dan 35%  

arbeidsongeschikt wordt geacht, zal niet vanwege deze arbeidsongeschiktheid ontslagen worden. 

Werkgever zal waar mogelijk voor deze werknemer passend werk  

creëren. 

 

10.4.2 Indien een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschiktheid is als gevolg van deze 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid andere werkzaamheden gaat verrichten zal de beloning voor 

deze andere werkzaamheden niet lager zijn dan 70% van het salaris dat verdiend zou zijn als er 

geen arbeidsongeschiktheid was. 

 

10.4.3 Voor werknemer die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is geldt dat  werkgever zich zal 

inspannen om hen in staat te stellen de resterende arbeidscapaciteit zinvol en wezenlijk te 

benutten. 

 

Artikel 10.5 

 

Een aanspraak, gedaan op grond van dit hoofdstuk, kan geheel of gedeeltelijk vervallen worden 

verklaard: 

a) als zich omstandigheden voordoen die krachtens artikel 7:629 BW stopzetting van 

 loondoorbetaling zouden kunnen rechtvaardigen; 

b) als werknemer zich niet houdt aan de regels van de KIT verzuimprocedure; 

c) als werknemer niet voldoet aan redelijke instructies van werkgever of de arbodienst met 

betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk en de toepasselijke 

wetgeving; 

d) als werknemer niet onmiddellijk, op verzoek of uit eigen beweging, alle feiten of 

omstandigheden meedeelt, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van 

invloed kunnen zijn op het recht op, of de hoogte van een aan hem toegekende 

uitkering. 

 

Artikel 10.6 

 

10.6.1 Na een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid vervallen de bovenwettelijke  

aanspraken van werknemer als deze:  

a) zijn medewerking weigert bij de doelmatige uitvoering van de bepalingen van dit 

hoofdstuk;  
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b) weigert aangeboden gangbare werkzaamheden, waartoe de Arbodienst hem in staat 

acht, te verkrijgen of te aanvaarden;  

c) zich niet houdt aan de ten aanzien van hem geldende regels met betrekking tot de 

verzuimbegeleiding en de arbeidsgezondheidskundige begeleiding;  

d) geen aanspraak heeft op een uitkering krachtens de WIA wegens het niet voldoen aan 

een verplichting die deze wet aan een verzekerde stelt.  

 

10.6.2 De ingevolge artikel 10.6.1 vervallen aanspraken herleven met ingang van het tijdstip waarop 

werknemer alsnog gevolg geeft aan de betreffende verplichting(en). 

 

10.6.3 Na een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid is op de aanspraak die de werknemer 

heeft op de bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, het verplichtingen- en 

sanctieregime van de WIA van overeenkomstige toepassing. 

 

10.6.4 Indien ten aanzien van de WIA-uitkering die de werknemer geniet een verplichting wordt 

opgelegd of een sanctie wordt toegepast, wordt door de werkgever zoveel mogelijk dezelfde 

verplichting opgelegd dan wel een overeenkomstige sanctie toegepast op de bovenwettelijke 

arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop de werknemer aanspraak heeft. 

 

10.6.5 Indien als gevolg van handelen of nalaten van de werknemer de WIA-uitkering vermindering 

ondergaat, dan wel de aanspraak daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, wordt de WIA-

uitkering voor het vaststellen van zijn aanspraak op een bovenwettelijke 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, steeds geacht geheel te zijn genoten. 

 

Artikel 10.7 

 

10.7.1 Bij samenloop van een aanspraak krachtens dit hoofdstuk met een WW-uitkering of een  

bovenwettelijke WW-uitkering, wordt deze aanspraak verminderd met het bedrag van  

deze uitkeringen. 

 

10.7.2 Indien door toedoen van werknemer de WW-uitkering of de bovenwettelijke WW-uitkering een 

vermindering ondergaat, dan wel de aanspraak daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, 

wordt de betreffende uitkering voor het vaststellen van de vermindering, bedoeld in het eerste 

lid, steeds geacht onverminderd te zijn genoten. 

 

10.7.3 Indien werknemer tevens een WIA-uitkering ontvangt uit een arbeidsovereenkomst buiten het 

gezagsbereik van werkgever, wordt voor de vermeerdering of vermindering van de aanspraak op 

grond van dit hoofdstuk, slechts rekening gehouden met de WIA-uitkering, die voortvloeit uit de 
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arbeidsovereenkomst met werkgever. 

