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Ziekenhuizen 2012/2014 
Verbindendverklaring CAO-bepalingen 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 mei 
2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen 

UAW Nr. 11318 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

Gelezen het verzoek van NVZ Vereniging van Ziekenhuizen mede namens de overige partijen bij 
bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst; 

Partij(en) ter ener zijde: NVZ Vereniging van Ziekenhuizen; 

Partij(en) ter andere zijde: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ Federatie van Beroepsorganisaties in 
de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek en NU’91. 

Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door de Vereniging Zelfstandige 
Klinieken Nederland (ZKN). 

Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat: 

De bedenkingen richten zich tegen de uitbreiding van de werkingssfeer tot particuliere klinieken die voor 50% 
of meer via de Zorgverzekeringswet verzekerde zorg aanbieden, waardoor een aantal leden van de ZKN – die 
het hebben van inkomsten uit verzekerde zorg niet als onderscheidend element voor lidmaatschap aanmerkt 
– onder de algemeen verbindendverklaring van de cao Ziekenhuizen komen te vallen. Volgens ZKN vormen 
de particuliere klinieken een wezenlijk andere markt – met een daarop toegesneden 
arbeidsvoorwaardenbeleid als onderdeel van de bedrijfsvoering en ondermeer een afwijkende wijze van 
financiering – dan die van de algemene ziekenhuizen. Toepassing van een cao met een standaardkarakter 
zoals de cao Ziekenhuizen zou voor de particuliere klinieken leiden tot een volstrekt onwerkbare situatie met 
vele ongewenste en onacceptabele aanpassingen van arbeidsvoorwaarden. De gehanteerde grens van ‘50% 
of meer’ is volgens de ZKN een arbitraire keuze die bovendien tot gevolg heeft dat particuliere klinieken, door 
het al dan niet overschrijden van de gehanteerde grens, het ene jaar wel en het andere jaar niet onder de 
werkingssfeer van de cao Ziekenhuizen vallen. 

Bedenkinghebbende voert verder aan, dat zij door cao-partijen op geen enkele wijze betrokken is bij de 
totstandkoming van de cao. Toetreding van particuliere klinieken tot het lidmaatschap van de Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) zou tot voor kort niet mogelijk zijn geweest. 

Bedenkinghebbende is van mening, dat het beleid van de NVZ erop is gericht de zelfstandige behandelcentra 
van de markt te weren, hetgeen niet zou passen in de nagestreefde grotere marktwerking in de 
gezondheidszorg. 

Bovengenoemde argumenten zijn in essentie eveneens aangevoerd in het kader van het hieronder genoemde 
dispensatieverzoek van Medinova NV. 

Overwegende ten aanzien van de bedenkingen: 

Het bepalen van de werkingssfeer en de reikwijdte van de cao is primair een zaak van cao-partijen. De 
beoordeling of de werkzaamheden van een onderneming vallen onder de algemeen verbindend verklaarde 
cao-bepalingen is – mede gelet op de technische aard van deze vraag – eveneens in eerste aanleg een zaak 
van cao-partijen. Een geschil kan aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. 
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Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV worden bedenkingen betrekking hebbend op 
onvoldoende betrokkenheid bij het cao
aanleiding om hier in dit specifieke geval van af te wijken. Over het gestelde over het lidmaatschap van 
particuliere klinieken van de NVZ kan worden opgemerkt dat cao
hebben verklaard, dat zelfstandige behandelcentra waarin verzekerde zorg wordt geboden 
lidmaatschap van de ZKN 

Wat betreft de genoemde argumenten over de marktwerking in de gezondheidszorg kan worden
dat het beoogde effect van algemeen verbindend verklaring is, concurrentie op arbeidsvoorwaarden door 
onderbieding door niet gebonden werkgevers en werknemers te voorkomen.

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bedenkingen n
algemeen verbindendverklaring in de weg staan.

Naar aanleiding van dit verzoek is een schriftelijk dispensatieverzoek ingediend door Medinova NV. Dit 
verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform d
(hierna: Awb). De beschikking is op dezelfde dag als waarop dit besluit tot algemeen verbindendverklaring is 
genomen aan de desbetreffende dispensatieverzoeker en aan de verzoeker tot algemeen 
verbindendverklaring verzonden. De
lid van de Awb ter inzage bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Anna van 
Hannoverstraat 4, ’s-Gravenhage.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het a
bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit: 

Dictum  I  

Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN EN WERKINGSSFEER

1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

Onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt verstaan een overeenkomst tussen één of meer 
(verenigingen van) werkgever(s) en één of meer verenigingen van werknemers, waarbij deze verenigingen 
hun leden verplichten bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten bepaalde voorwaarden in acht te nemen.
In deze cao wordt verstaan onder:
a. De werkgever: 
1. De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, ten doel heeft ziekenhuiszorg te bieden. 

Hierbij wordt onder ziekenhuiszorg verstaan: zorg die wordt geleverd door een rechtspersoon die of een 
organisatorisch verband dat ingevolge de Wet toe
Staatsblad 2005, nr. 575) is toegelaten en/of in het kader van de Zorgverzekeringswet (Staatsblad 2005, 
nr. 358) 50% of meer gefinancierde curatieve medisch specialistische zorg biedt.
Uitgezonderd zijn: 
– Een rechtspersoon die een academisch ziekenhuis, als bedoeld in artikel 1:13 van de Wet op het 

hoger en wetenschappelijk onderwijs, exploiteert.
– Het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht
– Het militair revalidatiecentrum Aardenburg te Doorn
– Een rechtspersoon die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geestelijke gezondheidszorg en/of 

verslavingszorg biedt.
– Een organisatorische eenheid van een rechtspersoon die gehouden is de sector Cao Ambulancezorg 

toe te passen ten aanzien van de werknemers van die ee
2. De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, ziekenhuiszorgactiviteiten verricht en 

waarbij een meerderheidsbelang (50% of meer)of een overwegende mate van zeggenschap ligt bij de 
werkgever(s) als bedoeld onder 1, dan wel die voor
werkgever(s) als bedoeld onder 1.
Onder ziekenhuiszorgactiviteiten, als bedoeld in dit lid, worden mede verstaan werkzaamheden verricht 
door een: 
– sterilisatiedienst
– diagnostisch centrum
– centrum voor geest
– medische (orthopedische) instrumentmakerij
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Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV worden bedenkingen betrekking hebbend op 
onvoldoende betrokkenheid bij het cao-overleg normalerwijze als evident kansloos aangemerkt. Er is geen 
aanleiding om hier in dit specifieke geval van af te wijken. Over het gestelde over het lidmaatschap van 
particuliere klinieken van de NVZ kan worden opgemerkt dat cao-partijen in een reactie op de bed
hebben verklaard, dat zelfstandige behandelcentra waarin verzekerde zorg wordt geboden 
lidmaatschap van de ZKN – lid kunnen worden van de NVZ. 

Wat betreft de genoemde argumenten over de marktwerking in de gezondheidszorg kan worden
dat het beoogde effect van algemeen verbindend verklaring is, concurrentie op arbeidsvoorwaarden door 
onderbieding door niet gebonden werkgevers en werknemers te voorkomen. 

Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bedenkingen niet van dien aard zijn dat zij 
algemeen verbindendverklaring in de weg staan. 

Naar aanleiding van dit verzoek is een schriftelijk dispensatieverzoek ingediend door Medinova NV. Dit 
verzoek is afgewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb). De beschikking is op dezelfde dag als waarop dit besluit tot algemeen verbindendverklaring is 
genomen aan de desbetreffende dispensatieverzoeker en aan de verzoeker tot algemeen 
verbindendverklaring verzonden. De beschikking ligt voor belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2, eerste 
lid van de Awb ter inzage bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Anna van 

Gravenhage. 

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

Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III en IV is bepaald:

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN EN WERKINGSSFEER 

1.1. Begripsbepalingen 

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen 

Onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt verstaan een overeenkomst tussen één of meer 
(verenigingen van) werkgever(s) en één of meer verenigingen van werknemers, waarbij deze verenigingen 
hun leden verplichten bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten bepaalde voorwaarden in acht te nemen.
In deze cao wordt verstaan onder: 

De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, ten doel heeft ziekenhuiszorg te bieden. 
Hierbij wordt onder ziekenhuiszorg verstaan: zorg die wordt geleverd door een rechtspersoon die of een 
organisatorisch verband dat ingevolge de Wet toelating Zorginstellingen (Uitvoeringsbesluit WTZi: 
Staatsblad 2005, nr. 575) is toegelaten en/of in het kader van de Zorgverzekeringswet (Staatsblad 2005, 
nr. 358) 50% of meer gefinancierde curatieve medisch specialistische zorg biedt.

 
Een rechtspersoon die een academisch ziekenhuis, als bedoeld in artikel 1:13 van de Wet op het 
hoger en wetenschappelijk onderwijs, exploiteert. 
Het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht 
Het militair revalidatiecentrum Aardenburg te Doorn 

persoon die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geestelijke gezondheidszorg en/of 
verslavingszorg biedt. 
Een organisatorische eenheid van een rechtspersoon die gehouden is de sector Cao Ambulancezorg 
toe te passen ten aanzien van de werknemers van die eenheid. 

De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, ziekenhuiszorgactiviteiten verricht en 
waarbij een meerderheidsbelang (50% of meer)of een overwegende mate van zeggenschap ligt bij de 
werkgever(s) als bedoeld onder 1, dan wel die voornamelijk diensten verleent in opdracht van de 
werkgever(s) als bedoeld onder 1. 
Onder ziekenhuiszorgactiviteiten, als bedoeld in dit lid, worden mede verstaan werkzaamheden verricht 

sterilisatiedienst 
diagnostisch centrum 
centrum voor geestelijke verzorging 
medische (orthopedische) instrumentmakerij 
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Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV worden bedenkingen betrekking hebbend op 
malerwijze als evident kansloos aangemerkt. Er is geen 

aanleiding om hier in dit specifieke geval van af te wijken. Over het gestelde over het lidmaatschap van 
partijen in een reactie op de bedenkingen 

hebben verklaard, dat zelfstandige behandelcentra waarin verzekerde zorg wordt geboden – ongeacht het 

Wat betreft de genoemde argumenten over de marktwerking in de gezondheidszorg kan worden opgemerkt 
dat het beoogde effect van algemeen verbindend verklaring is, concurrentie op arbeidsvoorwaarden door 

iet van dien aard zijn dat zij 

Naar aanleiding van dit verzoek is een schriftelijk dispensatieverzoek ingediend door Medinova NV. Dit 
e Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb). De beschikking is op dezelfde dag als waarop dit besluit tot algemeen verbindendverklaring is 
genomen aan de desbetreffende dispensatieverzoeker en aan de verzoeker tot algemeen 

beschikking ligt voor belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2, eerste 
lid van de Awb ter inzage bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Anna van 

lgemeen verbindend en het onverbindend verklaren van 

Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve 
hetgeen in de dicta II, III en IV is bepaald: 

Onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt verstaan een overeenkomst tussen één of meer 
(verenigingen van) werkgever(s) en één of meer verenigingen van werknemers, waarbij deze verenigingen 
hun leden verplichten bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten bepaalde voorwaarden in acht te nemen. 

De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, ten doel heeft ziekenhuiszorg te bieden. 
Hierbij wordt onder ziekenhuiszorg verstaan: zorg die wordt geleverd door een rechtspersoon die of een 

lating Zorginstellingen (Uitvoeringsbesluit WTZi: 
Staatsblad 2005, nr. 575) is toegelaten en/of in het kader van de Zorgverzekeringswet (Staatsblad 2005, 
nr. 358) 50% of meer gefinancierde curatieve medisch specialistische zorg biedt. 

Een rechtspersoon die een academisch ziekenhuis, als bedoeld in artikel 1:13 van de Wet op het 

persoon die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geestelijke gezondheidszorg en/of 

Een organisatorische eenheid van een rechtspersoon die gehouden is de sector Cao Ambulancezorg 

De rechtspersoon die, en/of een organisatorisch verband dat, ziekenhuiszorgactiviteiten verricht en 
waarbij een meerderheidsbelang (50% of meer)of een overwegende mate van zeggenschap ligt bij de 

namelijk diensten verleent in opdracht van de 

Onder ziekenhuiszorgactiviteiten, als bedoeld in dit lid, worden mede verstaan werkzaamheden verricht 
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– apotheek 
– klinisch chemisch
– (huisartsen)laboratorium
– trombosedienst 
– paramedische instelling
– verloskundige instelling
Uitgezonderd zijn: 
– Rechtspersonen die zijn opgericht door een academisch ziekenhuis en de werkgever(s) als bedoeld 

onder 1 gezamenlijk.
b. De werknemer: De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de onder a genoemde 
werkgever, tenzij betrokkene:
1. ‘bestuurder/directeur’ is, waarbij onder ‘bestuurder/directeur’ wordt verstaan degene die belast is met de 

beleidsvoorbereiding alsmede het totale beheer van de instelling en daarvoor rechtstreeks 
verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Toezicht/het best
is ingesteld). 
De werkgever bepaalt wie volgens deze begripsbepaling ‘directeur’ in de instelling is.

2. incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal zes 
aaneengesloten weken (vaka

3. incidenteel werkzaamheden verricht als oproepmedewerker.
4. incidenteel werkzaamheden verricht als docent (uurdocent).
5. is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten, welke niet gebruikelijk in de 

instelling plaatsvinden (bijvoorbeeld een bouwcoördinator).
c. Relatiepartner: 
1. De geregistreerde partner
dan wel 
2. degene met wie de werknemer ongehuwd samenleeft.
Van ongehuwd samenleven is sprake indien twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding 
voeren met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad.
d. Het salaris: Het voor de werknemer geldende bruto
overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids
arbeidsmarktknelpunt, bijzondere functievervulling, waarneming, vakantiebijslag, reiskosten woon
werkverkeer, reis- en verblijfkosten, BIG
de cao niet anders is vermeld.
e. Uurloon: Onder uurloon wordt verstaan 1/156 deel van het salaris dat gebaseerd is op een voltijd 
dienstverband (1878 uur per jaar, gemiddeld 36 uur per week).
f. Cao-bedragen: De in de cao vermelde bedragen zijn bruto
g. FWG®-systeem: Het vigerende computerondersteunde systeem FWG 3.0® voor functiewaardering ten 
behoeve van zorg-instellingen.
h. Beroepsvoorbereidende periode (Bvp):
opleidingen aangeduide periode.
i. Inservice-opleiding: Vorm van onderwijs waarbij de leerling tevens werknemer is en waarbij de bekostiging 
van de opleiding niet bij het ministerie van OC&W berust.
j. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL):
beroepsvoorbereidende periode in het secundair beroepsonderwijs, tevens werknemer is. De 
eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij een onderwijsinstelling. De bekostiging van het 
theoretisch deel van de opleiding geschiedt door het ministerie van OC&W.
k. HBO-opleiding, duaal:
onderwijs, tevens werknemer is. De eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij een 
onderwijsinstelling. De bekostiging van het theoretisch de
OC&W. 
l. Vervolgopleiding: Inservice
opleiding in de zorg op het betreffende vakgebied, of een daarmee door de werkgever gelijk
vervolgopleiding. 
m. Praktijkleerjaar: Periode van twaalf maanden, gerekend vanaf het ingaan van de leer
na afsluiting van de beroepsvoorbereidende periode of propedeuse van een duale opleiding. Het 
praktijkleerjaar valt derha
n. Stagiair Een stagiair werkt op basis van een schriftelijke stageovereenkomst. Een stagiair is geen 
werknemer in de zin van de cao en wordt niet formatief ingezet.
o. Feest- en gedenkdagen:
pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest
gedenkdagen, waaronder Koninginnedag en elk jaar bevrijdingsdag, alsmede de bijzondere feest
gedenkdagen door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld (zoals het x
van de instelling). 
p. Vrij van dienst: Onder ‘vrij van dienst’ wordt verstaan: vrij van diensten met uitzondering van consignatie
bereikbaarheidsdienst. 
Onder ‘vrij van iedere dienst’ wordt verstaan: vrij van diensten waaronder vrij van bijzondere diensten als 
bedoeld in hoofdstuk 11.
Een halve vrije dag: een periode van achttien uren vrij van dienst.
Een vrije dag: een periode van 32 uren vrij van dienst.
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klinisch chemisch-, microbiologisch- en/of pathologisch laboratorium 
(huisartsen)laboratorium 

 
paramedische instelling 
verloskundige instelling 

 
Rechtspersonen die zijn opgericht door een academisch ziekenhuis en de werkgever(s) als bedoeld 
onder 1 gezamenlijk. 

De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de onder a genoemde 
werkgever, tenzij betrokkene: 

uurder/directeur’ is, waarbij onder ‘bestuurder/directeur’ wordt verstaan degene die belast is met de 
beleidsvoorbereiding alsmede het totale beheer van de instelling en daarvoor rechtstreeks 
verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Toezicht/het bestuur (indien er geen Raad van Toezicht 

De werkgever bepaalt wie volgens deze begripsbepaling ‘directeur’ in de instelling is.
incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal zes 
aaneengesloten weken (vakantiekracht). 
incidenteel werkzaamheden verricht als oproepmedewerker. 
incidenteel werkzaamheden verricht als docent (uurdocent). 
is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten, welke niet gebruikelijk in de 

g plaatsvinden (bijvoorbeeld een bouwcoördinator). 

De geregistreerde partner 

degene met wie de werknemer ongehuwd samenleeft. 
Van ongehuwd samenleven is sprake indien twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding 
voeren met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad. 

Het voor de werknemer geldende bruto-maandsalaris, exclusief de vergoedingen (waar onder 
overwerk, onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst, g
arbeidsmarktknelpunt, bijzondere functievervulling, waarneming, vakantiebijslag, reiskosten woon

en verblijfkosten, BIG-registratiekosten en verhuiskosten), voorzover in de bepalingen van 
de cao niet anders is vermeld. 

Onder uurloon wordt verstaan 1/156 deel van het salaris dat gebaseerd is op een voltijd 
dienstverband (1878 uur per jaar, gemiddeld 36 uur per week). 

De in de cao vermelde bedragen zijn bruto-bedragen tenzij anders vermeld.
Het vigerende computerondersteunde systeem FWG 3.0® voor functiewaardering ten 

instellingen. 
Beroepsvoorbereidende periode (Bvp): De als zodanig in het curriculum van de BBL

opleidingen aangeduide periode. 
Vorm van onderwijs waarbij de leerling tevens werknemer is en waarbij de bekostiging 

van de opleiding niet bij het ministerie van OC&W berust. 
Beroepsbegeleidende leerweg (BBL): Vorm van onderwijs waarbij de leerling, na een 

oorbereidende periode in het secundair beroepsonderwijs, tevens werknemer is. De 
eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij een onderwijsinstelling. De bekostiging van het 
theoretisch deel van de opleiding geschiedt door het ministerie van OC&W. 

opleiding, duaal: Vorm van onderwijs waarbij de leerling, na een propedeuse in het hoger beroeps
onderwijs, tevens werknemer is. De eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij een 
onderwijsinstelling. De bekostiging van het theoretisch deel van de opleiding geschiedt door het ministerie van 

Inservice-opleiding die uitsluitend kan worden gevolgd in aansluiting op een eerdere 
opleiding in de zorg op het betreffende vakgebied, of een daarmee door de werkgever gelijk

Periode van twaalf maanden, gerekend vanaf het ingaan van de leer
na afsluiting van de beroepsvoorbereidende periode of propedeuse van een duale opleiding. Het 
praktijkleerjaar valt derhalve niet altijd samen met het OC&W-schooljaar. 

Een stagiair werkt op basis van een schriftelijke stageovereenkomst. Een stagiair is geen 
werknemer in de zin van de cao en wordt niet formatief ingezet. 

en gedenkdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede 
pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest
gedenkdagen, waaronder Koninginnedag en elk jaar bevrijdingsdag, alsmede de bijzondere feest
gedenkdagen door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld (zoals het x

Onder ‘vrij van dienst’ wordt verstaan: vrij van diensten met uitzondering van consignatie

Onder ‘vrij van iedere dienst’ wordt verstaan: vrij van diensten waaronder vrij van bijzondere diensten als 
bedoeld in hoofdstuk 11. 

halve vrije dag: een periode van achttien uren vrij van dienst. 
Een vrije dag: een periode van 32 uren vrij van dienst. 
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Rechtspersonen die zijn opgericht door een academisch ziekenhuis en de werkgever(s) als bedoeld 

De persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met de onder a genoemde 

uurder/directeur’ is, waarbij onder ‘bestuurder/directeur’ wordt verstaan degene die belast is met de 
beleidsvoorbereiding alsmede het totale beheer van de instelling en daarvoor rechtstreeks 

uur (indien er geen Raad van Toezicht 

De werkgever bepaalt wie volgens deze begripsbepaling ‘directeur’ in de instelling is. 
incidenteel gedurende de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal zes 

is aangesteld voor het op projectbasis verrichten van tijdelijke activiteiten, welke niet gebruikelijk in de 

Van ongehuwd samenleven is sprake indien twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding 

maandsalaris, exclusief de vergoedingen (waar onder 
en consignatiedienst, gratificatie, 

arbeidsmarktknelpunt, bijzondere functievervulling, waarneming, vakantiebijslag, reiskosten woon-
registratiekosten en verhuiskosten), voorzover in de bepalingen van 

Onder uurloon wordt verstaan 1/156 deel van het salaris dat gebaseerd is op een voltijd 

bedragen tenzij anders vermeld. 
Het vigerende computerondersteunde systeem FWG 3.0® voor functiewaardering ten 

De als zodanig in het curriculum van de BBL- en de inservice-

Vorm van onderwijs waarbij de leerling tevens werknemer is en waarbij de bekostiging 

Vorm van onderwijs waarbij de leerling, na een 
oorbereidende periode in het secundair beroepsonderwijs, tevens werknemer is. De 

eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij een onderwijsinstelling. De bekostiging van het 

Vorm van onderwijs waarbij de leerling, na een propedeuse in het hoger beroeps-
onderwijs, tevens werknemer is. De eindverantwoordelijkheid voor de opleiding berust bij een 

el van de opleiding geschiedt door het ministerie van 

opleiding die uitsluitend kan worden gevolgd in aansluiting op een eerdere 
opleiding in de zorg op het betreffende vakgebied, of een daarmee door de werkgever gelijk gestelde 

Periode van twaalf maanden, gerekend vanaf het ingaan van de leer-arbeidsovereenkomst 
na afsluiting van de beroepsvoorbereidende periode of propedeuse van een duale opleiding. Het 

Een stagiair werkt op basis van een schriftelijke stageovereenkomst. Een stagiair is geen 

rste en tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede 
pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en 
gedenkdagen, waaronder Koninginnedag en elk jaar bevrijdingsdag, alsmede de bijzondere feest- en 
gedenkdagen door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld (zoals het x-jarig jubileum 

Onder ‘vrij van dienst’ wordt verstaan: vrij van diensten met uitzondering van consignatie- en 

Onder ‘vrij van iedere dienst’ wordt verstaan: vrij van diensten waaronder vrij van bijzondere diensten als 
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Anderhalve aaneengesloten vrije dag: een periode van 46 uren vrij van dienst.
Twee aaneengesloten vrije dagen: een periode van 56 uren v
Twee en een halve aaneengesloten vrije dag: een periode van 66 uren vrij van dienst.
Drie aaneengesloten vrije dagen: een periode van 72 uren vrij van dienst.
Een vrij weekeinde: een periode van 56 uren vrij van dienst, vallend op zaterdag 
Formule voor het aantal aaneengesloten vrije dagen voor zover hierboven niet genoemd: een periode vrij van 
dienst waarvan het aantal uren het aantal halve vrije dagen maal twaalf uur vermeerderd met zes uren 
bedraagt. 
q. Arbeids- en rusttijdenpa
r. In overleg en na overleg:
ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/werknemer) vereist.
Onder na overleg wordt verstaa
ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/werknemer).
s. Medezeggenschapsorgaan:
bevoegde medezeggenschapsorgaan bedoeld, waaronder een personeelsvertegenwo

1.2 Werkingssfeer 

Artikel 1.2.1 Werkingssfeer, ontheffing en toepassing

1. Deze cao is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen de werkgever als bedoeld in artikel 1.1.1 
sub a en de werknemer als bedoeld in artikel 1.1.1 sub b.

2. Partijen bij deze cao kunnen, op verzoek van de werkgever, wanneer de arbeidsverhouding tussen die 
werkgever en zijn werknemers valt onder de werkingssfeer van meerdere cao’s, dan wel wanneer sprake 
is van toepassing van meerdere cao’s in concernverband, besluiten 
Ziekenhuizen niet van toepassing te verklaren op de arbeidsverhouding tussen deze werkgever en al zijn 
werknemers dan wel een gedeelte van zijn werknemers. Aan een besluit als in deze bepaling bedoeld, 
kunnen nadere voorwaarden wor

HOOFDSTUK 2 CAO ZIEKENHUIZEN

Artikel 2.2. Karakter cao

1. De bepalingen van deze cao hebben een standaard karakter. Dat wil zeggen dat voor zover daarin niet 
anders is bepaald, het de werkgever niet is toegestaan af te wijken van de 
arbeidsvoorwaarden met de werknemer overeen te komen, die in deze cao niet zijn geregeld.

