
Nr. 48437
13 oktober

2016

Huisartsenzorg 2016/2017
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

10 oktober 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst Huisartsenzorg

UAW Nr. 11806

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de AWVN namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereen-
komst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: de Landelijke Huisartsen Vereniging LHV en InEen;

Partijen ter andere zijde: de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten NVDA, FNV, CNV Zorg & 
Welzijn en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners NVvPO.

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 Huisartsenzorg1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 6.13 komt te luiden:

‘Artikel 6.13 Stagevergoeding en vergoeding voor de kosten van de praktijkbegeleiding 

b. Met ingang van 1 januari 2016 ontvangt de stagiair indien deze voldoet aan de voorwaarden in 
artikel 4 van het Reglement Vergoeding van de cao SSFH laatst gewijzigd op 31 maart 2016 (SC. 
11349) van de stagebieder, ongeacht of deze een vergoeding hiervoor aanvraagt bij SSFH, een 
stagevergoeding van € 150,– bruto per maand.

c. De leerling die minder dan 23 uur van de gebruikelijke werktijd stage loopt ontvangt de in sub a en 
b van dit artikel genoemde vergoeding naar rato van 38 uur. Met ingang van 1 september 2016 
bedraagt de stagevergoeding € 150,– bruto per maand voor de stagiair die 15 uur of meer per 
week stage loopt en € 100,– voor de stagiair die minder dan 15 uur per week stage loopt.

e. Met ingang van 1 januari 2016 ontvangt de stagebieder indien deze voldoet aan de voorwaarden in 
de artikelen 4 en 5 van het Reglement Vergoeding van de cao SSFH gewijzigd op 31 maart 2016 
(SC. 11349) een vergoeding van de kosten van praktijkbegeleiding van € 115,– per maand en van 
€ 150,– per maand als vergoeding voor de kosten voor het uitbetalen van de stagevergoeding aan 
stagiairs.

f. De stagebieder ontvangt de in sub e van dit artikel genoemde vergoeding voor de kosten van de 
praktijkbegeleiding naar rato van 38 uur, in geval van een stage van minder dan 23 uur van de 
gebruikelijke werktijd. Met ingang van 1 september 2016 bedragen de vergoeding voor praktijkbe-

1 Stcrt. 1 april 2016, nr. 8933.
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geleiding en de kosten voor het uitbetalen van de stagevergoeding respectievelijk € 115,– en 
€ 150,– per maand voor een stagiair die 15 uur per week of meer stage loopt, en respectievelijk 
€ 80,– en € 100,– voor de stagiair die minder dan 15 uur per week stage loopt.

g. De vergoeding geldt niet voor leerlingen die in dezelfde functie in dienstverband werkzaam zijn en 
daarvoor salaris ontvangen.’

Bijlage 3 komt te luiden:

‘BIJLAGE 3 MODEL STAGEOVEREENKOMST 

Partijen
<<Stagebieder>>, gevestigd te (<<postcode>>) <<plaatsnaam>>, vertegenwoordigd door de heer/
mevrouw <<naam>>, hierna te noemen de stagebieder,
en,
De heer/mevrouw <<naam>>, geboren op <<geboortedatum>>, wonende te (<<postcode>>) <<plaats-
naam>> aan de <<straatnaam>>, hierna te noemen de stagiair,
verklaren een stageovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:

Artikel 1 Stageperiode 

De stagebieder stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van de opleiding <<naam oplei-
ding>> aan de <<naam onderwijsinstelling>> praktische ervaring op te doen gedurende een periode 
van <<begindatum stage>> tot en met <<einddatum stage>>.

Artikel 2 Dagelijkse leertijd 

De dagelijkse leertijd is voor de stagiair in overeenstemming met de arbeidstijd, welke geldt op de 
afdeling waar de stagiair geplaatst is en voor zover niet in strijd met de arbeidswetgeving met 
betrekking tot jeugdigen.
De stagiair zal gedurende <<aantal>> uren per week aanwezig zijn op door de stagebieder aan te 
geven tijdstippen. Hierbij zal rekening worden gehouden met contact- en terugkomdagen en andere 
mogelijke, relevante schoolactiviteiten van de stagiair, alsmede met schoolvakanties.

Artikel 3 Stagebegeleiding 

<<naam stagebegeleider>> fungeert namens <<stagebieder>> gedurende de stageperiode als 
stagebegeleider en is samen met de stagebegeleider van de onderwijsinstelling <<naam stagebegelei-
der onderwijsinstelling>> verantwoordelijk voor de begeleiding van de stagiair tijdens de stageperi-
ode.

Artikel 4 Stageplan 

De onderwijsinstelling bepaalt het doel van de stage. In onderling overleg bepalen de stagebieder, de 
onderwijsinstelling en de stagiair de inhoud (leerdoelen en werkzaamheden) van de stage, waarna dit 
wordt vastgelegd in een stageplan. De stagebieder draagt de stagiair slechts taken op die passen in 
het stageplan.