 

10.7.4 De inkomsten die werknemer geniet in verband met het verrichten van in het belang van zijn 

genezing door de Arbodienst wenselijk geachte werkzaamheden, worden op de aanspraak op 

doorbetaling van het maandinkomen of de bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering in 

mindering gebracht, voorzover deze tesamen met de aanspraak op de doorbetaling van het 

maandinkomen of de WIA-uitkering, vermeerderd met een eventuele bovenwettelijke 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, het maandinkomen te boven gaan. 

 

10.7.5 De aanspraak van werknemer op de bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt 

zoveel mogelijk op gelijke wijze gewijzigd als een aan hem toegekende WIA-uitkering, voor zover 

deze is gerelateerd aan een betrekking bij werkgever. 

 

Artikel 10.8 

 

10.8.1 De werknemer die aanspraak heeft op een bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, 

heeft ook aanspraak op een vakantie-uitkering ter grootte van 8% van de bovenwettelijke 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

 

10.8.2 Het bepaalde in artikel 10.7.5 is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 10.9 

 

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op werknemers die op 1 januari 2006 twee jaar of langer 

arbeidsongeschikt waren, en daarom onder het regime van de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) 

vallen. Op hen is hoofdstuk 10 van de CAO van toepassing zoals dit luidde vóór 1 april 2007. 
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HOOFDSTUK 11 ORDEMAATREGELEN EN DISCIPLINAIRE STRAFFEN 

 

 

Artikel 11.1 

 

11.1.1 Werkgever kan werknemer voor ten hoogste twee maanden op non-actief stellen, indien de 

voortgang van de werkzaamheden ernstig wordt belemmerd. 

 

11.1.2 Het besluit tot non-actiefstelling wordt door werkgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 

drie werkdagen aan werknemer medegedeeld, onder vermelding van de redenen waarom de 

voortgang van de werkzaamheden deze maatregel vereisen. 

 

11.1.3 Op non-actiefstelling geschiedt met behoud van de geldende arbeidsvoorwaarden. 

 

11.1.4 Werkgever kan de op non-actiefstelling eenmaal ten hoogste een maand verlengen, met 

uitzondering van de situatie waarin werkgever zich heeft gewend tot de kantonrechter met het 

verzoek de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 7:685 BW te ontbinden, in welk geval de op 

non-actiefstelling in elk geval mag duren tot de beslissing van de kantonrechter bekend is 

geworden. 

 

11.1.5 De op non-actiefstelling kan niet bij wijze van strafmaatregel worden gebruikt. 

 

Artikel 11.2 

 

11.2.1 Werknemer kan voor de duur van ten hoogste twee maanden de toegang dan wel het verblijf tot 

de werkruimten en de terreinen van werkgever worden ontzegd indien en voor zolang: 

a) hij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand kennelijk buiten staat is zijn 

werkzaamheden naar behoren te verrichten; 

b) hij gevaar kan opleveren voor de veiligheid en gezondheid van anderen; 

c) hij de orde of geregelde gang van zaken bij de werkgever verstoort. 

 

11.2.2 Een maatregel als onder lid 1 vermeld heeft geen invloed op het maandinkomen van werknemer. 

 

Artikel 11.3 

 

11.3.1 Werknemer die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan 

plichtsverzuim schuldig maakt, kan disciplinair worden gestraft. 
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11.3.2 Onder plichtsverzuim wordt verstaan het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten 

van iets wat een werknemer in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. 

 

11.3.3 De disciplinaire straffen welke kunnen worden toegepast zijn: 

a) schriftelijke berisping; 

b)  vermindering van het recht op bovenwettelijke jaarlijkse vakantie met ten hoogste 1/3 

van het aantal dagen, waarop in het desbetreffende jaar aanspraak bestaat; 

c)  geldboete tot ten hoogste 1% van het bedrag van het salaris per jaar; 

d)  een inhouding op het salaris tot ten hoogste het salaris over een halve maand; 

e)  vermindering van de salarisanciënniteit met ten hoogste twee jaren of, indien aan de 

functie van werknemer geen salarisschaal is verbonden, vermindering van het salaris 

met ten hoogste 5%, een en ander voor de tijd van niet langer dan twee jaren; 

g)  het niet meetellen van een verdere diensttijd van ten hoogste vier jaren voor de 

vaststelling van de salarisanciënniteit. 

 

11.3.4 Indien een straf als bedoeld in artikel 11.3.3 is opgelegd, kan - zo het verdere gedrag van 

werknemer naar het oordeel van de voorzitter van de raad van bestuur daartoe aanleiding heeft 

gegeven - zijn positie met ingang van een bepaald tijdstip geheel of ten dele in 

overeenstemming worden gebracht met de positie, zoals deze zonder strafoplegging zou zijn 

geweest. 