2. In afwijking van lid 1 is het de werkgever toegestaan, ten behoeve van de werknemers, de volgende 
regelingen te treffen:
– een kredietverstrekkingregeling;
– een regeling op het gebied van collectieve verzekering;
– een regeling met betrekking tot een sociaal

Artikel 2.4. Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)

1. De AMS maakt als hoofdstuk 16 deel uit van de
een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling wordt beoogd. De wachtgeld
hoofdstuk 14 van de Cao Ziekenhuizen maken onderdeel uit van de AMS.

2. De salaris- en de premieontwikkeling 
systematiek, gedurende de looptijd van deze cao
looptijd van deze cao
cao, die als gevolg van de AMS niet van toepassing zijn, op een passende wijze aansluiting zoeken, 
rekening houdende met de bijzondere positie van medisch specialisten binnen het ziekenhuis en het 
karakter van de in de AMS geregelde arbeidsvoorwaarden. Mutaties in de op o
verklaarde regelingen uit of op grond van de cao, zijn overeenkomstig van toepassing.

3. Aan de cao-bepalingen die niet van toepassing zijn op de medisch specialisten kunnen geen 
(additionele) of van de AMS afwijkende rechten worde
prevaleert de AMS.

4. De toelichtingen bij de hoofdregeling AMS, het professioneel statuut, het functiereglement, het Document 
Medische Staf en de functionerings
één geheel met de individuele arbeidsovereenkomst.
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Anderhalve aaneengesloten vrije dag: een periode van 46 uren vrij van dienst. 
Twee aaneengesloten vrije dagen: een periode van 56 uren vrij van dienst. 
Twee en een halve aaneengesloten vrije dag: een periode van 66 uren vrij van dienst.
Drie aaneengesloten vrije dagen: een periode van 72 uren vrij van dienst. 
Een vrij weekeinde: een periode van 56 uren vrij van dienst, vallend op zaterdag 
Formule voor het aantal aaneengesloten vrije dagen voor zover hierboven niet genoemd: een periode vrij van 
dienst waarvan het aantal uren het aantal halve vrije dagen maal twaalf uur vermeerderd met zes uren 

en rusttijdenpatroon: De individuele regeling van de arbeids- en rusttijden van de werknemer.
In overleg en na overleg: Onder in overleg wordt verstaan: instemming (van de 

ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/werknemer) vereist. 
Onder na overleg wordt verstaan: moet zijn besproken met (de 
ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging/werknemer). 

Medezeggenschapsorgaan: Waar in deze cao wordt gesproken over ondernemingsraad wordt het 
bevoegde medezeggenschapsorgaan bedoeld, waaronder een personeelsvertegenwo

Artikel 1.2.1 Werkingssfeer, ontheffing en toepassing 

Deze cao is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen de werkgever als bedoeld in artikel 1.1.1 
sub a en de werknemer als bedoeld in artikel 1.1.1 sub b. 

bij deze cao kunnen, op verzoek van de werkgever, wanneer de arbeidsverhouding tussen die 
werkgever en zijn werknemers valt onder de werkingssfeer van meerdere cao’s, dan wel wanneer sprake 
is van toepassing van meerdere cao’s in concernverband, besluiten de bepalingen van de Cao 
Ziekenhuizen niet van toepassing te verklaren op de arbeidsverhouding tussen deze werkgever en al zijn 
werknemers dan wel een gedeelte van zijn werknemers. Aan een besluit als in deze bepaling bedoeld, 
kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. 

HOOFDSTUK 2 CAO ZIEKENHUIZEN 

Artikel 2.2. Karakter cao 

De bepalingen van deze cao hebben een standaard karakter. Dat wil zeggen dat voor zover daarin niet 
anders is bepaald, het de werkgever niet is toegestaan af te wijken van de 
arbeidsvoorwaarden met de werknemer overeen te komen, die in deze cao niet zijn geregeld.

In afwijking van lid 1 is het de werkgever toegestaan, ten behoeve van de werknemers, de volgende 
regelingen te treffen: 

rstrekkingregeling; 
een regeling op het gebied van collectieve verzekering; 
een regeling met betrekking tot een sociaal-/bedrijfsfonds. 

Artikel 2.4. Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 

De AMS maakt als hoofdstuk 16 deel uit van de Cao Ziekenhuizen, met dien verstande dat met de AMS 
een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling wordt beoogd. De wachtgeld
hoofdstuk 14 van de Cao Ziekenhuizen maken onderdeel uit van de AMS.

en de premieontwikkeling van de Cao Ziekenhuizen zullen, volgens de vigerende 
gedurende de looptijd van deze cao worden gevolgd. De AMS zal 

looptijd van deze cao ten aanzien van relevante ontwikkelingen met betrekking tot bepalingen in de 
olg van de AMS niet van toepassing zijn, op een passende wijze aansluiting zoeken, 

rekening houdende met de bijzondere positie van medisch specialisten binnen het ziekenhuis en het 
karakter van de in de AMS geregelde arbeidsvoorwaarden. Mutaties in de op o
verklaarde regelingen uit of op grond van de cao, zijn overeenkomstig van toepassing.

bepalingen die niet van toepassing zijn op de medisch specialisten kunnen geen 
(additionele) of van de AMS afwijkende rechten worden ontleend. Bij twijfel en/of onduidelijkheid 
prevaleert de AMS. 

De toelichtingen bij de hoofdregeling AMS, het professioneel statuut, het functiereglement, het Document 
Medische Staf en de functionerings- en beoordelingsmethodiek maken deel uit van de 
één geheel met de individuele arbeidsovereenkomst. 
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Twee en een halve aaneengesloten vrije dag: een periode van 66 uren vrij van dienst. 

Een vrij weekeinde: een periode van 56 uren vrij van dienst, vallend op zaterdag en zondag. 
Formule voor het aantal aaneengesloten vrije dagen voor zover hierboven niet genoemd: een periode vrij van 
dienst waarvan het aantal uren het aantal halve vrije dagen maal twaalf uur vermeerderd met zes uren 

en rusttijden van de werknemer. 
Onder in overleg wordt verstaan: instemming (van de 

Waar in deze cao wordt gesproken over ondernemingsraad wordt het 
bevoegde medezeggenschapsorgaan bedoeld, waaronder een personeelsvertegenwoordiging. 

Deze cao is van toepassing op de arbeidsverhouding tussen de werkgever als bedoeld in artikel 1.1.1 

bij deze cao kunnen, op verzoek van de werkgever, wanneer de arbeidsverhouding tussen die 
werkgever en zijn werknemers valt onder de werkingssfeer van meerdere cao’s, dan wel wanneer sprake 

de bepalingen van de Cao 
Ziekenhuizen niet van toepassing te verklaren op de arbeidsverhouding tussen deze werkgever en al zijn 
werknemers dan wel een gedeelte van zijn werknemers. Aan een besluit als in deze bepaling bedoeld, 

De bepalingen van deze cao hebben een standaard karakter. Dat wil zeggen dat voor zover daarin niet 
anders is bepaald, het de werkgever niet is toegestaan af te wijken van de bepalingen van deze cao of 
arbeidsvoorwaarden met de werknemer overeen te komen, die in deze cao niet zijn geregeld. 

In afwijking van lid 1 is het de werkgever toegestaan, ten behoeve van de werknemers, de volgende 

Cao Ziekenhuizen, met dien verstande dat met de AMS 
een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling wordt beoogd. De wachtgeld-bepalingen ingevolge 
hoofdstuk 14 van de Cao Ziekenhuizen maken onderdeel uit van de AMS. 

van de Cao Ziekenhuizen zullen, volgens de vigerende 
worden gevolgd. De AMS zal gedurende de 

ten aanzien van relevante ontwikkelingen met betrekking tot bepalingen in de 
olg van de AMS niet van toepassing zijn, op een passende wijze aansluiting zoeken, 

rekening houdende met de bijzondere positie van medisch specialisten binnen het ziekenhuis en het 
karakter van de in de AMS geregelde arbeidsvoorwaarden. Mutaties in de op onderdelen van toepassing 
verklaarde regelingen uit of op grond van de cao, zijn overeenkomstig van toepassing. 

bepalingen die niet van toepassing zijn op de medisch specialisten kunnen geen 
n ontleend. Bij twijfel en/of onduidelijkheid 

De toelichtingen bij de hoofdregeling AMS, het professioneel statuut, het functiereglement, het Document 
en beoordelingsmethodiek maken deel uit van de AMS en vormen 
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5. Ten aanzien van de medisch specialist, die op grond van artikel_1.2.1 lid 2 AMS is uitgezonderd van de 
werkingssfeer van de AMS, is de Cao Ziekenhuizen onverkort van toepassing, behoudens 
toepasselijkheid van de functiebeschrijving in het kader van het functie
Het in de AMS, onderdeel functiereglement, opgenomen functieprofiel medisch specialist treedt hiervoor 
integraal in de plaats.

6. Alle niet incidenteel
specialisten maken deel uit van de medische staf.

7. Alle in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzame medisch specialisten, inclusief 
de in artikel 1.2.1 lid 2
gelijkgestelde beroepsbeoefenaren als bedoeld in het Document Medische Staf, vallen onder de 
werkingssfeer van het Document Medische Staf.

HOOFDSTUK 3 DE ARBEIDSOVEREENKOMST, WETTE
BEPALINGEN 

3.1. De arbeidsovereenkomst

Artikel 3.1.1. De arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst wordt conform de in de cao opgenomen modelovereenkomsten schriftelijk 
aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud opgemaak

2. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer een door beide partijen ondertekend exemplaar 
ontvangt van de arbeidsovereenkomst of de wijziging daarvan.

3. Alle medisch specialisten in dienstverband en de op grond van locale afspraken daarmee gel
beroepsbeoefenaren die op min of meer rechtstreekse wijze bij de medisch specialistische hulp 
betrokken zijn en uit dien hoofde lid (kunnen) zijn van de medische staf, vallen onder de werking van het 
Document Medische Staf.

Artikel 3.1.2. Duur van de arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst wordt als regel aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit is niet van toepassing op 
de arbeidsovereenkomst van de werknemer die bij indiensttreding de ouderdomspensioengerechtigde 
leeftijd reeds heeft bereikt.
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de reden of de tijdsduur te worden vermeld.

2. Op een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a BW van toepassing.

3. De werking van artikel 7:668a BW lid 1 sub b is uitgesloten t
uitzendkracht binnen drie maanden na beëindiging van de uitzendovereenkomst een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat met dezelfde instelling, wordt deze 
arbeidsovereenkomst beschouwd als tweede arbeidsov
lid 2 blijft van toepassing.

4. Op grond van artikel 7:668a BW lid 5 is het de werkgever toegestaan in de navolgende limitatief 
benoemde situaties, een contract voor bepaalde tijd te verlengen, zonder dat ee
voor onbepaalde tijd ontstaat:
– Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als arts niet in opleiding tot specialist (anios) eindigt, 

kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als arts in opleiding tot specialist (aios) of 
opleiding tot een erkende medische vervolgopleiding worden aangegaan voor de duur van de 
opleiding; 

– Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met betrekking tot het verrichten van 
onderzoek eindigt, kan een nieuwe arbeidsoveree
verrichten van onderzoek, met een maximum duur van vier jaar, worden aangegaan;

– Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met betrekking tot het volgen van een 
opleiding eindigt, kan een ni
worden aangegaan, indien de verlenging noodzakelijk is in verband met het voltooien van de 
opleiding. 

Artikel 3.1.3. Geschillen

1. Van een geschil is sprake als werkgever of werknemer dit sc
kenbaar maakt. 
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Ten aanzien van de medisch specialist, die op grond van artikel_1.2.1 lid 2 AMS is uitgezonderd van de 
werkingssfeer van de AMS, is de Cao Ziekenhuizen onverkort van toepassing, behoudens 
toepasselijkheid van de functiebeschrijving in het kader van het functie-waarderingssysteem FWG 3.0®. 
Het in de AMS, onderdeel functiereglement, opgenomen functieprofiel medisch specialist treedt hiervoor 
integraal in de plaats. 

Alle niet incidenteel in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzame medisch 
specialisten maken deel uit van de medische staf. 

Alle in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzame medisch specialisten, inclusief 
de in artikel 1.2.1 lid 2 AMS genoemde uitzonderingscategorieën, alsmede de met medisch specialisten 
gelijkgestelde beroepsbeoefenaren als bedoeld in het Document Medische Staf, vallen onder de 
werkingssfeer van het Document Medische Staf. 

HOOFDSTUK 3 DE ARBEIDSOVEREENKOMST, WETTELIJKE VEREISTEN EN AANVULLENDE 

3.1. De arbeidsovereenkomst 

Artikel 3.1.1. De arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst wordt conform de in de cao opgenomen modelovereenkomsten schriftelijk 
aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud opgemaakt. 

De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer een door beide partijen ondertekend exemplaar 
ontvangt van de arbeidsovereenkomst of de wijziging daarvan. 

Alle medisch specialisten in dienstverband en de op grond van locale afspraken daarmee gel
beroepsbeoefenaren die op min of meer rechtstreekse wijze bij de medisch specialistische hulp 
betrokken zijn en uit dien hoofde lid (kunnen) zijn van de medische staf, vallen onder de werking van het 
Document Medische Staf. 

van de arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst wordt als regel aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit is niet van toepassing op 
de arbeidsovereenkomst van de werknemer die bij indiensttreding de ouderdomspensioengerechtigde 
leeftijd reeds heeft bereikt. 
Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de reden of de tijdsduur te worden vermeld.

Op een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a BW van toepassing.

De werking van artikel 7:668a BW lid 1 sub b is uitgesloten ten aanzien van de uitzendkracht. Indien de 
uitzendkracht binnen drie maanden na beëindiging van de uitzendovereenkomst een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat met dezelfde instelling, wordt deze 
arbeidsovereenkomst beschouwd als tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Artikel 7:668a BW 
lid 2 blijft van toepassing. 

Op grond van artikel 7:668a BW lid 5 is het de werkgever toegestaan in de navolgende limitatief 
benoemde situaties, een contract voor bepaalde tijd te verlengen, zonder dat ee
voor onbepaalde tijd ontstaat: 

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als arts niet in opleiding tot specialist (anios) eindigt, 
kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als arts in opleiding tot specialist (aios) of 
opleiding tot een erkende medische vervolgopleiding worden aangegaan voor de duur van de 

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met betrekking tot het verrichten van 
onderzoek eindigt, kan een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met betrekking tot het 
verrichten van onderzoek, met een maximum duur van vier jaar, worden aangegaan;
Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met betrekking tot het volgen van een 
opleiding eindigt, kan een nieuwe arbeidsovereenkomst voor de resterende duur van de opleiding 
worden aangegaan, indien de verlenging noodzakelijk is in verband met het voltooien van de 

Artikel 3.1.3. Geschillen 

Van een geschil is sprake als werkgever of werknemer dit schriftelijk en gemotiveerd aan de ander 
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Ten aanzien van de medisch specialist, die op grond van artikel_1.2.1 lid 2 AMS is uitgezonderd van de 
werkingssfeer van de AMS, is de Cao Ziekenhuizen onverkort van toepassing, behoudens de 

waarderingssysteem FWG 3.0®. 
Het in de AMS, onderdeel functiereglement, opgenomen functieprofiel medisch specialist treedt hiervoor 

in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzame medisch 

Alle in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzame medisch specialisten, inclusief 
AMS genoemde uitzonderingscategorieën, alsmede de met medisch specialisten 

gelijkgestelde beroepsbeoefenaren als bedoeld in het Document Medische Staf, vallen onder de 

LIJKE VEREISTEN EN AANVULLENDE 

De arbeidsovereenkomst wordt conform de in de cao opgenomen modelovereenkomsten schriftelijk 

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

Alle medisch specialisten in dienstverband en de op grond van locale afspraken daarmee gelijkgestelde 
beroepsbeoefenaren die op min of meer rechtstreekse wijze bij de medisch specialistische hulp 
betrokken zijn en uit dien hoofde lid (kunnen) zijn van de medische staf, vallen onder de werking van het 

De arbeidsovereenkomst wordt als regel aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit is niet van toepassing op 
de arbeidsovereenkomst van de werknemer die bij indiensttreding de ouderdomspensioengerechtigde 

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de reden of de tijdsduur te worden vermeld. 

Op een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a BW van toepassing. 

en aanzien van de uitzendkracht. Indien de 
uitzendkracht binnen drie maanden na beëindiging van de uitzendovereenkomst een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat met dezelfde instelling, wordt deze 

ereenkomst voor bepaalde tijd. Artikel 7:668a BW 

Op grond van artikel 7:668a BW lid 5 is het de werkgever toegestaan in de navolgende limitatief 
benoemde situaties, een contract voor bepaalde tijd te verlengen, zonder dat een arbeidsovereenkomst 

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als arts niet in opleiding tot specialist (anios) eindigt, 
kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als arts in opleiding tot specialist (aios) of als arts in 
opleiding tot een erkende medische vervolgopleiding worden aangegaan voor de duur van de 

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met betrekking tot het verrichten van 
nkomst voor bepaalde tijd, met betrekking tot het 

verrichten van onderzoek, met een maximum duur van vier jaar, worden aangegaan; 
Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan met betrekking tot het volgen van een 

euwe arbeidsovereenkomst voor de resterende duur van de opleiding 
worden aangegaan, indien de verlenging noodzakelijk is in verband met het voltooien van de 

hriftelijk en gemotiveerd aan de ander 
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4. Geschillen ter zake van de opleiding worden, voor zover niet geregeld in de opleidingsregeling, beslecht 
overeenkomstig het ter zake bepaalde in de leer

Artikel 3.1.4. Schorsing

1. De werkgever kan de werknemer voor ten hoogste een week met behoud van salaris schorsen, om 
zodanige ernstige redenen dat voortzetting van de werkzaamheden door de werknemer naar het oordeel 
van de werkgever niet langer ver

2. De werkgever kan de schorsing éénmaal met maximaal één week verlengen. De werkgever kan niet 
gelijktijdig met het uitspreken van de eerste schorsing een verlenging opleggen.

3. Het besluit tot schorsing of het besluit tot verlenging hiervan
werknemer meegedeeld en per aangetekend schrijven bevestigd. De werknemer wordt binnen vier 
dagen na dagtekening van het aangetekend schrijven (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet 
meegerekend) in de gelegenheid g
Hij kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

4. De schorsing kan worden verlengd tot de datum van ingang van de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst wanneer:
– werkgever inmiddels een ontslagp

heeft gezet of 
– een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter of het Scheidsgerecht 

Gezondheidszorg is ingediend.

5. Tijdens de schorsing behoudt de werknemer zijn salaris.

6. De werkgever is bevoegd de werknemer gedurende de periode van schorsing de toegang tot de 
gebouwen en terreinen van de instelling te ontzeggen voorzover dit geen betrekking heeft op de 
leefruimte van de werknemer.

7. Indien blijkt dat de werknemer kenn
werkgever op verzoek van de werknemer deze openlijk rehabiliteren en hem de aantoonbare schade 
vergoeden. 

Artikel 3.1.5. Op non-actiefstelling

1. De werkgever kan de werknemer maximaal drie weken 
de werkgever de voortgang van de werkzaamheden 
belemmerd. 

2. De werkgever kan de non
van de werknemer of diens vertegenwoordiger kan nogmaals een verlenging van maximaal drie weken 
worden overeengekomen.

3. Het besluit tot non-actiefstelling of het besluit tot verlenging hiervan wordt door de werkgever aan de 
werknemer gemotiveerd medegede

4. De werkgever kan de werknemer, nadat een rechtsgeldige opzegtermijn is ingegaan, voor de resterende 
duur van de opzegtermijn op non
zwaarwegende belangen dit noodzakelijk maken.

5. Tijdens de non-actiefstelling behoudt de werknemer zijn salaris en alle overige rechten voortvloeiende uit 
de arbeidsovereenkomst/cao.

6. De werkgever moet gedurende de periode van op non
werkzaamheden kan hervatten.

7. Na het verstrijken van de periode van non
te hervatten. 

8. De non-actiefstelling kan niet bij wijze van strafmaatregel worden 

Artikel 3.1.6. Einde van de arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst eindigt:
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Geschillen ter zake van de opleiding worden, voor zover niet geregeld in de opleidingsregeling, beslecht 
overeenkomstig het ter zake bepaalde in de leer-/arbeidsovereenkomst of de opleidingsovereenko

Artikel 3.1.4. Schorsing 

De werkgever kan de werknemer voor ten hoogste een week met behoud van salaris schorsen, om 
zodanige ernstige redenen dat voortzetting van de werkzaamheden door de werknemer naar het oordeel 
van de werkgever niet langer verantwoord is. 

De werkgever kan de schorsing éénmaal met maximaal één week verlengen. De werkgever kan niet 
gelijktijdig met het uitspreken van de eerste schorsing een verlenging opleggen.

Het besluit tot schorsing of het besluit tot verlenging hiervan wordt onverwijld en gemotiveerd aan de 
werknemer meegedeeld en per aangetekend schrijven bevestigd. De werknemer wordt binnen vier 
dagen na dagtekening van het aangetekend schrijven (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet 
meegerekend) in de gelegenheid gesteld zich tegenover de werkgever te verantwoorden.
Hij kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. 

De schorsing kan worden verlengd tot de datum van ingang van de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst wanneer: 

werkgever inmiddels een ontslagprocedure bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) in gang 

een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter of het Scheidsgerecht 
Gezondheidszorg is ingediend. 

Tijdens de schorsing behoudt de werknemer zijn salaris. 

De werkgever is bevoegd de werknemer gedurende de periode van schorsing de toegang tot de 
gebouwen en terreinen van de instelling te ontzeggen voorzover dit geen betrekking heeft op de 
leefruimte van de werknemer. 

Indien blijkt dat de werknemer kennelijk ten onrechte door de werkgever werd geschorst, zal de 
werkgever op verzoek van de werknemer deze openlijk rehabiliteren en hem de aantoonbare schade 

actiefstelling 

De werkgever kan de werknemer maximaal drie weken op non-actief stellen, indien naar het oordeel van 
de werkgever de voortgang van de werkzaamheden – door welke oorzaak dan ook 

De werkgever kan de non-actiefstelling éénmaal met maximaal drie weken verlengen. Met toestemming 
van de werknemer of diens vertegenwoordiger kan nogmaals een verlenging van maximaal drie weken 
worden overeengekomen. 

actiefstelling of het besluit tot verlenging hiervan wordt door de werkgever aan de 
werknemer gemotiveerd medegedeeld en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd.

De werkgever kan de werknemer, nadat een rechtsgeldige opzegtermijn is ingegaan, voor de resterende 
duur van de opzegtermijn op non-actief stellen. Voorwaarde is dat, naar het oordeel van de werkgever, 
zwaarwegende belangen dit noodzakelijk maken. 

actiefstelling behoudt de werknemer zijn salaris en alle overige rechten voortvloeiende uit 
de arbeidsovereenkomst/cao. 

De werkgever moet gedurende de periode van op non-actiefstelling bevorderen dat de werknemer zijn 
werkzaamheden kan hervatten. 

Na het verstrijken van de periode van non-actiefstelling is de werknemer gerechtigd zijn werkzaamheden 

actiefstelling kan niet bij wijze van strafmaatregel worden gebruikt.

Artikel 3.1.6. Einde van de arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst eindigt: 

24 mei 2012 

Geschillen ter zake van de opleiding worden, voor zover niet geregeld in de opleidingsregeling, beslecht 
/arbeidsovereenkomst of de opleidingsovereenkomst. 

De werkgever kan de werknemer voor ten hoogste een week met behoud van salaris schorsen, om 
zodanige ernstige redenen dat voortzetting van de werkzaamheden door de werknemer naar het oordeel 

De werkgever kan de schorsing éénmaal met maximaal één week verlengen. De werkgever kan niet 
gelijktijdig met het uitspreken van de eerste schorsing een verlenging opleggen. 

wordt onverwijld en gemotiveerd aan de 
werknemer meegedeeld en per aangetekend schrijven bevestigd. De werknemer wordt binnen vier 
dagen na dagtekening van het aangetekend schrijven (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet 

esteld zich tegenover de werkgever te verantwoorden. 

De schorsing kan worden verlengd tot de datum van ingang van de beëindiging van de 

rocedure bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) in gang 

een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter of het Scheidsgerecht 

De werkgever is bevoegd de werknemer gedurende de periode van schorsing de toegang tot de 
gebouwen en terreinen van de instelling te ontzeggen voorzover dit geen betrekking heeft op de 

elijk ten onrechte door de werkgever werd geschorst, zal de 
werkgever op verzoek van de werknemer deze openlijk rehabiliteren en hem de aantoonbare schade 

actief stellen, indien naar het oordeel van 
door welke oorzaak dan ook – ernstig wordt 

actiefstelling éénmaal met maximaal drie weken verlengen. Met toestemming 
van de werknemer of diens vertegenwoordiger kan nogmaals een verlenging van maximaal drie weken 

actiefstelling of het besluit tot verlenging hiervan wordt door de werkgever aan de 
eld en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd. 

De werkgever kan de werknemer, nadat een rechtsgeldige opzegtermijn is ingegaan, voor de resterende 
actief stellen. Voorwaarde is dat, naar het oordeel van de werkgever, 

actiefstelling behoudt de werknemer zijn salaris en alle overige rechten voortvloeiende uit 

rderen dat de werknemer zijn 

actiefstelling is de werknemer gerechtigd zijn werkzaamheden 

gebruikt. 