Artikel 5 Stagevergoeding 

De stagiair die voldoet aan de voorwaarden van de cao SSFH en de daarbij behorende reglementen, 
ontvangt een stagevergoeding van de stagebieder. De uitbetaling van de stagevergoeding vindt plaats 
uiterlijk binnen vier maanden na afloop van de stage. De over een eventueel toegekende stagevergoe-
ding verschuldigde wettelijke inhoudingen, evenals werkgeversbijdragen worden door de stagebieder 
ingehouden en aan de Belastingdienst afgedragen.
Stagebieder registreert het ID bewijs van de stagiair ter identificatie van de stagiair.

Artikel 6 Vakantie 

Aan de stagiair wordt vrij gegeven conform de door de onderwijsinstelling vastgestelde schoolvakan-
ties, tenzij anders is overeengekomen met de stagebieder.

Artikel 7 Reiskosten woon-werkverkeer 

Stagiairs in het bezit van een OV -studentenkaart ontvangen geen tegemoetkoming in de reiskosten 
tussen woonplaats en stageplaats. Stagiairs die niet in het bezit zijn van een OV -studentenkaart 
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ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten tussen woonplaats en stageplaats conform de 
betreffende bepalingen van de Cao Huisartsenzorg.

Artikel 8 Dienstreizen 

Stagiairs in het bezit van een OV -studentenkaart ontvangen geen vergoeding in de reiskosten bij 
dienstreizen. Stagiairs die niet in het bezit zijn van een OV -studentenkaart ontvangen een vergoeding 
in de reiskosten voor dienstreizen ter hoogte van de maximaal gericht vrij te stellen reiskostenvergoe-
ding.

Artikel 9 Ziekte 

Als de stagiair ziek wordt tijdens de stageperiode dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij 
de praktijkbegeleider ook als de stagiair die dag niet werkzaam is. Voor een betermelding geldt 
dezelfde procedure. Bij ziekte vindt gedurende 2 weken doorbetaling van de stagevergoeding plaats 
tot uiterlijk de dag waarop de stage eindigt.

Artikel 10 Geheimhoudingsplicht 

De stagiair heeft de verplichting tot geheimhouding. De geheimhoudingsplicht geldt zowel gedurende 
de stageperiode als daarna en heeft betrekking op al hetgeen dat direct of indirect verband houdt met 
de belangen van <<stagebieder>> en met name alles wat behoort tot de praktijk, de praktijkvoering en 
de cliënten/patiënten; alles genomen in de ruimste zin.

Artikel 11 Beëindiging stageovereenkomst 

De stageovereenkomst eindigt als de overeengekomen stageperiode is afgelopen. Daarnaast kan de 
stageovereenkomst worden beëindigd als:
– De stagebieder/praktijkbegeleider vindt dat de stagiair de algemene regels en individuele 

afspraken niet (voldoende) nakomt;
– de stagiair zijn/haar opleiding tijdens de stageperiode afbreekt.

Artikel 12 Aard van de stageovereenkomst 

De stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Artikel 13 Bedrijfseigendommen 

Bedrijfseigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen enzovoort, moeten 
voor het einde van de stageperiode door de stagiair worden ingeleverd bij de stagebieder.

Artikel 14 Regels 

Op deze stageovereenkomst zijn tevens de geldende wet- en regelgeving van toepassing. De stagiair 
is bovendien gehouden aan en zal zich gedragen naar de huisregels en geldende protocollen van de 
praktijk.

Artikel 15 Verklaring stagiair inzake ontvangst van diverse documenten 

De stagiair verklaart van de stagebieder te hebben ontvangen:
– Een ondertekend afschrift van de stageovereenkomst;
– (huisregels)
– (personeelshandboek)
– wat verder van toepassing zou kunnen zijn.

Artikel 16 Verklaring stagiair inzake akkoord gebruik gegevens 

Stagebieder geeft van de stagiair de volgende gegevens door aan SSFH:
– Achternaam (volgens ID-bewijs),
– Voorna(a)m(en),
– Geboortedatum (dd-mm-jjjj),
– Geslacht,
– Telefoonnummer
– E-mail adres
– Kopie van deze stageovereenkomst.
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De stagiair verklaart akkoord te gaan dat zijn/haar gegevens zoals hiervoor aangegeven worden 
gebruikt door de stagebieder om een vergoeding voor de praktijkbegeleiding en stagevergoeding te 
kunnen aanvragen bij de SSFH conform de cao SSFH. Stagiair gaat akkoord dat SSFH voor controle 
van de stagebieder, steekproefsgewijs een kopie ID-bewijs van de stagiair opvraagt bij de stagebieder. 
SSFH bewaart al deze gegevens 7 jaren om fiscale redenen en zal deze daarna vernietigen.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te <<plaats van vestiging 
stagebieder>>.
op <<datum>>

Voor akkoord, Stagebieder
Voor akkoord, Stagiair

’

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, 10 oktober 2016

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

4 Staatscourant 2016 nr. 48437 13 oktober 2016


	Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Huisartsenzorg
	`BIJLAGE 3 MODEL STAGEOVEREENKOMST 