 

11.3.5 Bij het opleggen van een straf kan worden bepaald dat deze niet ten uitvoer zal worden gelegd, 

indien werknemer zich gedurende een vastgestelde termijn niet schuldig maakt aan soortgelijk 

plichtsverzuim en zich houdt aan bij het opleggen van de straf eventueel gestelde voorwaarden. 

 

11.3.6 Een disciplinaire straf kan alleen worden opgelegd door of namens de voorzitter van de Raad van 

Bestuur. 

 

11.3.7 De straf wordt niet opgelegd dan nadat werknemer in de gelegenheid is gesteld zich mondeling 

of schriftelijk te verantwoorden ten overstaan van werkgever of ten overstaan van een door 

werkgever aangewezen vertegenwoordiger. Werknemer kan zich bij deze verantwoording door 

een raadsman doen bijstaan. De verantwoording vindt niet eerder dan 6 maal 24 en niet later 

dan 12 maal 24 uur plaats. Op verzoek van werknemer kan van deze termijn worden afgeweken. 

 

11.3.8 Geschiedt de verantwoording mondeling, dan wordt daarvan binnen 36 uur proces-verbaal 

opgemaakt, dat na voorlezing wordt getekend door hem te wiens overstaan de verantwoording 

plaats heeft en door werknemer. Weigert werknemer de ondertekening, dan wordt daarvan in 

het proces-verbaal melding gemaakt. Een afschrift van het proces-verbaal wordt aan werknemer 
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uitgereikt. 

 

11.3.9 Indien werknemer dat verlangt worden hij en zijn raadsman in de gelegenheid gesteld kennis te 

nemen van de rapporten of andere bescheiden welke op de hem ten laste gelegde feiten 

betrekking hebben. 

 

11.3.10 Van het besluit tot strafoplegging, dat met redenen moet zijn omkleed, wordt onverwijld aan 

werknemer tegen ontvangstbewijs een afschrift verstrekt. 

 

11.3.11 De straf, behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd zolang zij niet 

onherroepelijk is geworden, tenzij bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoerlegging is 

bevolen. 
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HOOFDSTUK 12  OVERIGE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 12.1  

 

Werkgever is aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP. Op grond daarvan geldt voor werknemer 

het Pensioenreglement en het FPU-reglement Vut-fonds van de Stichting Pensioenfonds ABP.  

 

Artikel 12.2 

 

Werknemer heeft recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen volgens de 

bepalingen van de Regeling dienstvervoer (bijlage 7).  

 

Artikel 12.3 

 

Werknemer is verplicht de voor zijn functie voorgeschreven dienstkleding, en de voor de uitoefening van 

zijn functie beschermende kleding tijdens de uitoefening daarvan te dragen.De voorschiften met 

betrekking tot het verstrekken, het dragen en het onderhoud van werk- en uniformkleding zijn 

vastgelegd in een kledingreglement (bijlage 6).  

 

Artikel 12.4 

 

Werknemer kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door werkgever geleden 

schade, voor zover deze aan werknemer is te wijten en hij ter zake verzekerd is. 

Het bedrag van de schadevergoeding wordt niet vastgesteld, dan nadat werknemer in de gelegenheid is 

gesteld zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden. 
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van het Koninklijk 

Instituut voor de Tropen 

 

1. KIT-salaristabel (voorheen: IA) 

 

2. Regeling bezwarenprocedure functiewaardering (voorheen: IB) 

 

3. Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden (voorheen: II) 

 

4. Vergoedingsregeling voor consignatie en extra opkomst (voorheen: V) 

 

5. Verplaatsingskostenregeling (voorheen: VII) 

 

6. Kledingreglement (voorheen: IX) 

 

7. Regeling dienstvervoer (voorheen: X) 

 

8. Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid (BWUR) (voorheen: A) 

 

9. Uitzendregeling (voorheen: C) 

 

10. Regeling gratificatie bij jubileum (voorheen: E) 

 

11. Statuut sociaal beleid (voorheen: F) 

 

12. Werkgelegenheidsparagraaf (voorheen: G) 

 

13. Interpretatiecommissie (voorheen: I) 

 

14. Reglement spaarloonregeling (voorheen J.a.) 

 

15. Sociaal beleidskader (formeel een aparte CAO, met een andere looptijd, voorheen H) 

  

De bijlagen zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat Personeel, Organisatie & 

Informatievoorziening (raadpleeg ook het KIT Intranet) 
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