 

7 

– op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOW/ ouderdomspensioengerechtigde 
leeftijd bereikt, tenzij voorafgaand aan deze datum in overleg tussen w
andere einddatum is overeengekomen.

2. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege:
– door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, tenzij de 

arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:668a BW
voor onbepaalde tijd;

– door beëindiging van de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is aangegaan, tenzij de 
arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:668a BW wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd;

– wanneer de werknemer overlijdt.

3. De arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging, met inachtneming van artikel 3.1.7:
– ingeval de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan;
– ingeval opzegging is overeengekomen;
– ingeval van een dringen
– tijdens een schriftelijk overeengekomen proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 BW.

4. De arbeidsovereenkomst eindigt door ontbinding door:
– de rechter ingevolge artikel 7:685 BW;

Artikel 3.1.7. Opzegging

1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk opgezegd.

2. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd indien voor ieder 
der partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen.

3. Een arbeidsovereenkomst ma
in artikelen 7:678 BW en 7:679 BW, niet worden opgezegd zonder dat de werkgever in het bezit is van 
een opzegvergunning.

4. Degene die de arbeidsovereenkomst opzegt, geeft op verzoek, ook
proeftijd, schriftelijk opgave van de reden van opzegging.

5. De datum van ingang van het ontslag is de eerste van de kalendermaand.

6. De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het 
van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid twee jaar heeft geduurd, of de ongeschiktheid is 
ontstaan nadat een verzoek om een ontslagvergunning is ontvangen. De termijn van twee jaar is niet 
van toepassing in de situaties zoals besc

7. De werkgever voert een exit
wenst te beëindigen.

8. Bij de verlenging van de wettelijke werknemerstermijn tot en met drie maanden mag de 
werkgeverstermijn gelijk worden gesteld aan de werknemerstermijn. Bij een verlenging van de 
werknemerstermijn tot een termijn van vier, vijf of zes maanden geldt voor de werkgever een 
verdubbeling van deze termijn.

9. Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, g
tot een langere termijn dan de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn.

10. Voor de werknemer die op 1 januari 1999 in dienst van de werkgever en 45 jaar of ouder was en voor 
wie op dat tijdstip ee
termijn gelden. 

Artikel 3.1.8. Beëindiging na bevalling en herintreding

1. Indien de werknemer in verband met een bevalling de arbeidsovereenkomst uiterlijk tien kalend
na de bevalling opzegt, hoeven geldende opzegtermijnen niet in acht genomen te worden. Het 
dienstverband is geëindigd op de eerste dag van de volgende kalendermaand.

2. De werknemer die in verband met een bevalling of in verband met de verzorging v
de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd, heeft tot maximaal twee jaar na het ontslag recht op een 
voorkeursbehandeling in een sollicitatieprocedure bij de instelling waarmee het dienstverband is 
geëindigd. 
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op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOW/ ouderdomspensioengerechtigde 
leeftijd bereikt, tenzij voorafgaand aan deze datum in overleg tussen w
andere einddatum is overeengekomen. 

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege: 
door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, tenzij de 
arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:668a BW wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd; 
door beëindiging van de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is aangegaan, tenzij de 
arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:668a BW wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst 

alde tijd; 
wanneer de werknemer overlijdt. 

De arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging, met inachtneming van artikel 3.1.7:
ingeval de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan; 
ingeval opzegging is overeengekomen; 
ingeval van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW en artikel 7:679 BW;
tijdens een schriftelijk overeengekomen proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 BW.

De arbeidsovereenkomst eindigt door ontbinding door: 
de rechter ingevolge artikel 7:685 BW; 

7. Opzegging 

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk opgezegd. 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd indien voor ieder 
der partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen. 

Een arbeidsovereenkomst mag, met uitzondering van opzegging wegens dringende reden als bedoeld 
in artikelen 7:678 BW en 7:679 BW, niet worden opgezegd zonder dat de werkgever in het bezit is van 
een opzegvergunning. 

Degene die de arbeidsovereenkomst opzegt, geeft op verzoek, ook tijdens een overeengekomen 
proeftijd, schriftelijk opgave van de reden van opzegging. 

De datum van ingang van het ontslag is de eerste van de kalendermaand.

De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het 
van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid twee jaar heeft geduurd, of de ongeschiktheid is 
ontstaan nadat een verzoek om een ontslagvergunning is ontvangen. De termijn van twee jaar is niet 
van toepassing in de situaties zoals beschreven in artikel 7:670b lid 3 BW.

De werkgever voert een exit-gesprek met de werknemer die de arbeidsovereenkomst door opzegging 
wenst te beëindigen. 

Bij de verlenging van de wettelijke werknemerstermijn tot en met drie maanden mag de 
ijn gelijk worden gesteld aan de werknemerstermijn. Bij een verlenging van de 

werknemerstermijn tot een termijn van vier, vijf of zes maanden geldt voor de werkgever een 
verdubbeling van deze termijn. 

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, geldt de wettelijke opzegtermijn indien deze leidt 
tot een langere termijn dan de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn.

Voor de werknemer die op 1 januari 1999 in dienst van de werkgever en 45 jaar of ouder was en voor 
wie op dat tijdstip een langere termijn voor opzegging gold dan volgens lid 8 van dit artikel, blijft de oude 

Artikel 3.1.8. Beëindiging na bevalling en herintreding 

Indien de werknemer in verband met een bevalling de arbeidsovereenkomst uiterlijk tien kalend
na de bevalling opzegt, hoeven geldende opzegtermijnen niet in acht genomen te worden. Het 
dienstverband is geëindigd op de eerste dag van de volgende kalendermaand.

De werknemer die in verband met een bevalling of in verband met de verzorging v
de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd, heeft tot maximaal twee jaar na het ontslag recht op een 
voorkeursbehandeling in een sollicitatieprocedure bij de instelling waarmee het dienstverband is 

24 mei 2012 

op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOW/ ouderdomspensioengerechtigde 
leeftijd bereikt, tenzij voorafgaand aan deze datum in overleg tussen werkgever en werknemer een 

door het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, tenzij de 
wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst 

door beëindiging van de werkzaamheden waarvoor de overeenkomst is aangegaan, tenzij de 
arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:668a BW wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging, met inachtneming van artikel 3.1.7: 

de reden als bedoeld in artikel 7:678 BW en artikel 7:679 BW; 
tijdens een schriftelijk overeengekomen proeftijd als bedoeld in artikel 7:652 BW. 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd indien voor ieder 

g, met uitzondering van opzegging wegens dringende reden als bedoeld 
in artikelen 7:678 BW en 7:679 BW, niet worden opgezegd zonder dat de werkgever in het bezit is van 

tijdens een overeengekomen 

De datum van ingang van het ontslag is de eerste van de kalendermaand. 

De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten 
van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid twee jaar heeft geduurd, of de ongeschiktheid is 
ontstaan nadat een verzoek om een ontslagvergunning is ontvangen. De termijn van twee jaar is niet 

hreven in artikel 7:670b lid 3 BW. 

gesprek met de werknemer die de arbeidsovereenkomst door opzegging 

Bij de verlenging van de wettelijke werknemerstermijn tot en met drie maanden mag de 
ijn gelijk worden gesteld aan de werknemerstermijn. Bij een verlenging van de 

werknemerstermijn tot een termijn van vier, vijf of zes maanden geldt voor de werkgever een 

eldt de wettelijke opzegtermijn indien deze leidt 
tot een langere termijn dan de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn. 

Voor de werknemer die op 1 januari 1999 in dienst van de werkgever en 45 jaar of ouder was en voor 
n langere termijn voor opzegging gold dan volgens lid 8 van dit artikel, blijft de oude 

Indien de werknemer in verband met een bevalling de arbeidsovereenkomst uiterlijk tien kalenderdagen 
na de bevalling opzegt, hoeven geldende opzegtermijnen niet in acht genomen te worden. Het 
dienstverband is geëindigd op de eerste dag van de volgende kalendermaand. 

De werknemer die in verband met een bevalling of in verband met de verzorging van zijn/haar kind(eren) 
de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd, heeft tot maximaal twee jaar na het ontslag recht op een 
voorkeursbehandeling in een sollicitatieprocedure bij de instelling waarmee het dienstverband is 
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Artikel 3.1.9. Uitkering bi

1. Ingeval van overlijden van de werknemer verstrekt de werkgever een overlijdensuitkering aan:
a. de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, en bij 

het ontbreken van deze aan
b. zijn minderjarig
c. degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij 

grotendeels voorzag.

2. Indien de overledene geen betrekkingen nalaat als genoemd in lid 1, kan de werkgever de uitkering
een gedeelte daarvan doen toekomen aan de persoon of de personen die daarvoor naar het oordeel van 
de werkgever op grond van billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt/komen.

3. De overlijdensuitkering wordt uitgekeerd op basis van het laatstgenoten s
de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand na die waarin 
het overlijden plaatsvond.

4. De overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag van de uitkering in verband met overlijd
op grond van de ziekte
uitgekeerd. 

3.2. Verplichtingen van werkgever en werknemer

Verplichtingen werkgever

Artikel 3.2.1. Algemene verplichtingen werkgever en werknemer

1. De werkgever is verplicht al datgene te doen of na te laten wat een goed werkgever in gelijke 
omstandigheden behoort te doen of na te laten.

2. De werkgever is verplicht het beleid ten aanzien van zorg
functievervulling van de werknemer(s) noodzakelijk is, bekend te maken.

3. De werkgever verschaft de werknemer de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke 
voorzieningen en zorgt ervoor dat de noodzakelijke vakliteratuur toegankelijk is. Dit na overleg met 
betrokkene en afdeling en binnen de mogelijkheden van de instelling,

4. De werkgever zal een actief beleid voeren ten aanzien van de deelname van vrouwen aan hogere en 
leidinggevende functies. Daartoe zal een beleidsplan worden opgesteld, waarin onder meer
wordt besteed aan:
– functies, waarin sprake is van ondervertegenwoordiging;
– afspraken met betrekking tot het opheffen van ondervertegenwoordiging;
– werving; 
– loopbaanbegeleiding en scholing.

5. De werkgever besteedt, in het kader van arbeids
de ontwikkelingen in het verzuimpercentage daartoe aanleiding geven, zal door of onder begeleiding van 
de arbodienst worden onderzocht of er een relatie is met de werkdruk. Is deze relatie aanwezig, dan 
worden in het overleg met de ondernemingsraad passende maatregelen besproken.

6. Voor de werknemer die in wisselende diensten werkt en die aangeeft deze diensten niet langer te kunnen 
vervullen, zoekt de werkgever in overleg met de werknemer naar een passen

Artikel 3.2.2. Jaargesprek

1. De werkgever is verplicht jaarlijks een gesprek te voeren met de werknemer.

2. In dit gesprek zal tenminste aandacht worden besteed aan:
– de invulling van het arbeids
– de inzetbaarheid in de nachtelijke uren van de werknemer van 50 jaar en ouder;
– de besteding van het persoonlijk levensfasebudget;
– de wensen van de werknemer gebruik te maken van het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 

voor het komende kalend
– het functioneren van de werknemer;
– de werkomstandigheden/klimaat (arbo);
– het persoonlijk ontwikkelingsplan (na implementatie).
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Artikel 3.1.9. Uitkering bij overlijden 

Ingeval van overlijden van de werknemer verstrekt de werkgever een overlijdensuitkering aan:
de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, en bij 
het ontbreken van deze aan 
zijn minderjarige kinderen, en bij het ontbreken van hen aan 
degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij 
grotendeels voorzag. 

Indien de overledene geen betrekkingen nalaat als genoemd in lid 1, kan de werkgever de uitkering
een gedeelte daarvan doen toekomen aan de persoon of de personen die daarvoor naar het oordeel van 
de werkgever op grond van billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt/komen.

De overlijdensuitkering wordt uitgekeerd op basis van het laatstgenoten s
de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand na die waarin 
het overlijden plaatsvond. 

De overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag van de uitkering in verband met overlijd
op grond van de ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachtens de Toeslagenwet wordt 

3.2. Verplichtingen van werkgever en werknemer 

Verplichtingen werkgever 

Artikel 3.2.1. Algemene verplichtingen werkgever en werknemer 

werkgever is verplicht al datgene te doen of na te laten wat een goed werkgever in gelijke 
omstandigheden behoort te doen of na te laten. 

De werkgever is verplicht het beleid ten aanzien van zorg-ethische kwesties, voorzover dit voor de 
g van de werknemer(s) noodzakelijk is, bekend te maken. 

De werkgever verschaft de werknemer de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke 
voorzieningen en zorgt ervoor dat de noodzakelijke vakliteratuur toegankelijk is. Dit na overleg met 
betrokkene en afdeling en binnen de mogelijkheden van de instelling, 

De werkgever zal een actief beleid voeren ten aanzien van de deelname van vrouwen aan hogere en 
leidinggevende functies. Daartoe zal een beleidsplan worden opgesteld, waarin onder meer
wordt besteed aan: 

functies, waarin sprake is van ondervertegenwoordiging; 
afspraken met betrekking tot het opheffen van ondervertegenwoordiging;

loopbaanbegeleiding en scholing. 

De werkgever besteedt, in het kader van arbeidsomstandighedenbeleid, aandacht aan werkdruk. Indien 
de ontwikkelingen in het verzuimpercentage daartoe aanleiding geven, zal door of onder begeleiding van 
de arbodienst worden onderzocht of er een relatie is met de werkdruk. Is deze relatie aanwezig, dan 

orden in het overleg met de ondernemingsraad passende maatregelen besproken.

Voor de werknemer die in wisselende diensten werkt en die aangeeft deze diensten niet langer te kunnen 
vervullen, zoekt de werkgever in overleg met de werknemer naar een passen

Artikel 3.2.2. Jaargesprek 

De werkgever is verplicht jaarlijks een gesprek te voeren met de werknemer.

In dit gesprek zal tenminste aandacht worden besteed aan: 
de invulling van het arbeids- en rusttijdenpatroon over het komende kalen
de inzetbaarheid in de nachtelijke uren van de werknemer van 50 jaar en ouder;
de besteding van het persoonlijk levensfasebudget; 
de wensen van de werknemer gebruik te maken van het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 
voor het komende kalenderjaar; 
het functioneren van de werknemer; 
de werkomstandigheden/klimaat (arbo); 
het persoonlijk ontwikkelingsplan (na implementatie). 

24 mei 2012 

Ingeval van overlijden van de werknemer verstrekt de werkgever een overlijdensuitkering aan: 
de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, en bij 

degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij 

Indien de overledene geen betrekkingen nalaat als genoemd in lid 1, kan de werkgever de uitkering of 
een gedeelte daarvan doen toekomen aan de persoon of de personen die daarvoor naar het oordeel van 
de werkgever op grond van billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt/komen. 

De overlijdensuitkering wordt uitgekeerd op basis van het laatstgenoten salaris van de werknemer over 
de periode vanaf de dag na het overlijden tot en met de laatste dag van de derde maand na die waarin 

De overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag van de uitkering in verband met overlijden die 
of arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachtens de Toeslagenwet wordt 

werkgever is verplicht al datgene te doen of na te laten wat een goed werkgever in gelijke 

ethische kwesties, voorzover dit voor de 
 

De werkgever verschaft de werknemer de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke 
voorzieningen en zorgt ervoor dat de noodzakelijke vakliteratuur toegankelijk is. Dit na overleg met 

De werkgever zal een actief beleid voeren ten aanzien van de deelname van vrouwen aan hogere en 
leidinggevende functies. Daartoe zal een beleidsplan worden opgesteld, waarin onder meer aandacht 

afspraken met betrekking tot het opheffen van ondervertegenwoordiging; 

omstandighedenbeleid, aandacht aan werkdruk. Indien 
de ontwikkelingen in het verzuimpercentage daartoe aanleiding geven, zal door of onder begeleiding van 
de arbodienst worden onderzocht of er een relatie is met de werkdruk. Is deze relatie aanwezig, dan 

orden in het overleg met de ondernemingsraad passende maatregelen besproken. 

Voor de werknemer die in wisselende diensten werkt en die aangeeft deze diensten niet langer te kunnen 
vervullen, zoekt de werkgever in overleg met de werknemer naar een passende oplossing. 

De werkgever is verplicht jaarlijks een gesprek te voeren met de werknemer. 

en rusttijdenpatroon over het komende kalenderjaar; 
de inzetbaarheid in de nachtelijke uren van de werknemer van 50 jaar en ouder; 

de wensen van de werknemer gebruik te maken van het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 
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3. De werkgever stelt ter uitvoering van dit artikel in overleg met de ondernemingsraad een regeling op.

Artikel 3.2.3. Werknemersklachtenregeling

1. De werkgever stelt een werknemersklachtencommissie in.

2. In overleg met de ondernemingsraad wordt een algemene klachtenregeling en een regeling ongewenst 
gedrag vastgesteld.

3. De werkgever en de ondernemingsraad dragen 
commissieleden worden benoemd door de directie.

4. De klachtencommissie brengt een zwaarwegend schriftelijk advies uit aan de werkgever. De werknemer 
ontvangt hiervan een afschrift.

Artikel 3.2.4. Verzekeringsovereenkomst

1. De werkgever is verplicht een verzekeringsovereenkomst te sluiten, die de persoonlijke burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de werknemer dekt wegens dood, lichamelijk letsel en/of zaakschade, aan derden 
toegebracht in de uito
degene die de werknemer in opdracht van de werkgever in de werksituatie begeleidt.

2. De werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid terzake en ziet af van de eventue
mogelijkheid van regres op de werknemer, behoudens in geval de schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Artikel 3.2.5. Rechtsbijstand

1. De werkgever voorziet in adequate rechtsbijstand indien de werknemer wordt betrokke
externe klachtenprocedure, inclusief tuchtrechtprocedures, tenzij sprake is van nalatigheid of bewuste 
roekeloosheid van de werknemer.

2. Indien de nalatigheid of bewuste roekeloosheid niet vaststaat, voorziet de werkgever in adequate 
rechtsbijstand. Blijkt na de (klachten
wel bewuste roekeloosheid, kan de werkgever besluiten de kosten verbonden aan de verleende 
rechtsbijstand te verhalen op de werknemer.

3. Dit artikel heeft geen betrekking op strafrechtelijke procedures.

Artikel 3.2.6. Registratiekosten BIG

1. Aan de werknemer die verplicht is zich te registeren op grond van artikel 3 Wet BIG worden de kosten 
verbonden aan de initiële registratie verg
kosten verbonden aan de herregistratie worden één maal in de vijf jaar vergoed.

3. Registratiekosten ten behoeve van kwaliteitsregisters die niet voor vergoeding in aanmerking komen 
kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, door de werkgever worden vergoed.

Verplichtingen werknemer

Artikel 3.2.10. Algemene verplichtingen werknemer

1. De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste vermogen te verrichten 
en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven. Hierbij wordt 
hetgeen is neergelegd in een professione(e)l(e) statuut/beroepscode, zoals dat/die per beroepsgroep is 
geformuleerd en door cao
Niettemin heeft de werknemer het recht op grond van ernstige gewetensbezwaren het uitvoeren van 
bepaalde opdrachten te weigeren. In dit geval draagt de directie er zorg voor dat binnen de afdeling van 
betrokken werknemer zodanige maatregelen worden getro
draagt zorg voor een juiste informatie aan alle betrokkenen binnen de afdeling.

2. Binnen redelijke grenzen en voor zover dit direct of indirect voortvloeit uit het belang van het werk of de 
instelling dan wel indien zich zodanige bijzondere omstandigheden voordoen dat voorafgaand overleg 
niet mogelijk is, is de werknemer verplicht in te stemmen met:
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De werkgever stelt ter uitvoering van dit artikel in overleg met de ondernemingsraad een regeling op.

2.3. Werknemersklachtenregeling 

De werkgever stelt een werknemersklachtencommissie in. 

In overleg met de ondernemingsraad wordt een algemene klachtenregeling en een regeling ongewenst 
gedrag vastgesteld. 

De werkgever en de ondernemingsraad dragen een gelijk aantal commissieleden voor. De 
commissieleden worden benoemd door de directie. 

De klachtencommissie brengt een zwaarwegend schriftelijk advies uit aan de werkgever. De werknemer 
ontvangt hiervan een afschrift. 

Verzekeringsovereenkomst 

De werkgever is verplicht een verzekeringsovereenkomst te sluiten, die de persoonlijke burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de werknemer dekt wegens dood, lichamelijk letsel en/of zaakschade, aan derden 
toegebracht in de uitoefening van zijn functie, met inbegrip van schade toegebracht aan derden door 
degene die de werknemer in opdracht van de werkgever in de werksituatie begeleidt.

De werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid terzake en ziet af van de eventue
mogelijkheid van regres op de werknemer, behoudens in geval de schade het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van de werknemer. 

Artikel 3.2.5. Rechtsbijstand 

De werkgever voorziet in adequate rechtsbijstand indien de werknemer wordt betrokke
externe klachtenprocedure, inclusief tuchtrechtprocedures, tenzij sprake is van nalatigheid of bewuste 
roekeloosheid van de werknemer. 

Indien de nalatigheid of bewuste roekeloosheid niet vaststaat, voorziet de werkgever in adequate 
sbijstand. Blijkt na de (klachten-/tuchtrecht-)procedure dat er sprake is geweest van nalatigheid dan 

wel bewuste roekeloosheid, kan de werkgever besluiten de kosten verbonden aan de verleende 
rechtsbijstand te verhalen op de werknemer. 

t geen betrekking op strafrechtelijke procedures. 

Artikel 3.2.6. Registratiekosten BIG- en kwaliteitsregister 

Aan de werknemer die verplicht is zich te registeren op grond van artikel 3 Wet BIG worden de kosten 
verbonden aan de initiële registratie vergoed, indien de werknemer de functie daadwerkelijk uitoefent. De 
kosten verbonden aan de herregistratie worden één maal in de vijf jaar vergoed.

Registratiekosten ten behoeve van kwaliteitsregisters die niet voor vergoeding in aanmerking komen 
overleg met de ondernemingsraad, door de werkgever worden vergoed.

Verplichtingen werknemer 

Artikel 3.2.10. Algemene verplichtingen werknemer 

De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste vermogen te verrichten 
ij te gedragen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven. Hierbij wordt 

hetgeen is neergelegd in een professione(e)l(e) statuut/beroepscode, zoals dat/die per beroepsgroep is 
geformuleerd en door cao-partijen is bekrachtigd, in acht genomen. 
Niettemin heeft de werknemer het recht op grond van ernstige gewetensbezwaren het uitvoeren van 
bepaalde opdrachten te weigeren. In dit geval draagt de directie er zorg voor dat binnen de afdeling van 
betrokken werknemer zodanige maatregelen worden getroffen dat dit recht effectueerbaar is. De directie 
draagt zorg voor een juiste informatie aan alle betrokkenen binnen de afdeling.

Binnen redelijke grenzen en voor zover dit direct of indirect voortvloeit uit het belang van het werk of de 
wel indien zich zodanige bijzondere omstandigheden voordoen dat voorafgaand overleg 

niet mogelijk is, is de werknemer verplicht in te stemmen met: 

24 mei 2012 

De werkgever stelt ter uitvoering van dit artikel in overleg met de ondernemingsraad een regeling op. 

In overleg met de ondernemingsraad wordt een algemene klachtenregeling en een regeling ongewenst 

een gelijk aantal commissieleden voor. De 

De klachtencommissie brengt een zwaarwegend schriftelijk advies uit aan de werkgever. De werknemer 

De werkgever is verplicht een verzekeringsovereenkomst te sluiten, die de persoonlijke burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de werknemer dekt wegens dood, lichamelijk letsel en/of zaakschade, aan derden 

efening van zijn functie, met inbegrip van schade toegebracht aan derden door 
degene die de werknemer in opdracht van de werkgever in de werksituatie begeleidt. 

De werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid terzake en ziet af van de eventuele 
mogelijkheid van regres op de werknemer, behoudens in geval de schade het gevolg is van opzet of 

De werkgever voorziet in adequate rechtsbijstand indien de werknemer wordt betrokken in een in- of 
externe klachtenprocedure, inclusief tuchtrechtprocedures, tenzij sprake is van nalatigheid of bewuste 

Indien de nalatigheid of bewuste roekeloosheid niet vaststaat, voorziet de werkgever in adequate 
)procedure dat er sprake is geweest van nalatigheid dan 

wel bewuste roekeloosheid, kan de werkgever besluiten de kosten verbonden aan de verleende 

Aan de werknemer die verplicht is zich te registeren op grond van artikel 3 Wet BIG worden de kosten 
oed, indien de werknemer de functie daadwerkelijk uitoefent. De 

kosten verbonden aan de herregistratie worden één maal in de vijf jaar vergoed. 

Registratiekosten ten behoeve van kwaliteitsregisters die niet voor vergoeding in aanmerking komen 
overleg met de ondernemingsraad, door de werkgever worden vergoed. 

De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste vermogen te verrichten 
ij te gedragen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven. Hierbij wordt 

hetgeen is neergelegd in een professione(e)l(e) statuut/beroepscode, zoals dat/die per beroepsgroep is 

Niettemin heeft de werknemer het recht op grond van ernstige gewetensbezwaren het uitvoeren van 
bepaalde opdrachten te weigeren. In dit geval draagt de directie er zorg voor dat binnen de afdeling van 

ffen dat dit recht effectueerbaar is. De directie 
draagt zorg voor een juiste informatie aan alle betrokkenen binnen de afdeling. 

Binnen redelijke grenzen en voor zover dit direct of indirect voortvloeit uit het belang van het werk of de 
wel indien zich zodanige bijzondere omstandigheden voordoen dat voorafgaand overleg 
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• wijziging voor korte tijd en ten hoogste één maand van de aan zijn functie verbonden 
werkzaamheden;

• wijziging voor korte tijd en ten hoogste één maand in de regeling van zijn arbeidstijd.

Artikel 3.2.11. Verhindering

1. Indien de werknemer verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht daarvan, onder 
opgave van redenen, zo spoedig mogelijk m

2. Over de tijd gedurende welke de werknemer in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn 
werkzaamheden te verrichten, is de werkgever hem geen salaris verschuldigd.

Artikel 3.2.12. Medisch 

De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een door de werkgever met redenen omkleed 
noodzakelijk geacht medisch onderzoek, indien het een onderzoek betreft met een preventieve werking ten 
opzichte van de gezondheidssituatie in de instelli

Artikel 3.2.13. Nevenfuncties

1. Het is de werknemer niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan 
niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs geacht kunnen worden 
onverenigbaar te zijn met 

2. Van de werknemer mag worden verwacht dat hij bij twijfel over de (on)verenigbaarheid van 
nevenfunctie(s) vooraf overleg pleegt met de werkgever.

Artikel 3.2.14. Geschenken, 

Het is de werknemer, behoudens nadrukkelijke toestemming van de werkgever, verboden:
– direct of indirect deel te nemen aan ten behoeve van de werkgever uit te voeren aannemingen en 

leveringen; 
– direct of indirect geschenken, beloni

personen met wie hij uit hoofde van zijn functie in aanraking komt;
– een erfenis of legaat te aanvaarden van een persoon die voor overlijden was opgenomen in de instelling 

en geen bloed- of aa
is. 

Wederzijdse verplichtingen

Artikel 3.2.15. Aanwijzen woongebied

1. Indien de werkgever in verband met het belang van de instelling het noodzakelijk acht kan hij, bij 
wijziging van de functie van de werknemer dan wel van de omstandigheden waarbinnen de functie wordt 
uitgeoefend, een woongebied aanwijzen, waar de werknemer verplicht is zich te vestigen.

2. Aan de werknemer die zich bij het aangaan van de arbeidsovereenkoms
dienstverband door de werkgever verplicht wordt zich te vestigen in een aangewezen woongebied, wordt 
een verhuiskostenvergoeding toegekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 12 paragraaf 4.

Artikel 3.2.16. Geheimhoudingsplic

1. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komt, 
voorzover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting is 
neergelegd in artikel 272 van het Wetboe
dienstverband. 

2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor degenen die rechtstreeks of als vervanger betrokken zijn bij de 
uitvoering van de behandelingsovereenkomst (WGBO), het behandelingsplan (BOPZ) of
onderzoeksprotocol (WMO), voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te 
verrichten werkzaamheden.

3. De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van de 
werknemer uit hoofde va
persoon betrekking hebbende gegevens toestemming geeft.
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wijziging voor korte tijd en ten hoogste één maand van de aan zijn functie verbonden 
werkzaamheden; 

ging voor korte tijd en ten hoogste één maand in de regeling van zijn arbeidstijd.

Artikel 3.2.11. Verhindering 

Indien de werknemer verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht daarvan, onder 
opgave van redenen, zo spoedig mogelijk mededeling te doen of te laten doen aan de werkgever.

Over de tijd gedurende welke de werknemer in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn 
werkzaamheden te verrichten, is de werkgever hem geen salaris verschuldigd.

Artikel 3.2.12. Medisch onderzoek 

De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een door de werkgever met redenen omkleed 
noodzakelijk geacht medisch onderzoek, indien het een onderzoek betreft met een preventieve werking ten 
opzichte van de gezondheidssituatie in de instelling. 

Artikel 3.2.13. Nevenfuncties 

Het is de werknemer niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan 
niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs geacht kunnen worden 
onverenigbaar te zijn met zijn functie dan wel met de belangen of het aanzien van de instelling.

Van de werknemer mag worden verwacht dat hij bij twijfel over de (on)verenigbaarheid van 
nevenfunctie(s) vooraf overleg pleegt met de werkgever. 

Artikel 3.2.14. Geschenken, beloningen, erfenissen 

Het is de werknemer, behoudens nadrukkelijke toestemming van de werkgever, verboden:
direct of indirect deel te nemen aan ten behoeve van de werkgever uit te voeren aannemingen en 

direct of indirect geschenken, beloningen of provisie aan te nemen of te vorderen van instanties of 
personen met wie hij uit hoofde van zijn functie in aanraking komt; 
een erfenis of legaat te aanvaarden van een persoon die voor overlijden was opgenomen in de instelling 

of aanverwant tot en met de vierde graad, echtgenoot of relatiepartner van de werknemer 

Wederzijdse verplichtingen 

Artikel 3.2.15. Aanwijzen woongebied 

Indien de werkgever in verband met het belang van de instelling het noodzakelijk acht kan hij, bij 
jziging van de functie van de werknemer dan wel van de omstandigheden waarbinnen de functie wordt 

uitgeoefend, een woongebied aanwijzen, waar de werknemer verplicht is zich te vestigen.

Aan de werknemer die zich bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst vestigt of tijdens het 
dienstverband door de werkgever verplicht wordt zich te vestigen in een aangewezen woongebied, wordt 
een verhuiskostenvergoeding toegekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 12 paragraaf 4.

Artikel 3.2.16. Geheimhoudingsplicht 

De werknemer is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komt, 
voorzover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting is 
neergelegd in artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht en geldt ook na beëindiging van het 

De geheimhoudingsplicht geldt niet voor degenen die rechtstreeks of als vervanger betrokken zijn bij de 
uitvoering van de behandelingsovereenkomst (WGBO), het behandelingsplan (BOPZ) of
onderzoeksprotocol (WMO), voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te 
verrichten werkzaamheden. 

De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van de 
werknemer uit hoofde van diens functie bekend is, tenzij de werknemer tot het verstrekken van op zijn 
persoon betrekking hebbende gegevens toestemming geeft. 

24 mei 2012 

wijziging voor korte tijd en ten hoogste één maand van de aan zijn functie verbonden 

ging voor korte tijd en ten hoogste één maand in de regeling van zijn arbeidstijd. 

Indien de werknemer verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht daarvan, onder 
ededeling te doen of te laten doen aan de werkgever. 

Over de tijd gedurende welke de werknemer in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn 
werkzaamheden te verrichten, is de werkgever hem geen salaris verschuldigd. 

De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een door de werkgever met redenen omkleed 
noodzakelijk geacht medisch onderzoek, indien het een onderzoek betreft met een preventieve werking ten 

Het is de werknemer niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan 
niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs geacht kunnen worden 

zijn functie dan wel met de belangen of het aanzien van de instelling. 

Van de werknemer mag worden verwacht dat hij bij twijfel over de (on)verenigbaarheid van 

Het is de werknemer, behoudens nadrukkelijke toestemming van de werkgever, verboden: 
direct of indirect deel te nemen aan ten behoeve van de werkgever uit te voeren aannemingen en 

ngen of provisie aan te nemen of te vorderen van instanties of 

een erfenis of legaat te aanvaarden van een persoon die voor overlijden was opgenomen in de instelling 
nverwant tot en met de vierde graad, echtgenoot of relatiepartner van de werknemer 

Indien de werkgever in verband met het belang van de instelling het noodzakelijk acht kan hij, bij 
jziging van de functie van de werknemer dan wel van de omstandigheden waarbinnen de functie wordt 

uitgeoefend, een woongebied aanwijzen, waar de werknemer verplicht is zich te vestigen. 

t vestigt of tijdens het 
dienstverband door de werkgever verplicht wordt zich te vestigen in een aangewezen woongebied, wordt 
een verhuiskostenvergoeding toegekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 12 paragraaf 4. 

De werknemer is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komt, 
voorzover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting is 

k van Strafrecht en geldt ook na beëindiging van het 

De geheimhoudingsplicht geldt niet voor degenen die rechtstreeks of als vervanger betrokken zijn bij de 
uitvoering van de behandelingsovereenkomst (WGBO), het behandelingsplan (BOPZ) of het 
onderzoeksprotocol (WMO), voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hen in dat kader te 

De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van de 
n diens functie bekend is, tenzij de werknemer tot het verstrekken van op zijn 
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Artikel 3.2.18. Scholingsplan, loopbaanadvies en facilitering

1. De werkgever stelt jaarlijks, in overleg met de onderne
benodigde budget. 

2. Het scholingsplan bevat functiegerichte, beroepsgerichte en op employability gerichte scholing en een 
faciliteitenregeling. 

3. De werknemer heeft recht op en plicht tot het volgen van s
Het verzoek van de werknemer om een opleiding te volgen wordt ingewilligd, voor zover dit past binnen 
het scholingsplan. De wensen van de werknemer met betrekking tot loopbaan en scholingsactiviteiten en 
loopbaanwensen worden in het j

4. De werknemer heeft eens in de vijf jaar recht op een individueel loopbaanadvies. Bij het toekennen van 
de scholingsactiviteiten van de werknemer als bedoeld in lid 3 houdt de werkgever rekening met de 
uitkomsten van het loopbaanadvies.

5. De faciliteitenregeling als bedoeld in lid 2 bevat een regeling studiekosten en studieverlof.
In deze regeling wordt tenminste aandacht besteed aan:
– studies die in opdracht van de werkgever worden gevolgd;
– de kosten die voor 

voor wat betreft de (gedeeltelijke) kostenvergoeding niet toegepast;
– de tijd waarvoor studieverlof wordt verleend;
– de terugbetaling van reeds verstrekte vergoedingen.

6. In de faciliteitenregeling wordt opgenomen dat de kosten van de opleiding die in opdracht van de 
werkgever wordt gevolgd, volledig worden vergoed. De tijd voor deze opleidingen wordt als werktijd 
aangemerkt. 

Artikel 3.2.19. Vergoeding materiële schade

1. De werkgever vergoedt materiële schade die aan de werknemer is toegebracht door een patiënt en die 
redelijkerwijs niet voorkomen kon worden, op basis van het onderstaande.

2. Onder materiële schade wordt in dit verband verstaan:
– schade aan goederen van de 
– schade ten gevolge van verwonding, voorzover het betreft herstelkosten en kosten wegens blijvende 

invaliditeit, één en ander voor ten hoogste 24 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de 
schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

De genoemde schaden worden tezamen vergoed tot een maximum van 

3. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de werknemer aan te tonen dat:
– een patiënt de schade heeft toegebracht;
– hij op geen andere wijze te dezer zake schadelo
– de schade is toegebracht in de uitoefening van zijn functie;
– hij zich overigens naar het oordeel van de werkgever genoegzaam heeft verzekerd voor risico’s, daar 

waar dit gebruikelijk is.

4. Door de werknemer op grond van dit arti
van € 2.270 in de rechten van de werknemer die deze mocht hebben tegenover degene die schade heeft 
veroorzaakt. 

Artikel 3.2.20. Belangenbehartiging van werknemer

1. De werknemer heeft de bevoeg
bij de werkgever te bepleiten.

2. De werkgever stelt op verzoek de werknemer en/of zijn vertegenwoordiger op korte termijn in de 
gelegenheid mondeling of schriftelijk de belangen van d

Artikel 3.2.21. Therapeutisch mee

Aan de werknemer die in het kader van de uitoefening van zijn functie in opdracht van de werkgever aan een 
maaltijd met patiënten deelneemt, wordt daarvoor geen bijdrage gevraagd.
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Artikel 3.2.18. Scholingsplan, loopbaanadvies en facilitering 

De werkgever stelt jaarlijks, in overleg met de ondernemingsraad, het scholingsplan vast en het daarvoor 
 

Het scholingsplan bevat functiegerichte, beroepsgerichte en op employability gerichte scholing en een 
 

De werknemer heeft recht op en plicht tot het volgen van scholingsactiviteiten.
Het verzoek van de werknemer om een opleiding te volgen wordt ingewilligd, voor zover dit past binnen 
het scholingsplan. De wensen van de werknemer met betrekking tot loopbaan en scholingsactiviteiten en 
loopbaanwensen worden in het jaargesprek (artikel 3.2.2) besproken. 

De werknemer heeft eens in de vijf jaar recht op een individueel loopbaanadvies. Bij het toekennen van 
de scholingsactiviteiten van de werknemer als bedoeld in lid 3 houdt de werkgever rekening met de 

het loopbaanadvies. 

De faciliteitenregeling als bedoeld in lid 2 bevat een regeling studiekosten en studieverlof.
In deze regeling wordt tenminste aandacht besteed aan: 

studies die in opdracht van de werkgever worden gevolgd; 
de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen. Bij deeltijdwerkers wordt het naar rato
voor wat betreft de (gedeeltelijke) kostenvergoeding niet toegepast; 
de tijd waarvoor studieverlof wordt verleend; 
de terugbetaling van reeds verstrekte vergoedingen. 

n de faciliteitenregeling wordt opgenomen dat de kosten van de opleiding die in opdracht van de 
werkgever wordt gevolgd, volledig worden vergoed. De tijd voor deze opleidingen wordt als werktijd 

Artikel 3.2.19. Vergoeding materiële schade 

werkgever vergoedt materiële schade die aan de werknemer is toegebracht door een patiënt en die 
redelijkerwijs niet voorkomen kon worden, op basis van het onderstaande.

Onder materiële schade wordt in dit verband verstaan: 
schade aan goederen van de werknemer en/of 
schade ten gevolge van verwonding, voorzover het betreft herstelkosten en kosten wegens blijvende 
invaliditeit, één en ander voor ten hoogste 24 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de 
schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond. 

emde schaden worden tezamen vergoed tot een maximum van € 2.270 per gebeurtenis.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de werknemer aan te tonen dat:
een patiënt de schade heeft toegebracht; 
hij op geen andere wijze te dezer zake schadeloos gesteld kan worden;
de schade is toegebracht in de uitoefening van zijn functie; 
hij zich overigens naar het oordeel van de werkgever genoegzaam heeft verzekerd voor risico’s, daar 
waar dit gebruikelijk is. 

Door de werknemer op grond van dit artikel schadeloos te stellen, treedt de werkgever tot een maximum 
€ 2.270 in de rechten van de werknemer die deze mocht hebben tegenover degene die schade heeft 

Artikel 3.2.20. Belangenbehartiging van werknemer 

De werknemer heeft de bevoegdheid persoonlijk of met behulp van een vertegenwoordiger zijn belangen 
bij de werkgever te bepleiten. 

De werkgever stelt op verzoek de werknemer en/of zijn vertegenwoordiger op korte termijn in de 
gelegenheid mondeling of schriftelijk de belangen van de werknemer te bepleiten.

Artikel 3.2.21. Therapeutisch mee-eten 

Aan de werknemer die in het kader van de uitoefening van zijn functie in opdracht van de werkgever aan een 
maaltijd met patiënten deelneemt, wordt daarvoor geen bijdrage gevraagd. 
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mingsraad, het scholingsplan vast en het daarvoor 

Het scholingsplan bevat functiegerichte, beroepsgerichte en op employability gerichte scholing en een 

cholingsactiviteiten. 
Het verzoek van de werknemer om een opleiding te volgen wordt ingewilligd, voor zover dit past binnen 
het scholingsplan. De wensen van de werknemer met betrekking tot loopbaan en scholingsactiviteiten en 

De werknemer heeft eens in de vijf jaar recht op een individueel loopbaanadvies. Bij het toekennen van 
de scholingsactiviteiten van de werknemer als bedoeld in lid 3 houdt de werkgever rekening met de 

De faciliteitenregeling als bedoeld in lid 2 bevat een regeling studiekosten en studieverlof. 

vergoeding in aanmerking komen. Bij deeltijdwerkers wordt het naar rato-beginsel 

n de faciliteitenregeling wordt opgenomen dat de kosten van de opleiding die in opdracht van de 
werkgever wordt gevolgd, volledig worden vergoed. De tijd voor deze opleidingen wordt als werktijd 

werkgever vergoedt materiële schade die aan de werknemer is toegebracht door een patiënt en die 
redelijkerwijs niet voorkomen kon worden, op basis van het onderstaande. 

schade ten gevolge van verwonding, voorzover het betreft herstelkosten en kosten wegens blijvende 
invaliditeit, één en ander voor ten hoogste 24 maanden te rekenen vanaf de dag waarop de 

€ 2.270 per gebeurtenis. 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de werknemer aan te tonen dat: 

os gesteld kan worden; 

hij zich overigens naar het oordeel van de werkgever genoegzaam heeft verzekerd voor risico’s, daar 

kel schadeloos te stellen, treedt de werkgever tot een maximum 
€ 2.270 in de rechten van de werknemer die deze mocht hebben tegenover degene die schade heeft 

dheid persoonlijk of met behulp van een vertegenwoordiger zijn belangen 

De werkgever stelt op verzoek de werknemer en/of zijn vertegenwoordiger op korte termijn in de 
e werknemer te bepleiten. 

Aan de werknemer die in het kader van de uitoefening van zijn functie in opdracht van de werkgever aan een 
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Artikel 3.2.22. Klokkenluiderregeling

De werknemer kan op een veilige wijze melding doen van eventuele vermoedens van misstanden in de 
instelling. Voor de procedure wordt verwezen naar de Regeling melding misstanden.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Artikel 3.3.2. Pensioen 

1. In beginsel zijn alle werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst verplicht verzekerd 
voor hun pensioen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

2. De werkingssfeer alsmede de rechten en de verplichtingen van de werkgever en werknemer,
betrekking tot het pensioen, worden geregeld in de statuten en het pensioenreglement.

HOOFDSTUK 4 ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Artikel 4.1. Werkingssfeer

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de werknemer die arbeidsongeschikt is in de zin van arti
Voorzover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

2. Onder arbeidsongeschiktheid wordt niet verstaan zwangerschap en bevalling (zie artikel 13.4.2).

Artikel 4.2. Loondoorbetaling

1. De werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd is werkzaamheden te verrichten en de 
werkgever hiervan direct op de hoogte heeft gesteld, heeft op grond van het BW gedurende een termijn 
van maximaal 104 weken recht op 70% van het naar tijdsruimte vastgestel
Onder het naar tijdsruimte vastgestelde loon wordt verstaan het salaris van de werknemer vermeerderd 
met structurele looncomponenten zoals onregelmatigheidstoeslag en bereikbaarheidsdiensten toeslag. 
De structurele looncomponenten worden gemeten o
voorafgaand aan de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is ontstaan.

2. Het loon van de werknemer op grond van lid 1 wordt vanaf 1 januari 2005 gedurende de eerste 52 weken 
van arbeidsongeschiktheid aangevuld 
70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon, maar ten minste het voor hem geldende wettelijk 
minimumloon. 

3. Over de uren waarin de werknemer volgens zijn re
zonder loonwaarde verricht, ontvangt hij 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. Onder 
werkzaamheden zonder loonwaarde worden verstaan het verrichten van werkzaamheden op 
arbeidstherapeutische basis, het volgen van scholing en het lop

4. Het op grond van lid 1 vastgestelde loon wordt aangepast aan:
– de generieke loonsverhogingen die gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid worden 

afgesproken; 
– de contractwijzigingen die vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid 

indien de periode tussen de eerste dag van arbeidsongeschiktheid en de ingangsdatum van de 
contractwijziging korter is dan drie maanden. Aanpassing vindt plaats met ingang van de dag waarop 
die contractwijziging in werking treedt;

– de jaarlijkse periodieke salarisverhoging zolang de werknemer nog geen 52 weken arbeidsongeschikt 
is. Na 52 weken wordt de periodieke verhoging wel toegekend over de uren waarop de werknemer 
arbeidsgeschikt is.

5. Het loon wordt verminderd met het bedrag van 
enige bij of krachtens de wet geldende regeling of een daarmee gelijk te stellen regeling.

6. In geval de werkgever van mening is dat er ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer sprake is 
van een beroeps- of chronische ziekte en/of een levensbedreigende aandoening, kan hij een naar hoogte 
en duur te bepalen loonaanvulling aan deze werknemer verstrekken.
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3.2.22. Klokkenluiderregeling 

De werknemer kan op een veilige wijze melding doen van eventuele vermoedens van misstanden in de 
instelling. Voor de procedure wordt verwezen naar de Regeling melding misstanden.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

 

In beginsel zijn alle werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst verplicht verzekerd 
voor hun pensioen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

De werkingssfeer alsmede de rechten en de verplichtingen van de werkgever en werknemer,
betrekking tot het pensioen, worden geregeld in de statuten en het pensioenreglement.

HOOFDSTUK 4 ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

Artikel 4.1. Werkingssfeer 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de werknemer die arbeidsongeschikt is in de zin van arti
Voorzover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Onder arbeidsongeschiktheid wordt niet verstaan zwangerschap en bevalling (zie artikel 13.4.2).

Artikel 4.2. Loondoorbetaling 

er die wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd is werkzaamheden te verrichten en de 
werkgever hiervan direct op de hoogte heeft gesteld, heeft op grond van het BW gedurende een termijn 
van maximaal 104 weken recht op 70% van het naar tijdsruimte vastgestel
Onder het naar tijdsruimte vastgestelde loon wordt verstaan het salaris van de werknemer vermeerderd 
met structurele looncomponenten zoals onregelmatigheidstoeslag en bereikbaarheidsdiensten toeslag. 
De structurele looncomponenten worden gemeten op maandbasis over een periode van zes maanden 
voorafgaand aan de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is ontstaan.

Het loon van de werknemer op grond van lid 1 wordt vanaf 1 januari 2005 gedurende de eerste 52 weken 
van arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 100%. De daaropvolgende 52 weken ontvangt de werknemer 
70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon, maar ten minste het voor hem geldende wettelijk 

Over de uren waarin de werknemer volgens zijn re-integratieplan, passende arbeid of w
zonder loonwaarde verricht, ontvangt hij 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. Onder 
werkzaamheden zonder loonwaarde worden verstaan het verrichten van werkzaamheden op 
arbeidstherapeutische basis, het volgen van scholing en het lopen van stage.

Het op grond van lid 1 vastgestelde loon wordt aangepast aan: 
de generieke loonsverhogingen die gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid worden 

de contractwijzigingen die vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid 
indien de periode tussen de eerste dag van arbeidsongeschiktheid en de ingangsdatum van de 
contractwijziging korter is dan drie maanden. Aanpassing vindt plaats met ingang van de dag waarop 
die contractwijziging in werking treedt; 

jaarlijkse periodieke salarisverhoging zolang de werknemer nog geen 52 weken arbeidsongeschikt 
is. Na 52 weken wordt de periodieke verhoging wel toegekend over de uren waarop de werknemer 
arbeidsgeschikt is. 

Het loon wordt verminderd met het bedrag van de uitkering dat de werknemer ontvangt op grond van 
enige bij of krachtens de wet geldende regeling of een daarmee gelijk te stellen regeling.

In geval de werkgever van mening is dat er ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer sprake is 
of chronische ziekte en/of een levensbedreigende aandoening, kan hij een naar hoogte 

en duur te bepalen loonaanvulling aan deze werknemer verstrekken. 
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De werknemer kan op een veilige wijze melding doen van eventuele vermoedens van misstanden in de 
instelling. Voor de procedure wordt verwezen naar de Regeling melding misstanden. 

In beginsel zijn alle werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst verplicht verzekerd 

De werkingssfeer alsmede de rechten en de verplichtingen van de werkgever en werknemer, met 
betrekking tot het pensioen, worden geregeld in de statuten en het pensioenreglement. 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de werknemer die arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 7:629 BW. 
Voorzover in dit hoofdstuk niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

Onder arbeidsongeschiktheid wordt niet verstaan zwangerschap en bevalling (zie artikel 13.4.2). 

er die wegens arbeidsongeschiktheid verhinderd is werkzaamheden te verrichten en de 
werkgever hiervan direct op de hoogte heeft gesteld, heeft op grond van het BW gedurende een termijn 
van maximaal 104 weken recht op 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. 
Onder het naar tijdsruimte vastgestelde loon wordt verstaan het salaris van de werknemer vermeerderd 
met structurele looncomponenten zoals onregelmatigheidstoeslag en bereikbaarheidsdiensten toeslag. 

p maandbasis over een periode van zes maanden 
voorafgaand aan de maand waarin de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. 

Het loon van de werknemer op grond van lid 1 wordt vanaf 1 januari 2005 gedurende de eerste 52 weken 
tot 100%. De daaropvolgende 52 weken ontvangt de werknemer 

70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon, maar ten minste het voor hem geldende wettelijk 

integratieplan, passende arbeid of werkzaamheden 
zonder loonwaarde verricht, ontvangt hij 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. Onder 
werkzaamheden zonder loonwaarde worden verstaan het verrichten van werkzaamheden op 

en van stage. 

de generieke loonsverhogingen die gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid worden 

de contractwijzigingen die vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid zijn overeengekomen 
indien de periode tussen de eerste dag van arbeidsongeschiktheid en de ingangsdatum van de 
contractwijziging korter is dan drie maanden. Aanpassing vindt plaats met ingang van de dag waarop 

jaarlijkse periodieke salarisverhoging zolang de werknemer nog geen 52 weken arbeidsongeschikt 
is. Na 52 weken wordt de periodieke verhoging wel toegekend over de uren waarop de werknemer 

de uitkering dat de werknemer ontvangt op grond van 
enige bij of krachtens de wet geldende regeling of een daarmee gelijk te stellen regeling. 

In geval de werkgever van mening is dat er ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer sprake is 
of chronische ziekte en/of een levensbedreigende aandoening, kan hij een naar hoogte 
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Artikel 4.3. Arbeidsongeschiktheid door derden

Wanneer de werkgever verhaalsrechten tegenover 
wenst - de werkgever eventuele verhaalsrechten die de werknemer kan doen gelden tegelijk met zijn eigen 
vordering geldend maken.

Artikel 4.4. Verlagen of vervallen van loondoorbetaling

De werkgever kan het recht op aanvulling als bedoeld in artikel 4.2 lid 2 en lid 3 geheel of gedeeltelijk laten 
vervallen indien: 
– blijkt dat de werknemer de verplichtingen ingevolge artikel 4.8 niet is nagekomen;
– de werknemer de aanspraak op uitkering ingevolge de ZW, 

gedeeltelijk verliest, tenzij dit aan de werkgever te wijten is.

Artikel 4.5. Re-integratie

1. Met het oog op een duurzame re
gebaseerd op de criteri
werkgever geeft, na advies van de bedrijfsarts en na overleg met de werknemer, invulling aan het 
precieze karakter van de te verrichten arbeid.

2. De werkgever is verplicht de werknemer pass
werknemer arbeidsgeschikt is. Indien hiervoor geen mogelijkheden zijn binnen de instelling spant de 
werkgever zich in om passende werkzaamheden buiten de instelling te realiseren.

3. De re-integratieactivi
restcapaciteit en zich actief opstelt in het re

4. Om te komen tot optimale re
op alle bestaande re
stagemogelijkheden, binnen de instelling. Hieraan verbonden kosten komen ten laste van de werkgever.

5. De werknemer is verplicht mee te werken aan de aangeboden re
functie te aanvaarden. Hij kan daartoe ook zelf initiatieven nemen en aan de werkgever voorleggen.

6. De werknemer heeft een voorrangspositie bij intern te vervullen vacatures.

Artikel 4.7. Wet WIA 

1. Als de werkgever volgens de bevoegde instantie tekort is geschoten in de re
werknemer daardoor geen recht heeft op een uitkering krachtens WAO/WIA wordt het dienstverband in 
beginsel gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen r
werkgever betaalt in dat geval 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

2. De werkgever heeft de plicht zich maximaal in te spannen om de gedeeltelijke arbeidsgeschikte 
werknemer (WGA) na de loongerelateerde fase zoveel mo
benutten. 

3. Voor de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wordt het dienstverband in beginsel 
gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor ontslag. Het uitgangspunt bij 
de door de werkgever aangeboden passende dan wel aangepaste functie zal zijn dat deze functie wordt 
beloond op ten minste 70% van de beloning van de eerder vervulde functie voordat er sprake was van 
arbeidsongeschiktheid.

4. De werknemer die minder dan 50% va
en een WGA-vervolguitkering op grond van de WIA ontvangt, heeft recht op een aanvulling op zijn loon, 
indien zijn inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op hem van toepassing is. Dez
strekt ertoe te voorkomen dat de werknemer voor de voorziening in zijn levensonderhoud een beroep 
moet doen op de Wet Werk en Bijstand.
Onder het in de eerste zin bedoelde inkomen wordt verstaan het totaal van loon, WGA
arbeidsongeschiktheidspensioen, eventuele andere uitkeringen en een toeslag op grond van de 
Toeslagenwet. De hoogte van de aanvulling is het verschil tussen zijn inkomen en het sociaal minimum, 
maar niet meer dan het verschil tussen zijn inkomen en het loon dat
voor aanvang van zijn WGA
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Artikel 4.3. Arbeidsongeschiktheid door derden 

Wanneer de werkgever verhaalsrechten tegenover derden kan doen gelden, zal 
de werkgever eventuele verhaalsrechten die de werknemer kan doen gelden tegelijk met zijn eigen 

vordering geldend maken. 

Artikel 4.4. Verlagen of vervallen van loondoorbetaling 

het recht op aanvulling als bedoeld in artikel 4.2 lid 2 en lid 3 geheel of gedeeltelijk laten 

blijkt dat de werknemer de verplichtingen ingevolge artikel 4.8 niet is nagekomen;
de werknemer de aanspraak op uitkering ingevolge de ZW, WAO/WIA, Wet REA of WW geheel of 
gedeeltelijk verliest, tenzij dit aan de werkgever te wijten is. 

integratie 

Met het oog op een duurzame re-integratie in de eigen of een passende functie geeft de bedrijfsarts aan, 
gebaseerd op de criteria van de UWV, welke werkzaamheden de werknemer kan verrichten. De 
werkgever geeft, na advies van de bedrijfsarts en na overleg met de werknemer, invulling aan het 
precieze karakter van de te verrichten arbeid. 

De werkgever is verplicht de werknemer passend werk aan te bieden voor het aantal uren dat de 
werknemer arbeidsgeschikt is. Indien hiervoor geen mogelijkheden zijn binnen de instelling spant de 
werkgever zich in om passende werkzaamheden buiten de instelling te realiseren.

integratieactiviteiten worden na twee jaar voortgezet als de werknemer beschikt over voldoende 
restcapaciteit en zich actief opstelt in het re-integratietraject. 

Om te komen tot optimale re-integratie kan de werknemer in overleg met de werkgever een beroep doen 
bestaande re-integratieinstrumenten zoals toegang tot mobiliteitscentra, en opleidings

stagemogelijkheden, binnen de instelling. Hieraan verbonden kosten komen ten laste van de werkgever.

De werknemer is verplicht mee te werken aan de aangeboden re-integratieactiviteiten en een passende 
functie te aanvaarden. Hij kan daartoe ook zelf initiatieven nemen en aan de werkgever voorleggen.

De werknemer heeft een voorrangspositie bij intern te vervullen vacatures.

er volgens de bevoegde instantie tekort is geschoten in de re
werknemer daardoor geen recht heeft op een uitkering krachtens WAO/WIA wordt het dienstverband in 
beginsel gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor ontslag. De 
werkgever betaalt in dat geval 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

De werkgever heeft de plicht zich maximaal in te spannen om de gedeeltelijke arbeidsgeschikte 
werknemer (WGA) na de loongerelateerde fase zoveel mogelijk zijn restverdiencapaciteit te laten 

Voor de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wordt het dienstverband in beginsel 
gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor ontslag. Het uitgangspunt bij 

door de werkgever aangeboden passende dan wel aangepaste functie zal zijn dat deze functie wordt 
beloond op ten minste 70% van de beloning van de eerder vervulde functie voordat er sprake was van 
arbeidsongeschiktheid. 

De werknemer die minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit bij zijn werkgever met arbeid verdient 
vervolguitkering op grond van de WIA ontvangt, heeft recht op een aanvulling op zijn loon, 

indien zijn inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op hem van toepassing is. Dez
strekt ertoe te voorkomen dat de werknemer voor de voorziening in zijn levensonderhoud een beroep 
moet doen op de Wet Werk en Bijstand. 
Onder het in de eerste zin bedoelde inkomen wordt verstaan het totaal van loon, WGA

dsongeschiktheidspensioen, eventuele andere uitkeringen en een toeslag op grond van de 
Toeslagenwet. De hoogte van de aanvulling is het verschil tussen zijn inkomen en het sociaal minimum, 
maar niet meer dan het verschil tussen zijn inkomen en het loon dat hij bij deze werkgever verdiende 
voor aanvang van zijn WGA-uitkering. 
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derden kan doen gelden, zal - indien de werknemer dit 
de werkgever eventuele verhaalsrechten die de werknemer kan doen gelden tegelijk met zijn eigen 

het recht op aanvulling als bedoeld in artikel 4.2 lid 2 en lid 3 geheel of gedeeltelijk laten 

blijkt dat de werknemer de verplichtingen ingevolge artikel 4.8 niet is nagekomen; 
WAO/WIA, Wet REA of WW geheel of 

integratie in de eigen of een passende functie geeft de bedrijfsarts aan, 
a van de UWV, welke werkzaamheden de werknemer kan verrichten. De 

werkgever geeft, na advies van de bedrijfsarts en na overleg met de werknemer, invulling aan het 

end werk aan te bieden voor het aantal uren dat de 
werknemer arbeidsgeschikt is. Indien hiervoor geen mogelijkheden zijn binnen de instelling spant de 
werkgever zich in om passende werkzaamheden buiten de instelling te realiseren. 

teiten worden na twee jaar voortgezet als de werknemer beschikt over voldoende 

integratie kan de werknemer in overleg met de werkgever een beroep doen 
integratieinstrumenten zoals toegang tot mobiliteitscentra, en opleidings- of 

stagemogelijkheden, binnen de instelling. Hieraan verbonden kosten komen ten laste van de werkgever. 

integratieactiviteiten en een passende 
functie te aanvaarden. Hij kan daartoe ook zelf initiatieven nemen en aan de werkgever voorleggen. 

De werknemer heeft een voorrangspositie bij intern te vervullen vacatures. 

er volgens de bevoegde instantie tekort is geschoten in de re-integratieverplichting en de 
werknemer daardoor geen recht heeft op een uitkering krachtens WAO/WIA wordt het dienstverband in 

eden zijn voor ontslag. De 
werkgever betaalt in dat geval 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. 

De werkgever heeft de plicht zich maximaal in te spannen om de gedeeltelijke arbeidsgeschikte 
gelijk zijn restverdiencapaciteit te laten 

Voor de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wordt het dienstverband in beginsel 
gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor ontslag. Het uitgangspunt bij 

door de werkgever aangeboden passende dan wel aangepaste functie zal zijn dat deze functie wordt 
beloond op ten minste 70% van de beloning van de eerder vervulde functie voordat er sprake was van 

n zijn restverdiencapaciteit bij zijn werkgever met arbeid verdient 
vervolguitkering op grond van de WIA ontvangt, heeft recht op een aanvulling op zijn loon, 

indien zijn inkomen lager is dan het sociaal minimum dat op hem van toepassing is. Deze aanvulling 
strekt ertoe te voorkomen dat de werknemer voor de voorziening in zijn levensonderhoud een beroep 

Onder het in de eerste zin bedoelde inkomen wordt verstaan het totaal van loon, WGA-vervolguitkering, 
dsongeschiktheidspensioen, eventuele andere uitkeringen en een toeslag op grond van de 

Toeslagenwet. De hoogte van de aanvulling is het verschil tussen zijn inkomen en het sociaal minimum, 
hij bij deze werkgever verdiende 
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Artikel 4.8. Verzuimbeleid

1. De werkgever voert een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim.

2. De werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, een regl
tenminste wordt bepaald:
– wanneer de werknemer zich in geval van ziekte, ook tijdens vakantie, uiterlijk bij de werkgever ziek 

moet melden; 
– aan welke voorschriften de werknemer zich bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet 
– mogelijke controle

HOOFDSTUK 5 EXTRA BEVOEGDHEDEN ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 5.5. Grens instellen ondernemingsraad

Een instelling met tenminste 35 werknemers is verplicht tot het instelle

Artikel 5.6. Extra bevoegdheden ondernemingsraad

1. Naast de bevoegdheden op grond van de WOR heeft de ondernemingsraad de volgende rechten:
– adviesrecht over een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van het bestuur re

de Raad van Toezicht (procedure conform artikel 30 WOR);
– adviesrecht over een tijdelijke voorziening tot waarneming van een functie in de directie of de Raad 

van Bestuur. Dit recht geldt niet voor vervanging wegens kortdurende afwezigheid (
artikel 30 WOR);

– recht op bespreking van de conceptbegroting van de instelling, met name van de 
personeelsbegroting en het aanschaffingsbeleid. De personeelsbegroting bevat zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve gegevens over de personeelsbez
gegevens verstrekt:

– een organisatieschema;
– een overzicht van de personeelsbezetting, uitgesplitst naar organisatie
– personeelsaantallen;
– gegevens over de tijdelijkheid en de omvang van het 
– een inhoudelijke omschrijving op hoofdlijnen van de functies.
– adviesrecht bij een belangrijke tussentijdse wijziging van de personeelsbegroting (conform artikel 25 

WOR). De ondernemingsraad ontvangt de vastgestelde begroting en de wijzig
aangebracht. 

2. Met ingang van 1 januari 2012 heeft de ondernemingsraad recht op ambtelijke ondersteuning van twee 
uur per week per ondernemingsraadzetel.

HOOFDSTUK 6 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDS

Artikel 6.1. Arbeidsduur

1. De arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week = 
voltijdnorm). 

2. In overleg tussen werkgever en werknemer kan een arbeidsduur worden overeengekomen van maximaal 
2087 uur per jaar (gemiddeld veertig uur per week)
arbeidsduur terugbrengen tot zijn oorspronkelijke contractsduur.

3. In afwijking van lid 1 en 2 eerste zin, zal met de ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch 
fysicus, op zijn verzoek, een arbeidsduur ov
(gemiddeld veertig uur per week).

4. Met de leerling die een voltijd BBL
overeengekomen dan 1878 uur per jaar inclusief lestijd. De opleidingstijd 
gemiddeld vier uur per week (gemiddeld 208 uur per jaar) te meten over de totale opleidingsperiode. De 
lestijd gedurende de opleidingsduur wordt als werktijd aangemerkt, waarbij een lesuur gelijk wordt 
gesteld aan een arbeidsu

5. Met de leerling die recht heeft op studiefinanciering en een HBO
arbeidsduur worden overeengekomen dan gemiddeld 1670 uur per jaar (gemiddeld 32 uur per week).
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Artikel 4.8. Verzuimbeleid 

De werkgever voert een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim.

De werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, een reglement ziekmelding vast, waarin 
tenminste wordt bepaald: 

wanneer de werknemer zich in geval van ziekte, ook tijdens vakantie, uiterlijk bij de werkgever ziek 

aan welke voorschriften de werknemer zich bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet 
mogelijke controle- en begeleidingsactiviteiten die de werkgever kan uitvoeren.

HOOFDSTUK 5 EXTRA BEVOEGDHEDEN ONDERNEMINGSRAAD 

Artikel 5.5. Grens instellen ondernemingsraad 

Een instelling met tenminste 35 werknemers is verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad.

Artikel 5.6. Extra bevoegdheden ondernemingsraad 

Naast de bevoegdheden op grond van de WOR heeft de ondernemingsraad de volgende rechten:
adviesrecht over een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van het bestuur re
de Raad van Toezicht (procedure conform artikel 30 WOR); 
adviesrecht over een tijdelijke voorziening tot waarneming van een functie in de directie of de Raad 
van Bestuur. Dit recht geldt niet voor vervanging wegens kortdurende afwezigheid (
artikel 30 WOR); 
recht op bespreking van de conceptbegroting van de instelling, met name van de 
personeelsbegroting en het aanschaffingsbeleid. De personeelsbegroting bevat zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve gegevens over de personeelsbezetting. Hierbij worden tenminste de volgende 
gegevens verstrekt: 
een organisatieschema; 
een overzicht van de personeelsbezetting, uitgesplitst naar organisatie
personeelsaantallen; 
gegevens over de tijdelijkheid en de omvang van het dienstverband; 
een inhoudelijke omschrijving op hoofdlijnen van de functies. 
adviesrecht bij een belangrijke tussentijdse wijziging van de personeelsbegroting (conform artikel 25 
WOR). De ondernemingsraad ontvangt de vastgestelde begroting en de wijzig

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de ondernemingsraad recht op ambtelijke ondersteuning van twee 
uur per week per ondernemingsraadzetel. 

HOOFDSTUK 6 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDS- EN RUSTTIJDEN 

Artikel 6.1. Arbeidsduur 

dsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week = 

In overleg tussen werkgever en werknemer kan een arbeidsduur worden overeengekomen van maximaal 
2087 uur per jaar (gemiddeld veertig uur per week). Eén keer per jaar kan de werknemer deze 
arbeidsduur terugbrengen tot zijn oorspronkelijke contractsduur. 

In afwijking van lid 1 en 2 eerste zin, zal met de ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch 
fysicus, op zijn verzoek, een arbeidsduur overeengekomen worden van in ieder geval 2087 uur per jaar 
(gemiddeld veertig uur per week). 

Met de leerling die een voltijd BBL-opleiding volgt, mag geen hogere arbeidsduur worden 
overeengekomen dan 1878 uur per jaar inclusief lestijd. De opleidingstijd 
gemiddeld vier uur per week (gemiddeld 208 uur per jaar) te meten over de totale opleidingsperiode. De 
lestijd gedurende de opleidingsduur wordt als werktijd aangemerkt, waarbij een lesuur gelijk wordt 
gesteld aan een arbeidsuur. 

Met de leerling die recht heeft op studiefinanciering en een HBO-duale leerweg volgt, mag geen hogere 
arbeidsduur worden overeengekomen dan gemiddeld 1670 uur per jaar (gemiddeld 32 uur per week).
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De werkgever voert een actief beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim. 

ement ziekmelding vast, waarin 

wanneer de werknemer zich in geval van ziekte, ook tijdens vakantie, uiterlijk bij de werkgever ziek 

aan welke voorschriften de werknemer zich bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet houden; 
en begeleidingsactiviteiten die de werkgever kan uitvoeren. 

n van een ondernemingsraad. 

Naast de bevoegdheden op grond van de WOR heeft de ondernemingsraad de volgende rechten: 
adviesrecht over een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van het bestuur respectievelijk 

adviesrecht over een tijdelijke voorziening tot waarneming van een functie in de directie of de Raad 
van Bestuur. Dit recht geldt niet voor vervanging wegens kortdurende afwezigheid (aanvullend op 

recht op bespreking van de conceptbegroting van de instelling, met name van de 
personeelsbegroting en het aanschaffingsbeleid. De personeelsbegroting bevat zowel kwalitatieve als 

etting. Hierbij worden tenminste de volgende 

een overzicht van de personeelsbezetting, uitgesplitst naar organisatie-eenheden; 

adviesrecht bij een belangrijke tussentijdse wijziging van de personeelsbegroting (conform artikel 25 
WOR). De ondernemingsraad ontvangt de vastgestelde begroting en de wijzigingen die zijn 

Met ingang van 1 januari 2012 heeft de ondernemingsraad recht op ambtelijke ondersteuning van twee 

dsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week = 

In overleg tussen werkgever en werknemer kan een arbeidsduur worden overeengekomen van maximaal 
. Eén keer per jaar kan de werknemer deze 

In afwijking van lid 1 en 2 eerste zin, zal met de ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch 
ereengekomen worden van in ieder geval 2087 uur per jaar 

opleiding volgt, mag geen hogere arbeidsduur worden 
overeengekomen dan 1878 uur per jaar inclusief lestijd. De opleidingstijd van een BBL-leerling bedraagt 
gemiddeld vier uur per week (gemiddeld 208 uur per jaar) te meten over de totale opleidingsperiode. De 
lestijd gedurende de opleidingsduur wordt als werktijd aangemerkt, waarbij een lesuur gelijk wordt 

duale leerweg volgt, mag geen hogere 
arbeidsduur worden overeengekomen dan gemiddeld 1670 uur per jaar (gemiddeld 32 uur per week). 
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6. Met de leerling die geen recht heeft op studiefin
hogere arbeidsduur worden overeengekomen dan maximaal 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per 
week). Gedurende een praktijkleerjaar mag de leerling met een voltijd arbeidsduur, maximaal gemiddeld 
1670 uur voor arbeid worden ingezet.

7. De indeling van de werktijden is zodanig, dat de leerling
deel van de opleiding te volgen.

Artikel 6.2. Jaarurensystematiek

1. Het aantal te werken uren op jaarbasis (netto) wo
(bruto) te verminderen met vakantieuren, betaald verlof en feest

2. Het netto te werken aantal uren, vermeerderd met vakantieuren, wordt vastgelegd in een individueel 
arbeids- en rusttijdenpatroon. Deze uren worden ingeroosterd op (contractueel) overeengekomen dagen, 
waarbij de voor 1 januari 2002 gemaakte afspraken worden gerespecteerd.

3. In overleg met de werknemer wordt de indeling van zijn arbeidspatroon bepaald. Het overle
minste jaarlijks plaats en is gericht op het bereiken van overeenstemming. De werkgever houdt, voor 
zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidstijdpatroon van 
de werknemer rekening met de persoonlijk
waaronder in elk geval begrepen de zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en 
naasten alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen. 
Indien de individuele wensen niet sporen met het instellingsbelang, prevaleert het instellingsbelang.

4. De spreiding van het aantal te werken uren over het jaar dient te leiden tot een evenwichtig 
arbeidspatroon. In het arbeidspatroon dienen zowel de te werken 
duidelijk herkenbaar te zijn. Onder geclusterde vrije tijd wordt 56 uur vrij van dienst verstaan.

5. Een eenmaal overeengekomen arbeidspatroon kan in overleg tussentijds worden aangepast.

6. Uitsluitend op verzoek van de 
uur per dag. 

7. Het salaris blijft gebaseerd op de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en is daarmee losgekoppeld 
van het feitelijk aantal gewerkte uren per maand.

8. De werkgever dient 
jaarurensystematiek vastgestelde uren te werken. Indien dit niet het geval is, mogen er geen 
vakantieuren worden afgeschreven.

9. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden te ve
gecorrigeerd binnen de opzegtermijn. Het resterende verschil wordt verzilverd of verrekend met 
vakantieuren dan wel ingehouden op het laatste salaris.

Artikel 6.3. Jaarurensystematiek en vakantie

Indien vakantie-uren worden opgenomen op een dag waarop volgens het arbeids
bepaald aantal uren zou worden gewerkt, dan wordt dit aantal uren geregistreerd als vakantie.

Artikel 6.4. Jaarurensystematiek en feest

1. Het aantal uren waarop jaarlijks arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 7,2 uur voor elke 
feest- en gedenkdag niet vallend op zaterdag of zondag

2. Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato
toegepast met betrekking tot de inzetbaarheid op feestdagen en met betrekking tot het bepaalde in lid 1.

3. Voor de werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, geldt de vermindering op grond 
van de in het resterende deel van het kalenderjaar voo

4. Desgewenst kan de werknemer feest
geldende feest- en gedenkdagen.

5. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen.

Staatscourant 2012 nr. 4000 24 mei 2012

Met de leerling die geen recht heeft op studiefinanciering en een HBO-duale leerweg volgt, mag geen 
hogere arbeidsduur worden overeengekomen dan maximaal 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per 
week). Gedurende een praktijkleerjaar mag de leerling met een voltijd arbeidsduur, maximaal gemiddeld 

voor arbeid worden ingezet. 

De indeling van de werktijden is zodanig, dat de leerling-werknemer in staat wordt gesteld het theoretisch 
deel van de opleiding te volgen. 

Artikel 6.2. Jaarurensystematiek 

Het aantal te werken uren op jaarbasis (netto) wordt bepaald door de overeengekomen arbeidsduur 
(bruto) te verminderen met vakantieuren, betaald verlof en feest- en gedenkdaguren (artikel 6.4).

Het netto te werken aantal uren, vermeerderd met vakantieuren, wordt vastgelegd in een individueel 
en rusttijdenpatroon. Deze uren worden ingeroosterd op (contractueel) overeengekomen dagen, 

waarbij de voor 1 januari 2002 gemaakte afspraken worden gerespecteerd.

In overleg met de werknemer wordt de indeling van zijn arbeidspatroon bepaald. Het overle
minste jaarlijks plaats en is gericht op het bereiken van overeenstemming. De werkgever houdt, voor 
zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidstijdpatroon van 
de werknemer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid, 
waaronder in elk geval begrepen de zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en 
naasten alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen. 

de individuele wensen niet sporen met het instellingsbelang, prevaleert het instellingsbelang.

De spreiding van het aantal te werken uren over het jaar dient te leiden tot een evenwichtig 
arbeidspatroon. In het arbeidspatroon dienen zowel de te werken uren als de geclusterde vrije tijd 
duidelijk herkenbaar te zijn. Onder geclusterde vrije tijd wordt 56 uur vrij van dienst verstaan.

Een eenmaal overeengekomen arbeidspatroon kan in overleg tussentijds worden aangepast.

Uitsluitend op verzoek van de werknemer kan worden overgegaan tot een vijfdaagse werkweek van 7,2 

Het salaris blijft gebaseerd op de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en is daarmee losgekoppeld 
van het feitelijk aantal gewerkte uren per maand. 

De werkgever dient de werknemer in de gelegenheid te stellen het aantal in het kader van de 
jaarurensystematiek vastgestelde uren te werken. Indien dit niet het geval is, mogen er geen 
vakantieuren worden afgeschreven. 

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden te veel of te weinig gewerkte uren zoveel mogelijk 
gecorrigeerd binnen de opzegtermijn. Het resterende verschil wordt verzilverd of verrekend met 
vakantieuren dan wel ingehouden op het laatste salaris. 

Artikel 6.3. Jaarurensystematiek en vakantie 

uren worden opgenomen op een dag waarop volgens het arbeids
bepaald aantal uren zou worden gewerkt, dan wordt dit aantal uren geregistreerd als vakantie.

Artikel 6.4. Jaarurensystematiek en feest- en gedenkdagen 

en waarop jaarlijks arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 7,2 uur voor elke 
en gedenkdag niet vallend op zaterdag of zondag 

Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato
met betrekking tot de inzetbaarheid op feestdagen en met betrekking tot het bepaalde in lid 1.

Voor de werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, geldt de vermindering op grond 
van de in het resterende deel van het kalenderjaar voorkomende feestdagen.

Desgewenst kan de werknemer feest- en gedenkdagen inwisselen voor de voor zijn levensovertuiging 
en gedenkdagen. 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen.
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duale leerweg volgt, mag geen 
hogere arbeidsduur worden overeengekomen dan maximaal 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per 
week). Gedurende een praktijkleerjaar mag de leerling met een voltijd arbeidsduur, maximaal gemiddeld 

werknemer in staat wordt gesteld het theoretisch 

rdt bepaald door de overeengekomen arbeidsduur 
en gedenkdaguren (artikel 6.4). 

Het netto te werken aantal uren, vermeerderd met vakantieuren, wordt vastgelegd in een individueel 
en rusttijdenpatroon. Deze uren worden ingeroosterd op (contractueel) overeengekomen dagen, 

waarbij de voor 1 januari 2002 gemaakte afspraken worden gerespecteerd. 

In overleg met de werknemer wordt de indeling van zijn arbeidspatroon bepaald. Het overleg vindt ten 
minste jaarlijks plaats en is gericht op het bereiken van overeenstemming. De werkgever houdt, voor 
zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, bij de vaststelling van het arbeidstijdpatroon van 

e omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid, 
waaronder in elk geval begrepen de zorg(taken) voor kinderen, (afhankelijke) familieleden, verwanten en 
naasten alsmede maatschappelijke verantwoordelijkheden die door de werknemer worden gedragen. 

de individuele wensen niet sporen met het instellingsbelang, prevaleert het instellingsbelang. 

De spreiding van het aantal te werken uren over het jaar dient te leiden tot een evenwichtig 
uren als de geclusterde vrije tijd 

duidelijk herkenbaar te zijn. Onder geclusterde vrije tijd wordt 56 uur vrij van dienst verstaan. 

Een eenmaal overeengekomen arbeidspatroon kan in overleg tussentijds worden aangepast. 

werknemer kan worden overgegaan tot een vijfdaagse werkweek van 7,2 

Het salaris blijft gebaseerd op de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en is daarmee losgekoppeld 

de werknemer in de gelegenheid te stellen het aantal in het kader van de 
jaarurensystematiek vastgestelde uren te werken. Indien dit niet het geval is, mogen er geen 

el of te weinig gewerkte uren zoveel mogelijk 
gecorrigeerd binnen de opzegtermijn. Het resterende verschil wordt verzilverd of verrekend met 

uren worden opgenomen op een dag waarop volgens het arbeids- en rusttijdenpatroon een 
bepaald aantal uren zou worden gewerkt, dan wordt dit aantal uren geregistreerd als vakantie. 

en waarop jaarlijks arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 7,2 uur voor elke 

Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato-beginsel 
met betrekking tot de inzetbaarheid op feestdagen en met betrekking tot het bepaalde in lid 1. 

Voor de werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, geldt de vermindering op grond 
rkomende feestdagen. 

en gedenkdagen inwisselen voor de voor zijn levensovertuiging 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen. 
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Artikel 6.5. Jaarurensystematiek en ziekte/arbeidsongeschiktheid

1. Indien de werknemer zijn arbeid ten gevolge van ziekte/arbeidsongeschiktheid niet verricht, wordt het 
aantal geregistreerde ziekte

2. Wanneer geen arbeidspatroon is overeengekomen, geldt de gemiddelde contractuele arbeidsduur.

3. Indien de werknemer zijn arbeid ten gevolge van zwangerschaps
de gemiddelde contractuele arbeidsduur.

Artikel 6.6. Vergader- en 

De uren die een OR-lid besteedt aan vergaderingen van de ondernemingsraad, van commissies van die raad 
en aan scholing, worden in het arbeids
overeengekomen arbeidsduur

Artikel 6.7. Arbeids- en rusttijden

1. Voor zover in deze cao niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de Arbeidstijdenwet (Atw) en 
het Arbeidstijdenbesluit (Atb).

2. De werkgever deelt het arbeids
werknemer mee. Indien in verband met de aard van de arbeid het arbeids
minste 28 dagen van te voren aan de werknemer meegedeeld kan worden, deelt de werkgever ten 
minste 28 dagen van te voren aan de werknemer me
welke zondagen de werknemer geen arbeid hoeft te verrichten. Tevens maakt hij aan die werknemer ten 
minste vier dagen van te voren de tijdstippen bekend waarop hij arbeid moet verrichten.

3. De indeling van de arbeids
de arbeidstijden bij voorkeur liggen tussen 07.00 uur en 20.00 uur op maandag tot en met vrijdag, en 
tussen 8.00 uur en 12.00 uur op zaterdag.

4. Indien er sprake is va
zoveel mogelijk voorwaarts te roteren.

5. Diensten waarin de uren tussen 23.00 uur en 07.00 uur geheel of ten dele zijn begrepen, kunnen 
uitsluitend worden opgedragen aan we

6. De diensten worden aaneengesloten verricht, tenzij de aard van de werkzaamheden verbonden aan de 
functie zich hiertegen verzet. Indien naar het oordeel van de werkgever sprake is van de hier bedoelde 
omstandigheid, dan zal
vaststelling van de niet

7. Overdracht van dienst vindt plaats binnen arbeidstijd.

Artikel 6.8. Koffie-/theepauzes

1. Naast de wettelijke 
voor koffie-/theepauzes, te weten éénmaal per ochtend, middag, avond en/of nacht.

2. Koffie- en theepauzes die minder dan een kwartier duren, worden als arbeidstijd aangemerkt.

3. Indien koffie-/theepauzes vijftien minuten of langer duren én als eigen tijd worden aangemerkt, dient 
onafgebroken rust tijdens deze pauzes te zijn gewaarborgd.

Artikel 6.9. Roostervrije weekeinden

De werknemer heeft recht op ten minste 22 weekeinden vri
werknemer mag hiervan worden afgeweken, met dien verstande dat de werknemer per jaar ten minste dertien 
zondagen vrij van iedere dienst is.

Artikel 6.10. Maximale arbeidstijd

1. De arbeidstijd per dienst bedr

Staatscourant 2012 nr. 4000 24 mei 2012

arurensystematiek en ziekte/arbeidsongeschiktheid 

Indien de werknemer zijn arbeid ten gevolge van ziekte/arbeidsongeschiktheid niet verricht, wordt het 
aantal geregistreerde ziekte-uren gebaseerd op het overeengekomen arbeidspatroon.

eidspatroon is overeengekomen, geldt de gemiddelde contractuele arbeidsduur.

Indien de werknemer zijn arbeid ten gevolge van zwangerschaps- en bevallingsverlof niet verricht, geldt 
de gemiddelde contractuele arbeidsduur. 

en scholingsuren ondernemingsraad 

lid besteedt aan vergaderingen van de ondernemingsraad, van commissies van die raad 
en aan scholing, worden in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen en maken deel uit van de 
overeengekomen arbeidsduur. 

en rusttijden 

Voor zover in deze cao niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de Arbeidstijdenwet (Atw) en 
het Arbeidstijdenbesluit (Atb). 

De werkgever deelt het arbeids- en rusttijdenpatroon ten minste 28 dagen van te
werknemer mee. Indien in verband met de aard van de arbeid het arbeids
minste 28 dagen van te voren aan de werknemer meegedeeld kan worden, deelt de werkgever ten 
minste 28 dagen van te voren aan de werknemer mee op welke dag de wekelijkse rusttijd begint en op 
welke zondagen de werknemer geen arbeid hoeft te verrichten. Tevens maakt hij aan die werknemer ten 
minste vier dagen van te voren de tijdstippen bekend waarop hij arbeid moet verrichten.

n de arbeids- en rusttijden wordt door de werkgever vastgesteld, met dien verstande dat 
de arbeidstijden bij voorkeur liggen tussen 07.00 uur en 20.00 uur op maandag tot en met vrijdag, en 
tussen 8.00 uur en 12.00 uur op zaterdag. 

Indien er sprake is van een arbeids- en rusttijdenregeling met wisselende diensten, dienen deze diensten 
zoveel mogelijk voorwaarts te roteren. 

Diensten waarin de uren tussen 23.00 uur en 07.00 uur geheel of ten dele zijn begrepen, kunnen 
uitsluitend worden opgedragen aan werknemers van 18 jaar en ouder. 

De diensten worden aaneengesloten verricht, tenzij de aard van de werkzaamheden verbonden aan de 
functie zich hiertegen verzet. Indien naar het oordeel van de werkgever sprake is van de hier bedoelde 
omstandigheid, dan zal hij dit gemotiveerd aan de werknemer ter bespreking voorleggen, alvorens tot 
vaststelling van de niet-aaneengesloten diensten over te gaan. 

Overdracht van dienst vindt plaats binnen arbeidstijd. 

/theepauzes 

Naast de wettelijke pauze volgens de Arbeidstijdenwet geeft de werkgever de werknemer gelegenheid 
/theepauzes, te weten éénmaal per ochtend, middag, avond en/of nacht.

en theepauzes die minder dan een kwartier duren, worden als arbeidstijd aangemerkt.

/theepauzes vijftien minuten of langer duren én als eigen tijd worden aangemerkt, dient 
onafgebroken rust tijdens deze pauzes te zijn gewaarborgd. 

Artikel 6.9. Roostervrije weekeinden 

De werknemer heeft recht op ten minste 22 weekeinden vrij van iedere dienst per jaar. In overleg met de 
werknemer mag hiervan worden afgeweken, met dien verstande dat de werknemer per jaar ten minste dertien 
zondagen vrij van iedere dienst is. 

Artikel 6.10. Maximale arbeidstijd 

De arbeidstijd per dienst bedraagt exclusief overwerk ten hoogste tien uur, inclusief overwerk twaalf uur.

24 mei 2012 

Indien de werknemer zijn arbeid ten gevolge van ziekte/arbeidsongeschiktheid niet verricht, wordt het 
uren gebaseerd op het overeengekomen arbeidspatroon. 

eidspatroon is overeengekomen, geldt de gemiddelde contractuele arbeidsduur. 

en bevallingsverlof niet verricht, geldt 

lid besteedt aan vergaderingen van de ondernemingsraad, van commissies van die raad 
en rusttijdenpatroon opgenomen en maken deel uit van de 

Voor zover in deze cao niet anders is bepaald, gelden de bepalingen van de Arbeidstijdenwet (Atw) en 

en rusttijdenpatroon ten minste 28 dagen van te voren aan de 
werknemer mee. Indien in verband met de aard van de arbeid het arbeids- en rusttijdenpatroon niet ten 
minste 28 dagen van te voren aan de werknemer meegedeeld kan worden, deelt de werkgever ten 

e op welke dag de wekelijkse rusttijd begint en op 
welke zondagen de werknemer geen arbeid hoeft te verrichten. Tevens maakt hij aan die werknemer ten 
minste vier dagen van te voren de tijdstippen bekend waarop hij arbeid moet verrichten. 

en rusttijden wordt door de werkgever vastgesteld, met dien verstande dat 
de arbeidstijden bij voorkeur liggen tussen 07.00 uur en 20.00 uur op maandag tot en met vrijdag, en 

en rusttijdenregeling met wisselende diensten, dienen deze diensten 

Diensten waarin de uren tussen 23.00 uur en 07.00 uur geheel of ten dele zijn begrepen, kunnen 

De diensten worden aaneengesloten verricht, tenzij de aard van de werkzaamheden verbonden aan de 
functie zich hiertegen verzet. Indien naar het oordeel van de werkgever sprake is van de hier bedoelde 

hij dit gemotiveerd aan de werknemer ter bespreking voorleggen, alvorens tot 

pauze volgens de Arbeidstijdenwet geeft de werkgever de werknemer gelegenheid 
/theepauzes, te weten éénmaal per ochtend, middag, avond en/of nacht. 

en theepauzes die minder dan een kwartier duren, worden als arbeidstijd aangemerkt. 

/theepauzes vijftien minuten of langer duren én als eigen tijd worden aangemerkt, dient 

j van iedere dienst per jaar. In overleg met de 
werknemer mag hiervan worden afgeweken, met dien verstande dat de werknemer per jaar ten minste dertien 

aagt exclusief overwerk ten hoogste tien uur, inclusief overwerk twaalf uur. 
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2. De arbeidstijd per nachtdienst bedraagt exclusief overwerk ten hoogste negen uur, inclusief overwerk tien 
uur. 

3. De arbeidstijd per week bedraagt ten hoogste zestig uur.

4. De werkgever maakt geen gebruik van de mogelijkheden die de Atw (artikel 5:8 lid 3) en het Atb 
(artikelen 4.7:1, 4.7:2 en 5.20:2) bieden, om de arbeidstijd per dienst, per nachtdienst of per week te 
verlengen. 

5. De arbeidstijd per vier weken bedraagt ten ho
meer dan gemiddeld 48 uur per week.

6. De arbeidstijd per zestien weken bedraagt ten hoogste gemiddeld veertig uur per week, als de 
werknemer in een periode van zestien weken zestien of meer nachtdi
situatie bedraagt de arbeidstijd niet meer dan gemiddeld 48 uur per week in een periode van dertien 
weken. 

Artikel 6.11. Maximaal aantal nachtdiensten

1. De werknemer mag ten hoogste vijf achtereenvolgende nachtdiensten

2. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever met de werknemer overeenkomen dat de werknemer 
ten hoogste zeven achtereenvolgende nachtdiensten verricht, maar niet meer dan 43 nachtdiensten per 
zestien weken. De werkgever maakt geen gebruik v
om het aantal nachtdiensten te verhogen.

3. Voor de werknemer die gebruik maakt van de overgangsbepaling permanente nachtarbeid als bedoeld in 
artikel 8.1:1 Atb, zijn de leden 1 en 2 van dit artikel 

Artikel 6.12. Verschoven diensten

1. De werkgever kan incidenteel en in bijzondere gevallen, als het dienstbelang dit noodzakelijk maakt, een 
wijziging aanbrengen in het reeds vastgestelde arbeids

2. Van een verschoven dienst is sprake, indien een aantal aaneengesloten uren, waarop de werknemer 
volgens het arbeids
ander moment, waarop de werknemer volgens dit patroon vrij zou zijn.

3. Indien de werkgever een wijziging aanbrengt in een reeds vastgesteld arbeids
binnen 24 uur nadat de werknemer hiervan op de hoogte is gesteld een verschuiving optreedt, ontvangt 
de werknemer naast het uurloon over de uren van die
overwerktoeslagpercentage als bedoeld in artikel 9.4 lid

4. Bij een wijziging in het arbeids
reeds gedane uitgaven in verband met vrijetijdsbesteding.

Artikel 6.13. Arts in opleiding tot specialist (aios)

1. Voor artsen in opleiding tot specialist overeenkomstig de regelingen als vastgesteld door het Centraal 
College Medisch Specialisten (CCMS) en de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) gel
in afwijking van artikel 6.1 lid 1, een arbeidsduur van 1983 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week).

2. De normatieve werkweek van de aios kan in verband met opleidingsactiviteiten, die in de dagelijkse 
werkzaamheden zijn verweven, meer dan gemiddeld
gemiddeld per week bedragen.

3. Uren arbeid verricht tijdens bereikbaarheids
bepalen van de normatieve werkweek.
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De arbeidstijd per nachtdienst bedraagt exclusief overwerk ten hoogste negen uur, inclusief overwerk tien 

De arbeidstijd per week bedraagt ten hoogste zestig uur. 

werkgever maakt geen gebruik van de mogelijkheden die de Atw (artikel 5:8 lid 3) en het Atb 
(artikelen 4.7:1, 4.7:2 en 5.20:2) bieden, om de arbeidstijd per dienst, per nachtdienst of per week te 

De arbeidstijd per vier weken bedraagt ten hoogste gemiddeld 55 uur per week en per zestien weken niet 
meer dan gemiddeld 48 uur per week. 

De arbeidstijd per zestien weken bedraagt ten hoogste gemiddeld veertig uur per week, als de 
werknemer in een periode van zestien weken zestien of meer nachtdiensten verricht. Voor artsen in deze 
situatie bedraagt de arbeidstijd niet meer dan gemiddeld 48 uur per week in een periode van dertien 

Artikel 6.11. Maximaal aantal nachtdiensten 

De werknemer mag ten hoogste vijf achtereenvolgende nachtdiensten verrichten.

Op verzoek van de werknemer kan de werkgever met de werknemer overeenkomen dat de werknemer 
ten hoogste zeven achtereenvolgende nachtdiensten verricht, maar niet meer dan 43 nachtdiensten per 
zestien weken. De werkgever maakt geen gebruik van de mogelijkheid die de Atw (artikel 5:8 lid 9) biedt, 
om het aantal nachtdiensten te verhogen. 

Voor de werknemer die gebruik maakt van de overgangsbepaling permanente nachtarbeid als bedoeld in 
artikel 8.1:1 Atb, zijn de leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing. 

Artikel 6.12. Verschoven diensten 

De werkgever kan incidenteel en in bijzondere gevallen, als het dienstbelang dit noodzakelijk maakt, een 
wijziging aanbrengen in het reeds vastgestelde arbeids- en rusttijdenpatroon.

choven dienst is sprake, indien een aantal aaneengesloten uren, waarop de werknemer 
volgens het arbeids- en rusttijdenpatroon arbeid zou moeten verrichten, wordt verschoven naar enig 
ander moment, waarop de werknemer volgens dit patroon vrij zou zijn. 

ndien de werkgever een wijziging aanbrengt in een reeds vastgesteld arbeids
binnen 24 uur nadat de werknemer hiervan op de hoogte is gesteld een verschuiving optreedt, ontvangt 
de werknemer naast het uurloon over de uren van die verschoven dienst uitsluitend een 
overwerktoeslagpercentage als bedoeld in artikel 9.4 lid 2. 

Bij een wijziging in het arbeids- en rusttijdenpatroon ontvangt de werknemer schadeloosstelling voor 
reeds gedane uitgaven in verband met vrijetijdsbesteding. 

Artikel 6.13. Arts in opleiding tot specialist (aios) 

Voor artsen in opleiding tot specialist overeenkomstig de regelingen als vastgesteld door het Centraal 
College Medisch Specialisten (CCMS) en de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) gel
in afwijking van artikel 6.1 lid 1, een arbeidsduur van 1983 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week).

De normatieve werkweek van de aios kan in verband met opleidingsactiviteiten, die in de dagelijkse 
werkzaamheden zijn verweven, meer dan gemiddeld 7,6 uur per dag omvatten en maximaal 48 uur 
gemiddeld per week bedragen. 

Uren arbeid verricht tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten tellen mee bij het 
bepalen van de normatieve werkweek. 

24 mei 2012 

De arbeidstijd per nachtdienst bedraagt exclusief overwerk ten hoogste negen uur, inclusief overwerk tien 

werkgever maakt geen gebruik van de mogelijkheden die de Atw (artikel 5:8 lid 3) en het Atb 
(artikelen 4.7:1, 4.7:2 en 5.20:2) bieden, om de arbeidstijd per dienst, per nachtdienst of per week te 

ogste gemiddeld 55 uur per week en per zestien weken niet 

De arbeidstijd per zestien weken bedraagt ten hoogste gemiddeld veertig uur per week, als de 
ensten verricht. Voor artsen in deze 

situatie bedraagt de arbeidstijd niet meer dan gemiddeld 48 uur per week in een periode van dertien 

verrichten. 

Op verzoek van de werknemer kan de werkgever met de werknemer overeenkomen dat de werknemer 
ten hoogste zeven achtereenvolgende nachtdiensten verricht, maar niet meer dan 43 nachtdiensten per 

an de mogelijkheid die de Atw (artikel 5:8 lid 9) biedt, 

Voor de werknemer die gebruik maakt van de overgangsbepaling permanente nachtarbeid als bedoeld in 

De werkgever kan incidenteel en in bijzondere gevallen, als het dienstbelang dit noodzakelijk maakt, een 
en rusttijdenpatroon. 

choven dienst is sprake, indien een aantal aaneengesloten uren, waarop de werknemer 
en rusttijdenpatroon arbeid zou moeten verrichten, wordt verschoven naar enig 

ndien de werkgever een wijziging aanbrengt in een reeds vastgesteld arbeids- en rusttijdenpatroon en er 
binnen 24 uur nadat de werknemer hiervan op de hoogte is gesteld een verschuiving optreedt, ontvangt 

verschoven dienst uitsluitend een 

en rusttijdenpatroon ontvangt de werknemer schadeloosstelling voor 

Voor artsen in opleiding tot specialist overeenkomstig de regelingen als vastgesteld door het Centraal 
College Medisch Specialisten (CCMS) en de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) geldt, 
in afwijking van artikel 6.1 lid 1, een arbeidsduur van 1983 uur per jaar (gemiddeld 38 uur per week). 

De normatieve werkweek van de aios kan in verband met opleidingsactiviteiten, die in de dagelijkse 
7,6 uur per dag omvatten en maximaal 48 uur 

en consignatiediensten tellen mee bij het 
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HOOFDSTUK 7 SALARIËRING EN VAKANTIEBIJS

7.1. Salariëring 

Artikel 7.1.1. Algemeen

1. De werknemer ontvangt een salaris op basis van één van de salarisschalen behorende bij de 
functiegroepen 5 t/m 80.

2. De werknemer die een opleiding volgt, ontvangt een salaris op basis van paragraaf 7.2 of 7
daarbij behorende bijlagen.

3. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur van 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 
uur per week). Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar 
rato-beginsel toege

Artikel 7.1.2. Uitbetaling salaris

1. De werknemer moet uiterlijk twee dagen, zon
kalendermaand over zijn salaris over die maand kunnen beschikken.

2. De vergoeding voor onregelmatige dienst, ber
geconsigneerde pauze tijdens de nachtdienst, woon
wordt uiterlijk in de daaropvolgende kalendermaand uitbetaald.

3. De werknemer ontvangt een schrifteli
salarisberekening. 

Artikel 7.1.3. FunctieWaardering Gezondheidzorg (FWG)

1. Het computerondersteunde FWG
geactualiseerd. Cao

2. De werknemer krijgt op verzoek toegang tot de ‘ter inzage versie‘ van dit systeem.

3. Indeling of herindeling zoals bedoeld in artikel 7.1.4 en 7.1.6 vindt plaats op basis van een actuele 
functiebeschrijving, die aan door cao

4. De werkgever en werknemer die door de algemeen verbindendverklaring aan deze cao zijn gebonden 

hebben recht op inzage in het FWG
functiegroepen als bedoeld in artikel 7.1.4.

Noot: Voor informatie over het FWG

Artikel 7.1.4. Indeling in de salarisschaal

1. De werkgever deelt de functie van de werknemer met behulp van het FWG®
functiegroepen 5 tot en met 80 in.

2. Het nummer van de salarisschaal correspondeert met de functiegroep.

3. Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van al dan niet elders verkregen ervaring.

Artikel 7.1.5. Toepassing 

1. Voor de toepassing van de functionele salarisschaal moet de werknemer over het hieronder genoemde 
aantal functiejaren beschikken:
– bij de functionele salarisschalen 05 t/m 40 één functiejaar;
– bij de functionele salarisschalen 45 t/m 60 twee functiejaren;
– bij de functionele salarisschalen 65 t/m 80 drie functiejaren.
De werknemer die niet beschikt over het vereiste aantal functiejaren wordt ingedeeld in de 
aanloopsalarisschaal behorend bij de fun
aanloopschalen vervallen en daarmee de toepassing van lid 1.
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HOOFDSTUK 7 SALARIËRING EN VAKANTIEBIJSLAG 

Artikel 7.1.1. Algemeen 

De werknemer ontvangt een salaris op basis van één van de salarisschalen behorende bij de 
functiegroepen 5 t/m 80. 

De werknemer die een opleiding volgt, ontvangt een salaris op basis van paragraaf 7.2 of 7
daarbij behorende bijlagen. 

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur van 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 
uur per week). Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar 

beginsel toegepast. 

Artikel 7.1.2. Uitbetaling salaris 

De werknemer moet uiterlijk twee dagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, voor het einde van de 
kalendermaand over zijn salaris over die maand kunnen beschikken. 

De vergoeding voor onregelmatige dienst, bereikbaarheids-, aanwezigheids
geconsigneerde pauze tijdens de nachtdienst, woon-werkverkeer en reis-
wordt uiterlijk in de daaropvolgende kalendermaand uitbetaald. 

De werknemer ontvangt een schriftelijke specificatie van wijzigingen in het salaris en/of in de 
 

Artikel 7.1.3. FunctieWaardering Gezondheidzorg (FWG) 

Het computerondersteunde FWG®-systeem maakt deel uit van deze cao. Dit systeem wordt periodiek 
geactualiseerd. Cao-partijen bepalen welke systeemversie van kracht is. 

De werknemer krijgt op verzoek toegang tot de ‘ter inzage versie‘ van dit systeem.

Indeling of herindeling zoals bedoeld in artikel 7.1.4 en 7.1.6 vindt plaats op basis van een actuele 
functiebeschrijving, die aan door cao-partijen vastgestelde kwaliteitseisen voldoet.

De werkgever en werknemer die door de algemeen verbindendverklaring aan deze cao zijn gebonden 

hebben recht op inzage in het FWG®-systeem en de relatie hiervan met de i
functiegroepen als bedoeld in artikel 7.1.4. 

Noot: Voor informatie over het FWG®-systeem zie: www.fwg.nl. 

Artikel 7.1.4. Indeling in de salarisschaal 

De werkgever deelt de functie van de werknemer met behulp van het FWG®
functiegroepen 5 tot en met 80 in. 

Het nummer van de salarisschaal correspondeert met de functiegroep. 

Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van al dan niet elders verkregen ervaring.

Artikel 7.1.5. Toepassing salarisschalen (vervalt met ingang van 1 januari 2014)

Voor de toepassing van de functionele salarisschaal moet de werknemer over het hieronder genoemde 
aantal functiejaren beschikken: 

bij de functionele salarisschalen 05 t/m 40 één functiejaar; 
de functionele salarisschalen 45 t/m 60 twee functiejaren; 

bij de functionele salarisschalen 65 t/m 80 drie functiejaren. 
De werknemer die niet beschikt over het vereiste aantal functiejaren wordt ingedeeld in de 
aanloopsalarisschaal behorend bij de functionele salarisschaal. Met ingang van 1 januari 2013 zijn alle 
aanloopschalen vervallen en daarmee de toepassing van lid 1. 

24 mei 2012 

De werknemer ontvangt een salaris op basis van één van de salarisschalen behorende bij de 

De werknemer die een opleiding volgt, ontvangt een salaris op basis van paragraaf 7.2 of 7.3 en de 

De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur van 1878 uur per jaar (gemiddeld 36 
uur per week). Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar 

en feestdagen niet meegerekend, voor het einde van de 

, aanwezigheids- en consignatiedienst, 
- en verblijfkosten in een maand 

jke specificatie van wijzigingen in het salaris en/of in de 

systeem maakt deel uit van deze cao. Dit systeem wordt periodiek 
 

De werknemer krijgt op verzoek toegang tot de ‘ter inzage versie‘ van dit systeem. 

Indeling of herindeling zoals bedoeld in artikel 7.1.4 en 7.1.6 vindt plaats op basis van een actuele 
partijen vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. 

De werkgever en werknemer die door de algemeen verbindendverklaring aan deze cao zijn gebonden 

systeem en de relatie hiervan met de indeling van de functie in de 

De werkgever deelt de functie van de werknemer met behulp van het FWG®-systeem in één van de 

Inpassing in de salarisschaal vindt plaats op basis van al dan niet elders verkregen ervaring. 

salarisschalen (vervalt met ingang van 1 januari 2014) 

Voor de toepassing van de functionele salarisschaal moet de werknemer over het hieronder genoemde 

De werknemer die niet beschikt over het vereiste aantal functiejaren wordt ingedeeld in de 
ctionele salarisschaal. Met ingang van 1 januari 2013 zijn alle 
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2. De werknemer die jonger is dan 22 jaar wordt ingedeeld in de jeugdschaal behorend bij de functionele 
salarisschaal. 
Met ingang van 1 januari 2012 worden de jeugdschalen als volgt afgebouwd:
– met ingang van 1 januari 2012 vervallen alle schalen van 21
– met ingang van 1 januari 2013 vervallen alle schalen van 20
– met ingang van 1 januari 2014 vervallen alle schal
Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle jeugdschalen vervallen en daarmee de toepassing van lid

3. De werkgever kan afwijken van het aantal voorgeschreven functiejaren als bedoeld in lid
functievervulling daarto
deelt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mee.

Artikel 7.1.6. Herindeling van reeds ingedeelde functies

1. Een herindeling van een functie vindt plaats conform de a

FunctieWaardering Gezondheidszorg

2. Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een hogere functiegroep voor de werknemer van kracht 
wordt, worden de salarisschalen behorend bij de hogere functiegroep van 
een herindelingsprocedure werkt terug tot het moment waarop in de herindelingsprocedure tussen 
werkgever en werknemer overeenstemming bestaat over de functiebeschrijving.

3. Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een 
wordt, kan hij het maximum salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst bereiken voorzover dit 
het maximum salaris plus 10% behorend bij de lagere functiegroep niet overstijgt. Indien het salaris van 
de werknemer meer bedraagt dan het maximum salaris van de lagere functiegroep vermeerderd met 
10%, dan wordt het salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst bevroren.

4. Het uiteindelijk te bereiken of bevroren salaris zoals bedoeld in lid 3 wordt aa
loonaanpassingen zoals van toepassing voor deze cao.

5. Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een hogere functiegroep voor de werknemer van kracht 
wordt, worden de salarisschalen behorend bij de hogere functiegroep van toep
de nieuwe salarisschaal geldt ten minste het bedrag dat overeenkomt met het oude salaris. Wanneer dit 
bedrag niet in de nieuwe salarisschaal voorkomt, dan geldt het naast hogere bedrag van die 
salarisschaal. 

6. Een herindeling in een hogere functiegroep is geen bevordering in de zin van artikel

7. Een herbeschrijving van een functie vindt plaats conform de artikelen 2.6 tot en met 2.7 van het Protocol 

FunctieWaardering Gezondheidszorg

Artikel 7.1.7. Periodieke verhoginge

1. Tenzij hierover in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, wordt éénmaal per jaar een 
salarisverhoging binnen de salarisschaal toegekend. Periodiekdatum is, met uitzondering van het 
bepaalde in lid 2, 3 en 4 de datum van indiensttreding.

2. Bij indiensttreding in de loop van de kalendermaand geldt als periodiekdatum de eerste van de maand 
volgend op de maand van indiensttreding.

3. Voor de werknemer die bij aanvang van het dienstverband in de jeugdschaal is ingedeeld, is de 
periodiekdatum de eerste v
schaal wijzigt de periodiekdatum niet. Met ingang van 1
daarmee de toepassing van dit lid.

4. Iedere periodiekdatum wijzigt ten ge
zorgopleiding: 
– bij bevordering wordt de bevorderingsdatum de nieuwe periodiekdatum;
– bij diplomering wordt de periodiekdatum de eerste van de maand na diplomering.

Artikel 7.1.8. Gratificatie en

1. De werkgever kan een gratificatie of (tijdelijke) toeslag toekennen, bijvoorbeeld op basis van functioneren 
of de arbeidsmarktsituatie.
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De werknemer die jonger is dan 22 jaar wordt ingedeeld in de jeugdschaal behorend bij de functionele 

an 1 januari 2012 worden de jeugdschalen als volgt afgebouwd:
met ingang van 1 januari 2012 vervallen alle schalen van 21-jarigen; 
met ingang van 1 januari 2013 vervallen alle schalen van 20-jarigen; 
met ingang van 1 januari 2014 vervallen alle schalen van 17, 18 en 19

Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle jeugdschalen vervallen en daarmee de toepassing van lid

De werkgever kan afwijken van het aantal voorgeschreven functiejaren als bedoeld in lid
functievervulling daartoe aanleiding geeft, kan de aanloopschaal langer worden toegepast. De werkgever 
deelt dit schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mee. 

Artikel 7.1.6. Herindeling van reeds ingedeelde functies 

Een herindeling van een functie vindt plaats conform de artikelen 2.2 tot en met 2.5 van het Protocol 

FunctieWaardering Gezondheidszorg®. 

Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een hogere functiegroep voor de werknemer van kracht 
wordt, worden de salarisschalen behorend bij de hogere functiegroep van 
een herindelingsprocedure werkt terug tot het moment waarop in de herindelingsprocedure tussen 
werkgever en werknemer overeenstemming bestaat over de functiebeschrijving.

Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een lagere functiegroep voor de werknemer van kracht 
wordt, kan hij het maximum salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst bereiken voorzover dit 
het maximum salaris plus 10% behorend bij de lagere functiegroep niet overstijgt. Indien het salaris van 

e werknemer meer bedraagt dan het maximum salaris van de lagere functiegroep vermeerderd met 
10%, dan wordt het salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst bevroren.

Het uiteindelijk te bereiken of bevroren salaris zoals bedoeld in lid 3 wordt aa
loonaanpassingen zoals van toepassing voor deze cao. 

Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een hogere functiegroep voor de werknemer van kracht 
wordt, worden de salarisschalen behorend bij de hogere functiegroep van toep
de nieuwe salarisschaal geldt ten minste het bedrag dat overeenkomt met het oude salaris. Wanneer dit 
bedrag niet in de nieuwe salarisschaal voorkomt, dan geldt het naast hogere bedrag van die 

n een hogere functiegroep is geen bevordering in de zin van artikel

Een herbeschrijving van een functie vindt plaats conform de artikelen 2.6 tot en met 2.7 van het Protocol 

FunctieWaardering Gezondheidszorg®. 

Artikel 7.1.7. Periodieke verhogingen 

Tenzij hierover in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, wordt éénmaal per jaar een 
salarisverhoging binnen de salarisschaal toegekend. Periodiekdatum is, met uitzondering van het 
bepaalde in lid 2, 3 en 4 de datum van indiensttreding. 

ensttreding in de loop van de kalendermaand geldt als periodiekdatum de eerste van de maand 
volgend op de maand van indiensttreding. 

Voor de werknemer die bij aanvang van het dienstverband in de jeugdschaal is ingedeeld, is de 
periodiekdatum de eerste van de maand waarin betrokkene jarig is. Bij overschaling naar de functionele 
schaal wijzigt de periodiekdatum niet. Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle jeugdschalen vervallen en 
daarmee de toepassing van dit lid. 

Iedere periodiekdatum wijzigt ten gevolge van een bevordering en na diplomering van een eerste 

bij bevordering wordt de bevorderingsdatum de nieuwe periodiekdatum;
bij diplomering wordt de periodiekdatum de eerste van de maand na diplomering.

Artikel 7.1.8. Gratificatie en toeslagen 

De werkgever kan een gratificatie of (tijdelijke) toeslag toekennen, bijvoorbeeld op basis van functioneren 
of de arbeidsmarktsituatie. 

24 mei 2012 

De werknemer die jonger is dan 22 jaar wordt ingedeeld in de jeugdschaal behorend bij de functionele 

an 1 januari 2012 worden de jeugdschalen als volgt afgebouwd: 

en van 17, 18 en 19-jarigen. 
Met ingang van 1 januari 2014 zijn alle jeugdschalen vervallen en daarmee de toepassing van lid 2. 

De werkgever kan afwijken van het aantal voorgeschreven functiejaren als bedoeld in lid 1. Indien de 
e aanleiding geeft, kan de aanloopschaal langer worden toegepast. De werkgever 

rtikelen 2.2 tot en met 2.5 van het Protocol 

Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een hogere functiegroep voor de werknemer van kracht 
wordt, worden de salarisschalen behorend bij de hogere functiegroep van toepassing. De uitkomst van 
een herindelingsprocedure werkt terug tot het moment waarop in de herindelingsprocedure tussen 
werkgever en werknemer overeenstemming bestaat over de functiebeschrijving. 

lagere functiegroep voor de werknemer van kracht 
wordt, kan hij het maximum salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst bereiken voorzover dit 
het maximum salaris plus 10% behorend bij de lagere functiegroep niet overstijgt. Indien het salaris van 

e werknemer meer bedraagt dan het maximum salaris van de lagere functiegroep vermeerderd met 
10%, dan wordt het salaris zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst bevroren. 

Het uiteindelijk te bereiken of bevroren salaris zoals bedoeld in lid 3 wordt aangepast met de algemene 

Indien ten gevolge van het herindelingsbesluit een hogere functiegroep voor de werknemer van kracht 
wordt, worden de salarisschalen behorend bij de hogere functiegroep van toepassing. Bij de inpassing in 
de nieuwe salarisschaal geldt ten minste het bedrag dat overeenkomt met het oude salaris. Wanneer dit 
bedrag niet in de nieuwe salarisschaal voorkomt, dan geldt het naast hogere bedrag van die 

n een hogere functiegroep is geen bevordering in de zin van artikel 7.1.9. 

Een herbeschrijving van een functie vindt plaats conform de artikelen 2.6 tot en met 2.7 van het Protocol 

Tenzij hierover in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald, wordt éénmaal per jaar een 
salarisverhoging binnen de salarisschaal toegekend. Periodiekdatum is, met uitzondering van het 

ensttreding in de loop van de kalendermaand geldt als periodiekdatum de eerste van de maand 

Voor de werknemer die bij aanvang van het dienstverband in de jeugdschaal is ingedeeld, is de 
an de maand waarin betrokkene jarig is. Bij overschaling naar de functionele 

januari 2014 zijn alle jeugdschalen vervallen en 

volge van een bevordering en na diplomering van een eerste 

bij bevordering wordt de bevorderingsdatum de nieuwe periodiekdatum; 
bij diplomering wordt de periodiekdatum de eerste van de maand na diplomering. 

De werkgever kan een gratificatie of (tijdelijke) toeslag toekennen, bijvoorbeeld op basis van functioneren 
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2. De gratificatie en tijdelijke toeslagen hebben geen structureel karakter en worden niet tot het 
pensioengevend salaris gerekend.

Artikel 7.1.9. Bevordering

1. Bij bevordering naar een functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep wordt het nieuwe salaris 
gebaseerd op de salarisschaal behorende bij de hogere functiegroep. Het oude salaris wordt hiertoe
twee periodieken verhoogd, waarna inpassing in de hogere schaal plaatsvindt.

2. Indien toekenning van twee periodieken niet mogelijk is in verband met het bereiken van het 
schaalmaximum, wordt de schaal verlengd met de benodigde inpassingstabelnummers
inpassing in de hogere schaal plaatsvindt.

3. Het nieuwe salaris mag niet meer bedragen dan het maximum van de bij de hogere functie behorende 
schaal. 

4. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen.

Artikel 7.1.10. Waarneming

1. De werknemer die, op verzoek van de werkgever, de functie van een werknemer die in een hogere 
functiegroep is ingedeeld, geheel of nagenoeg geheel waarneemt, ontvangt hiervoor een vergoeding.

2. Indien voor tenminste de helft van de d
de vergoeding, het naar rato

3. De hoogte van de waarnemingsvergoeding is gelijk aan het verschil tussen het huidige salaris en het 
aanvangssalaris van de hoger ingedeelde f

4. Indien toekenning van twee periodieken niet mogelijk is in verband met het bereiken van het 
schaalmaximum wordt de schaal verlengd met de benodigde inpassingstabelnummers.

5. Het salaris inclusief de 
functie die wordt waargenomen.

6. Waarnemingen in verband met vakantie of korter dan één maand komen niet voor vergoeding in 
aanmerking. 

7. De werkgever kan in overleg met de ondernemin

8. De waarnemingstoeslag heeft geen structureel karakter en wordt niet tot het pensioengevend salaris 
gerekend. 

Artikel 7.1.11. Dienstjaren gratificatie

1. De werknemer die onafgebroken in dienst van de werkgever is 
gratificatie van: 
– een kwart van het salaris bij een dienstverband van 12,5 jaar;
– de helft van het salaris bij een dienstverband van 25 jaar en
– een volledig salaris bij een dienstverband van 40 jaar.

2. Indien de contractuele arbeidsduur in de relevante dienstjaren (een) wijziging(en) heeft ondergaan, wordt 
het salaris naar evenredigheid verhoogd of verlaagd.

Artikel 7.1.12. Gratificatie einde dienstverband

1. Op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt ten ge
ouderdomspensioengerechtigde leeftijd, heeft de werknemer recht op een gratificatie ter hoogte van de 
helft van het salaris.
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De gratificatie en tijdelijke toeslagen hebben geen structureel karakter en worden niet tot het 
ngevend salaris gerekend. 

Artikel 7.1.9. Bevordering 

Bij bevordering naar een functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep wordt het nieuwe salaris 
gebaseerd op de salarisschaal behorende bij de hogere functiegroep. Het oude salaris wordt hiertoe
twee periodieken verhoogd, waarna inpassing in de hogere schaal plaatsvindt.

Indien toekenning van twee periodieken niet mogelijk is in verband met het bereiken van het 
schaalmaximum, wordt de schaal verlengd met de benodigde inpassingstabelnummers
inpassing in de hogere schaal plaatsvindt. 

Het nieuwe salaris mag niet meer bedragen dan het maximum van de bij de hogere functie behorende 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen.

7.1.10. Waarneming 

De werknemer die, op verzoek van de werkgever, de functie van een werknemer die in een hogere 
functiegroep is ingedeeld, geheel of nagenoeg geheel waarneemt, ontvangt hiervoor een vergoeding.

Indien voor tenminste de helft van de dagelijkse arbeidsduur wordt waargenomen, wordt ten aanzien van 
de vergoeding, het naar rato-beginsel toegepast. 

De hoogte van de waarnemingsvergoeding is gelijk aan het verschil tussen het huidige salaris en het 
aanvangssalaris van de hoger ingedeelde functie, met een minimum van twee periodieken.

Indien toekenning van twee periodieken niet mogelijk is in verband met het bereiken van het 
schaalmaximum wordt de schaal verlengd met de benodigde inpassingstabelnummers.

Het salaris inclusief de vergoeding kan niet meer bedragen dan het maximum van de schaal van de 
functie die wordt waargenomen. 

Waarnemingen in verband met vakantie of korter dan één maand komen niet voor vergoeding in 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen.

De waarnemingstoeslag heeft geen structureel karakter en wordt niet tot het pensioengevend salaris 

Artikel 7.1.11. Dienstjaren gratificatie 

De werknemer die onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest, heeft recht op een éénmalige 

een kwart van het salaris bij een dienstverband van 12,5 jaar; 
de helft van het salaris bij een dienstverband van 25 jaar en 
een volledig salaris bij een dienstverband van 40 jaar. 

contractuele arbeidsduur in de relevante dienstjaren (een) wijziging(en) heeft ondergaan, wordt 
het salaris naar evenredigheid verhoogd of verlaagd. 

Artikel 7.1.12. Gratificatie einde dienstverband 

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt ten gevolge van het bereiken van de 
ouderdomspensioengerechtigde leeftijd, heeft de werknemer recht op een gratificatie ter hoogte van de 
helft van het salaris. 

24 mei 2012 

De gratificatie en tijdelijke toeslagen hebben geen structureel karakter en worden niet tot het 

Bij bevordering naar een functie die is ingedeeld in een hogere functiegroep wordt het nieuwe salaris 
gebaseerd op de salarisschaal behorende bij de hogere functiegroep. Het oude salaris wordt hiertoe met 
twee periodieken verhoogd, waarna inpassing in de hogere schaal plaatsvindt. 

Indien toekenning van twee periodieken niet mogelijk is in verband met het bereiken van het 
schaalmaximum, wordt de schaal verlengd met de benodigde inpassingstabelnummers, waarna 

Het nieuwe salaris mag niet meer bedragen dan het maximum van de bij de hogere functie behorende 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen. 

De werknemer die, op verzoek van de werkgever, de functie van een werknemer die in een hogere 
functiegroep is ingedeeld, geheel of nagenoeg geheel waarneemt, ontvangt hiervoor een vergoeding. 

agelijkse arbeidsduur wordt waargenomen, wordt ten aanzien van 

De hoogte van de waarnemingsvergoeding is gelijk aan het verschil tussen het huidige salaris en het 
unctie, met een minimum van twee periodieken. 

Indien toekenning van twee periodieken niet mogelijk is in verband met het bereiken van het 
schaalmaximum wordt de schaal verlengd met de benodigde inpassingstabelnummers. 

vergoeding kan niet meer bedragen dan het maximum van de schaal van de 

Waarnemingen in verband met vakantie of korter dan één maand komen niet voor vergoeding in 

gsraad een afwijkende regeling treffen. 

De waarnemingstoeslag heeft geen structureel karakter en wordt niet tot het pensioengevend salaris 

geweest, heeft recht op een éénmalige 

contractuele arbeidsduur in de relevante dienstjaren (een) wijziging(en) heeft ondergaan, wordt 

volge van het bereiken van de 
ouderdomspensioengerechtigde leeftijd, heeft de werknemer recht op een gratificatie ter hoogte van de 
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7.2. Werknemers die een opleiding volgen

Artikel 7.2.1. Inservice-

1. De in artikel 7.2.2 en 7.2.3 opgenomen bepalingen zijn van toepassing op de inservice
opleidingen. 

2. Beide opleidingen bestaan uit een beroepsvoorbereidende periode (bvp) en een daarop volgend aantal 
praktijkleerjaren. 

Artikel 7.2.2. Beroepsvoorbereidende pe

1. Gedurende de bvp wordt met de leerling een leerovereenkomst aangegaan.
Deze periode maakt geen deel uit van het eerste praktijkleerjaar.

2. De leerling heeft gedurende de bvp recht op een vergoeding per maand zoals vermeld in bijlage 4 van dit 
hoofdstuk. 

3. Deze vergoeding bedraagt 97% van het voor de leerling geldende bruto minimum (jeugd)loon.

4. De les-/collegegelden komen voor rekening van de werkgever. Leermiddelen worden in bruikleen 
verstrekt. 

5. De bvp behorend bij de inservice

Artikel 7.2.3. Praktijkleerjaren

1. Na afronding van de bvp wordt de leerling toegelaten tot het eerste praktijkleerjaar. Gedurende de 
praktijkleerjaren wordt met de leerling

2. In een lesperiode kunnen maximaal gemiddeld zeven lesuren per dag voorkomen.

3. Gedurende de praktijkleerjaren ontvangt de leerling, met uitzondering van de leerling sterilisatie
en de BBL-leerling niveau 1 en 2, het in bijlage 2 van 
ligt, het minimum(jeugd)loon. De leerling sterilisatie
ontvangen het in bijlage 1 van dit hoofdstuk vermelde salaris, voorzover het minimum(jeugd)loon niet 
hoger ligt. 

4. De leerling ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging, te rekenen vanaf het einde van de bvp.

5. De les-/collegegelden komen voor rekening van de werkgever.

Artikel 7.2.4. HBO-duale opleidingen

1. Een HBO-duale opleiding bestaat uit een eerste 

2. Wanneer een leerling tijdens het basisjaar stage loopt, ontvangt hij een stagevergoeding als aan de 
vereisten van artikel 7.2.9 wordt voldaan.

3. Met de leerling die de HBO
/arbeidsovereenkomst aangegaan.

4. Gedurende de praktijkleerjaren ontvangt de leerling het in bijlage 2 van dit hoofdstuk vermelde salaris, 
voorzover het minimum(jeugd)loon niet hoger ligt.

5. Indien het tweede leerjaar v
periode korter dan twaalf maanden het eerste praktijkleerjaarsalaris ontvangt.

6. De leerling ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging te rekenen vanaf de datum van indiensttredin

Artikel 7.2.5. HBO-V-duale opleiding

1. De leerling die de HBO
op basis van artikel 7.2.4 lid 4.
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7.2. Werknemers die een opleiding volgen 

- en BBL-opleidingen 

el 7.2.2 en 7.2.3 opgenomen bepalingen zijn van toepassing op de inservice

Beide opleidingen bestaan uit een beroepsvoorbereidende periode (bvp) en een daarop volgend aantal 

Artikel 7.2.2. Beroepsvoorbereidende periode 

Gedurende de bvp wordt met de leerling een leerovereenkomst aangegaan.
Deze periode maakt geen deel uit van het eerste praktijkleerjaar. 

De leerling heeft gedurende de bvp recht op een vergoeding per maand zoals vermeld in bijlage 4 van dit 

Deze vergoeding bedraagt 97% van het voor de leerling geldende bruto minimum (jeugd)loon.

/collegegelden komen voor rekening van de werkgever. Leermiddelen worden in bruikleen 

De bvp behorend bij de inservice-opleidingen kan niet langer duren dan zes maanden.

Artikel 7.2.3. Praktijkleerjaren 

Na afronding van de bvp wordt de leerling toegelaten tot het eerste praktijkleerjaar. Gedurende de 
praktijkleerjaren wordt met de leerling-werknemer een leer-/arbeidsovereenkomst aa

In een lesperiode kunnen maximaal gemiddeld zeven lesuren per dag voorkomen.

Gedurende de praktijkleerjaren ontvangt de leerling, met uitzondering van de leerling sterilisatie
leerling niveau 1 en 2, het in bijlage 2 van dit hoofdstuk vermelde salaris of, indien dit hoger 

ligt, het minimum(jeugd)loon. De leerling sterilisatie-assistent en de BBL-leerling niveau 1 en 2 
ontvangen het in bijlage 1 van dit hoofdstuk vermelde salaris, voorzover het minimum(jeugd)loon niet 

De leerling ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging, te rekenen vanaf het einde van de bvp.

/collegegelden komen voor rekening van de werkgever. 

duale opleidingen 

duale opleiding bestaat uit een eerste leerjaar (basisjaar) en een aantal praktijkleerjaren.

Wanneer een leerling tijdens het basisjaar stage loopt, ontvangt hij een stagevergoeding als aan de 
vereisten van artikel 7.2.9 wordt voldaan. 

Met de leerling die de HBO-duale opleiding volgt, wordt na het eerste leerjaar een leer
/arbeidsovereenkomst aangegaan. 

Gedurende de praktijkleerjaren ontvangt de leerling het in bijlage 2 van dit hoofdstuk vermelde salaris, 
voorzover het minimum(jeugd)loon niet hoger ligt. 

Indien het tweede leerjaar voornamelijk uit theorie bestaat, is het mogelijk dat de leerling over een 
periode korter dan twaalf maanden het eerste praktijkleerjaarsalaris ontvangt.

De leerling ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging te rekenen vanaf de datum van indiensttredin

duale opleiding 

De leerling die de HBO-V-duale opleiding volgt ontvangt tijdens de eerste twee praktijkleerjaren salaris 
op basis van artikel 7.2.4 lid 4. 
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el 7.2.2 en 7.2.3 opgenomen bepalingen zijn van toepassing op de inservice- en BBL-

Beide opleidingen bestaan uit een beroepsvoorbereidende periode (bvp) en een daarop volgend aantal 

Gedurende de bvp wordt met de leerling een leerovereenkomst aangegaan. 

De leerling heeft gedurende de bvp recht op een vergoeding per maand zoals vermeld in bijlage 4 van dit 

Deze vergoeding bedraagt 97% van het voor de leerling geldende bruto minimum (jeugd)loon. 

/collegegelden komen voor rekening van de werkgever. Leermiddelen worden in bruikleen 

kan niet langer duren dan zes maanden. 

Na afronding van de bvp wordt de leerling toegelaten tot het eerste praktijkleerjaar. Gedurende de 
/arbeidsovereenkomst aangegaan. 

In een lesperiode kunnen maximaal gemiddeld zeven lesuren per dag voorkomen. 

Gedurende de praktijkleerjaren ontvangt de leerling, met uitzondering van de leerling sterilisatie-assistent 
dit hoofdstuk vermelde salaris of, indien dit hoger 

leerling niveau 1 en 2 
ontvangen het in bijlage 1 van dit hoofdstuk vermelde salaris, voorzover het minimum(jeugd)loon niet 

De leerling ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging, te rekenen vanaf het einde van de bvp. 

leerjaar (basisjaar) en een aantal praktijkleerjaren. 

Wanneer een leerling tijdens het basisjaar stage loopt, ontvangt hij een stagevergoeding als aan de 

dt na het eerste leerjaar een leer-

Gedurende de praktijkleerjaren ontvangt de leerling het in bijlage 2 van dit hoofdstuk vermelde salaris, 

oornamelijk uit theorie bestaat, is het mogelijk dat de leerling over een 
periode korter dan twaalf maanden het eerste praktijkleerjaarsalaris ontvangt. 

De leerling ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging te rekenen vanaf de datum van indiensttreding. 

duale opleiding volgt ontvangt tijdens de eerste twee praktijkleerjaren salaris 
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2. Tijdens het derde praktijkleerjaar ontvangt de leerling gedurende negen
bij het derde praktijkleerjaar. Over de resterende maanden ontvangt de leerling het bedrag behorend bij 
het vierde praktijkleerjaar.

Artikel 7.2.6. Tweede opleidingen in de zorg en vervolgopleidingen (vervalt met ingang van 1 j
2013) 

1. In afwijking van artikel 7.2.3 en 7.2.4 wordt de leerling die reeds in het bezit is van een diploma uit de 
zorg en de werknemer die een vervolgopleiding volgt, beloond volgens de onderstaande bepalingen.

2. Gedurende de periode van de nieuw
ingeschaald in de aanloopschaal (anciënniteit 0) van de laagste functionele schaal die binnen de 
instelling wordt toegepast ten aanzien van de functie waarvoor de betreffende opleiding wordt

3. Gedurende de opleiding ontvangt de leerling

4. Wanneer de leerling
voortvloeiend uit lid 2, dan ontvangt hij een sa
Deze garantie geldt tot het moment waarop de periodieke salarisverhoging conform lid 3 leidt tot een 
hoger salaris dan het garantiesalaris.

5. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad afw

Artikel 7.2.6. Tweede opleidingen in de zorg en vervolgopleidingen (met ingang van 1 januari 2013)

1. De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad een beloningsbeleid vast voor de leerling
werknemer die reeds in het bezit is van een diploma uit de zorg en voor de leerling
vervolgopleiding volgt. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling
gaat. 

2. Bij het ontbreken van instellingsbeleid behoudt de lee
hij voor aanvang van de opleiding was ingedeeld tot het diploma van de opleiding is behaald.

Artikel 7.2.7. De aspirant

Gedurende een arbeidsovereenkomst die voorafgaat aan een opleiding zoals 
ontvangt de werknemer het salaris behorend bij het eerste leerjaar van de betreffende opleiding.

Artikel 7.2.8. Overige opleidingen

1. Voor opleidingen, waarvoor de leerling praktisch werkzaam moet zijn en de werkgever niet 
eindverantwoordelijk is, zijn de artikelen in paragraaf 7.1 van dit hoofdstuk van toepassing op de 
vaststelling van het salaris.

2. Voor de vaststelling van het salaris worden de uren in aanmerking genomen, waarop daadwerkelijk 
arbeid wordt verricht.

3. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat lesuren geheel of gedeeltelijk als werktijd worden 
aangemerkt. 

Artikel 7.2.9. Stage 

1. De leerling voor wie in de opleiding een stage als verplicht onderdeel van de studie is opgenomen, heeft 
recht op een stagevergoeding. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.

2. De stagevergoeding wordt niet verleend indien een BBL
heeft, die recht geeft op loondoorbetaling gedurende de stageperiode.

3. Onder leerlingen in de zin van dit artikel worden verstaan MBO

4. De hoogte van de stagevergoeding bedraagt bij een voltijdstage 
een deeltijdstagiair wordt het naar rato
geïndexeerd met de consumentenprijsindex.
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Tijdens het derde praktijkleerjaar ontvangt de leerling gedurende negen maanden het bedrag behorend 
bij het derde praktijkleerjaar. Over de resterende maanden ontvangt de leerling het bedrag behorend bij 
het vierde praktijkleerjaar. 

Artikel 7.2.6. Tweede opleidingen in de zorg en vervolgopleidingen (vervalt met ingang van 1 j

In afwijking van artikel 7.2.3 en 7.2.4 wordt de leerling die reeds in het bezit is van een diploma uit de 
zorg en de werknemer die een vervolgopleiding volgt, beloond volgens de onderstaande bepalingen.

Gedurende de periode van de nieuwe leer-/arbeidsovereenkomst wordt de leerling het eerste leerjaar 
ingeschaald in de aanloopschaal (anciënniteit 0) van de laagste functionele schaal die binnen de 
instelling wordt toegepast ten aanzien van de functie waarvoor de betreffende opleiding wordt

Gedurende de opleiding ontvangt de leerling-werknemer jaarlijks een periodieke salarisverhoging.

Wanneer de leerling-werknemer voorafgaand aan de opleiding meer verdient dan het salarisbedrag 
voortvloeiend uit lid 2, dan ontvangt hij een salarisgarantie ter hoogte van het laatstverdiende salaris. 
Deze garantie geldt tot het moment waarop de periodieke salarisverhoging conform lid 3 leidt tot een 
hoger salaris dan het garantiesalaris. 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad afwijken van de bepalingen in lid 2 en lid 4.

Artikel 7.2.6. Tweede opleidingen in de zorg en vervolgopleidingen (met ingang van 1 januari 2013)

De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad een beloningsbeleid vast voor de leerling
eeds in het bezit is van een diploma uit de zorg en voor de leerling

vervolgopleiding volgt. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling-werknemer er niet in inkomen op achteruit 

Bij het ontbreken van instellingsbeleid behoudt de leerling het ip-nummer en doorloopt de schaal waarin 
hij voor aanvang van de opleiding was ingedeeld tot het diploma van de opleiding is behaald.

Artikel 7.2.7. De aspirant-leerling 

Gedurende een arbeidsovereenkomst die voorafgaat aan een opleiding zoals bedoeld in deze paragraaf, 
ontvangt de werknemer het salaris behorend bij het eerste leerjaar van de betreffende opleiding.

Artikel 7.2.8. Overige opleidingen 

Voor opleidingen, waarvoor de leerling praktisch werkzaam moet zijn en de werkgever niet 
erantwoordelijk is, zijn de artikelen in paragraaf 7.1 van dit hoofdstuk van toepassing op de 

vaststelling van het salaris. 

Voor de vaststelling van het salaris worden de uren in aanmerking genomen, waarop daadwerkelijk 
arbeid wordt verricht. 

Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat lesuren geheel of gedeeltelijk als werktijd worden 

De leerling voor wie in de opleiding een stage als verplicht onderdeel van de studie is opgenomen, heeft 
evergoeding. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.

De stagevergoeding wordt niet verleend indien een BBL-leerling als werknemer een dienstbetrekking 
heeft, die recht geeft op loondoorbetaling gedurende de stageperiode. 

Onder leerlingen in de zin van dit artikel worden verstaan MBO- en HBO-leerlingen.

De hoogte van de stagevergoeding bedraagt bij een voltijdstage € 308 per maand (1 januari 2011). Voor 
een deeltijdstagiair wordt het naar rato-beginsel toegepast. De stagevergoeding wordt jaarlijks 
geïndexeerd met de consumentenprijsindex. 
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maanden het bedrag behorend 
bij het derde praktijkleerjaar. Over de resterende maanden ontvangt de leerling het bedrag behorend bij 

Artikel 7.2.6. Tweede opleidingen in de zorg en vervolgopleidingen (vervalt met ingang van 1 januari 

In afwijking van artikel 7.2.3 en 7.2.4 wordt de leerling die reeds in het bezit is van een diploma uit de 
zorg en de werknemer die een vervolgopleiding volgt, beloond volgens de onderstaande bepalingen. 

/arbeidsovereenkomst wordt de leerling het eerste leerjaar 
ingeschaald in de aanloopschaal (anciënniteit 0) van de laagste functionele schaal die binnen de 
instelling wordt toegepast ten aanzien van de functie waarvoor de betreffende opleiding wordt gevolgd. 

werknemer jaarlijks een periodieke salarisverhoging. 

werknemer voorafgaand aan de opleiding meer verdient dan het salarisbedrag 
larisgarantie ter hoogte van het laatstverdiende salaris. 

Deze garantie geldt tot het moment waarop de periodieke salarisverhoging conform lid 3 leidt tot een 

ijken van de bepalingen in lid 2 en lid 4. 

Artikel 7.2.6. Tweede opleidingen in de zorg en vervolgopleidingen (met ingang van 1 januari 2013) 

De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad een beloningsbeleid vast voor de leerling-
eeds in het bezit is van een diploma uit de zorg en voor de leerling-werknemer die een 

werknemer er niet in inkomen op achteruit 

nummer en doorloopt de schaal waarin 
hij voor aanvang van de opleiding was ingedeeld tot het diploma van de opleiding is behaald. 

bedoeld in deze paragraaf, 
ontvangt de werknemer het salaris behorend bij het eerste leerjaar van de betreffende opleiding. 

Voor opleidingen, waarvoor de leerling praktisch werkzaam moet zijn en de werkgever niet 
erantwoordelijk is, zijn de artikelen in paragraaf 7.1 van dit hoofdstuk van toepassing op de 

Voor de vaststelling van het salaris worden de uren in aanmerking genomen, waarop daadwerkelijk 

Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat lesuren geheel of gedeeltelijk als werktijd worden 

De leerling voor wie in de opleiding een stage als verplicht onderdeel van de studie is opgenomen, heeft 
evergoeding. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt. 

leerling als werknemer een dienstbetrekking 

leerlingen. 

308 per maand (1 januari 2011). Voor 
gevergoeding wordt jaarlijks 
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5. De stagevergoeding is inclusief de gemaakte kosten van de stagiair, met uitzondering van de vergoeding 
als bedoeld in artikel 12.1.1 lid 5, zoals dat met ingang van 1 januari 2012 lu

6. De kosten voor noodzakelijke inentingen worden door de overheid of de werkgever vergoed.

7.3. Opleidingen tot medisch specialist, ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus, klinisch fysicus, 
verpleeghuisarts of gezondheidszorgpsycholoog

Artikel 7.3.1. Arts in opleiding tot specialist (aios), ziekenhuisapotheker in opleiding, klinisch 
chemicus in opleiding of klinisch fysicus in opleiding

1. De werknemer die de opleiding tot specialist (aios), ziekenhuisapotheker, klinisch
fysicus volgt ontvangt gedurende de opleiding het in de salarisschaal in bijlage 3 van dit hoofdstuk 
vermelde salaris. 

2. Basisartsen in opleiding tot spoedeisende hulp arts en sportarts worden overeenkomstig het in dit artikel 
bepaalde gehonoreerd.

3. Bij de inschaling van de werknemer genoemd in lid 1 wordt rekening gehouden met relevante ervaring. 
Per relevant ervaringsjaar wordt het eerste schaalbedrag met een periodiek verhoogd. Voor het 
meetellen van een ervaringsjaar moet twaalf maanden relevante ervarin

4. Ervaring die volledig meetelt voor de inschaling van de arts in opleiding:
– werkzaam als arts
– werkzaam als basisarts in de patiëntenzorg in een vergelijkbare (ziekenhuis)functie;
– werkzaam als arts
– werkzaam als arts
– werkzaam als basisarts in onderwijs of onderzoek in een ziekenhuis.

5. Als op de datum van indiensttreding het vereiste aantal maanden voor een ervaringsjaar niet is voltooid, 
wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld, dat bij goed functioneren de eerstvolgende periodiek wordt 
toegekend op het moment dat het ervaringsjaar voltooid is.

6. De werknemer ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging.

7. Indien het overeengekomen salaris van een arts voorafgaand aan de opleiding tot medisch specialist 
meer bedraagt dan het salarisbedrag voortvloeiend uit de leden 1 t/m 5 van dit artikel, dan behou
dat overeengekomen salaris tot het moment waarop de periodieke salarisverhoging conform lid 6 tot een 
hoger salaris leidt. 

Artikel 7.3.2. Opleiding tot verpleeghuisarts of gezondheidszorgpsycholoog

1. Voor de werknemer die de opleiding tot verpl
tenminste de laagst voorkomende salarisschaal voor de artsen

2. Voor de salarisvaststelling worden de uren in aanmerking genomen waarop daadwerkelijk arbeid wordt 
verricht. 

3. In overleg tussen werkgever en werknemer kan worden overeengekomen dat de lesuren geheel of 
gedeeltelijk als werktijd worden aangemerkt.

7.4. Eindejaarsuitkering

Artikel 7.4.1. Eindejaarsuitkering

1. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalar
salaris. De eindejaarsuitkering bedraagt in 2012 7,83 % en in 2013 8,33%.

2. Wanneer de werknemer een deel van de periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend in 
dienst is geweest en/of hij in die period
recht op de eindejaarsuitkering.

3. Indien de werknemer de dienst verlaat voor de uitkeringsdatum, wordt op basis van het maandsalaris 
geldend bij einde dienstverband de eindejaarsuitkeri
arbeidsovereenkomst na de maand december heeft geduurd, uitgekeerd.

4. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december, met uitzondering van de in lid 
3 genoemde situatie.
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De stagevergoeding is inclusief de gemaakte kosten van de stagiair, met uitzondering van de vergoeding 
als bedoeld in artikel 12.1.1 lid 5, zoals dat met ingang van 1 januari 2012 lu

De kosten voor noodzakelijke inentingen worden door de overheid of de werkgever vergoed.

7.3. Opleidingen tot medisch specialist, ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus, klinisch fysicus, 
verpleeghuisarts of gezondheidszorgpsycholoog-BIG 

.3.1. Arts in opleiding tot specialist (aios), ziekenhuisapotheker in opleiding, klinisch 
chemicus in opleiding of klinisch fysicus in opleiding 

De werknemer die de opleiding tot specialist (aios), ziekenhuisapotheker, klinisch
cus volgt ontvangt gedurende de opleiding het in de salarisschaal in bijlage 3 van dit hoofdstuk 

Basisartsen in opleiding tot spoedeisende hulp arts en sportarts worden overeenkomstig het in dit artikel 
bepaalde gehonoreerd. 

inschaling van de werknemer genoemd in lid 1 wordt rekening gehouden met relevante ervaring. 
Per relevant ervaringsjaar wordt het eerste schaalbedrag met een periodiek verhoogd. Voor het 
meetellen van een ervaringsjaar moet twaalf maanden relevante ervaring zijn opgedaan.

Ervaring die volledig meetelt voor de inschaling van de arts in opleiding: 
werkzaam als arts-assistent in een vergelijkbare (ziekenhuis)functie; 
werkzaam als basisarts in de patiëntenzorg in een vergelijkbare (ziekenhuis)functie;
werkzaam als arts-onderzoeker in een geneeskundig wetenschappelijk onderzoek;
werkzaam als arts-projectmedewerker voor een geneeskundig project in een ziekenhuis;
werkzaam als basisarts in onderwijs of onderzoek in een ziekenhuis. 

van indiensttreding het vereiste aantal maanden voor een ervaringsjaar niet is voltooid, 
wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld, dat bij goed functioneren de eerstvolgende periodiek wordt 
toegekend op het moment dat het ervaringsjaar voltooid is. 

e werknemer ontvangt jaarlijks een periodieke verhoging. 

Indien het overeengekomen salaris van een arts voorafgaand aan de opleiding tot medisch specialist 
meer bedraagt dan het salarisbedrag voortvloeiend uit de leden 1 t/m 5 van dit artikel, dan behou
dat overeengekomen salaris tot het moment waarop de periodieke salarisverhoging conform lid 6 tot een 

 

Artikel 7.3.2. Opleiding tot verpleeghuisarts of gezondheidszorgpsycholoog

Voor de werknemer die de opleiding tot verpleeghuisarts of gezondheidszorgpsycholoog volgt, geldt 
tenminste de laagst voorkomende salarisschaal voor de artsen- of psychologenfunctie.
Voor de salarisvaststelling worden de uren in aanmerking genomen waarop daadwerkelijk arbeid wordt 

overleg tussen werkgever en werknemer kan worden overeengekomen dat de lesuren geheel of 
gedeeltelijk als werktijd worden aangemerkt. 

7.4. Eindejaarsuitkering 

Artikel 7.4.1. Eindejaarsuitkering 

Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: twaalf maal het op 1 december geldende 
salaris. De eindejaarsuitkering bedraagt in 2012 7,83 % en in 2013 8,33%.

Wanneer de werknemer een deel van de periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend in 
dienst is geweest en/of hij in die periode of een deel daarvan in deeltijd heeft gewerkt, heeft hij naar rato 
recht op de eindejaarsuitkering. 

Indien de werknemer de dienst verlaat voor de uitkeringsdatum, wordt op basis van het maandsalaris 
geldend bij einde dienstverband de eindejaarsuitkering naar rato van het aantal maanden, dat de 
arbeidsovereenkomst na de maand december heeft geduurd, uitgekeerd. 

Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december, met uitzondering van de in lid 
3 genoemde situatie. 
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De stagevergoeding is inclusief de gemaakte kosten van de stagiair, met uitzondering van de vergoeding 
als bedoeld in artikel 12.1.1 lid 5, zoals dat met ingang van 1 januari 2012 luidt. 

De kosten voor noodzakelijke inentingen worden door de overheid of de werkgever vergoed. 

7.3. Opleidingen tot medisch specialist, ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus, klinisch fysicus, 

.3.1. Arts in opleiding tot specialist (aios), ziekenhuisapotheker in opleiding, klinisch 

De werknemer die de opleiding tot specialist (aios), ziekenhuisapotheker, klinisch-chemicus of klinisch 
cus volgt ontvangt gedurende de opleiding het in de salarisschaal in bijlage 3 van dit hoofdstuk 

Basisartsen in opleiding tot spoedeisende hulp arts en sportarts worden overeenkomstig het in dit artikel 

inschaling van de werknemer genoemd in lid 1 wordt rekening gehouden met relevante ervaring. 
Per relevant ervaringsjaar wordt het eerste schaalbedrag met een periodiek verhoogd. Voor het 

g zijn opgedaan. 

werkzaam als basisarts in de patiëntenzorg in een vergelijkbare (ziekenhuis)functie; 
onderzoeker in een geneeskundig wetenschappelijk onderzoek; 
projectmedewerker voor een geneeskundig project in een ziekenhuis; 

 

van indiensttreding het vereiste aantal maanden voor een ervaringsjaar niet is voltooid, 
wordt de periodiekdatum zodanig vastgesteld, dat bij goed functioneren de eerstvolgende periodiek wordt 

Indien het overeengekomen salaris van een arts voorafgaand aan de opleiding tot medisch specialist 
meer bedraagt dan het salarisbedrag voortvloeiend uit de leden 1 t/m 5 van dit artikel, dan behoudt hij 
dat overeengekomen salaris tot het moment waarop de periodieke salarisverhoging conform lid 6 tot een 

Artikel 7.3.2. Opleiding tot verpleeghuisarts of gezondheidszorgpsycholoog-BIG 

eeghuisarts of gezondheidszorgpsycholoog volgt, geldt 
of psychologenfunctie. 

Voor de salarisvaststelling worden de uren in aanmerking genomen waarop daadwerkelijk arbeid wordt 

overleg tussen werkgever en werknemer kan worden overeengekomen dat de lesuren geheel of 

is: twaalf maal het op 1 december geldende 
salaris. De eindejaarsuitkering bedraagt in 2012 7,83 % en in 2013 8,33%. 

Wanneer de werknemer een deel van de periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend in 
e of een deel daarvan in deeltijd heeft gewerkt, heeft hij naar rato 

Indien de werknemer de dienst verlaat voor de uitkeringsdatum, wordt op basis van het maandsalaris 
ng naar rato van het aantal maanden, dat de 

 

Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december, met uitzondering van de in lid 
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7.5. Vakantiebijslag 

Artikel 7.5.1. Vakantiebijslag

1. De vakantiebijslag bedraagt voor de werknemer die op 31 mei een vol jaar in dienst is geweest, 8% van 
het jaarsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: twaalf maal het op 1 mei 
geldende salaris. 

2. Voor werknemers van 22 jaar of ouder bedraagt in enig jaar de vakantiebijslag bij een vol jaar 
dienstverband minimaal 
of € 1.763 (per 1 juli 2013) per jaar. Het m
verhoogd met: 
– de eventuele algemene loonaanpassingen die in het kader van de Cao Ziekenhuizen hebben 

plaatsgevonden;
– het effect van de eventuele verhoging in het afgelopen jaar van het vakantieb

3. Wanneer de werknemer slechts een deel van de periode waarover vakantiebijslag wordt berekend in 
dienst is geweest en/of hij in die periode of een deel daarvan in deeltijd heeft gewerkt, heeft hij naar rato 
recht op vakantiebijslag.

4. Indien de werknemer de dienst verlaat voor de uitkeringsdatum, wordt op basis van het maandsalaris 
geldend bij einde dienstverband de vakantiebijslag naar rato van het aantal maanden dat de 
arbeidsovereenkomst na de maand mei heeft geduurd, uitgekeerd.

5. Uitbetaling van de vakantiebijslag vindt plaats in de maand mei, met uitzondering van de in lid 4 
genoemde situatie. 

6. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen voor de 
werknemer die heeft aangegeven zijn vakan
maandelijks geschiedt, bedraagt de hoogte van de bijslag 8% van het geldende maandsalaris.

HOOFDSTUK 8 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN

Artikel 8.1. Uitruil van arbeidsvoorwaarden

1. De werknemer kan de in dit hoofdstuk genoemde tijd
hoofdstuk genoemde tijd

2. De werknemer geeft schriftelijk aan welke bronnen hij tegen welke doelen (in het volgend kalenderjaar) 
wil uitruilen. De werkgever is verplicht de werknemer te wijzen op de gevolgen van zijn keuze.

3. Uitruilen kan uitsluitend plaatsvinden voor zover het recht op bronnen is opgebouwd.

4. In het kader van het MKSA kan de werknemer de werkgever jaarlijks verzoeken om 
vermindering van zijn dienstverband met maximaal 10%.

Artikel 8.2. Tijdbronnen

1. De werknemer kan de volgende tijdbronnen uitruilen:
– meer gewerkte uren op grond van artikel 8.1 lid 4;
– overwerkvergoeding als bedoeld in hoofdstuk 9;
– vergoedingsregeling onregelmatige dienst als bedoeld in artikel 10.3;
– vakantie-uren als bedoeld in artikel 13.1.2 voor zover zij meer bedragen dan het wettelijk minimum.
– persoonlijklevensfasebudget

2. Tijdbronnen kunnen uitsluitend met instemming van de werkgever worden ingezet. De werkgever dient 
een afwijzing schriftelijk te motiveren.

Artikel 8.3. Geldbronnen

De werknemer kan de volgende geldbronnen uitruilen:
– gratificatie en toeslagen als bedoeld i
– eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 7.4.1;
– vakantiebijslag als bedoeld in artikel 7.5.1;
– overwerkvergoeding als bedoeld in hoofdstuk 9;

Staatscourant 2012 nr. 4000 24 mei 2012

Artikel 7.5.1. Vakantiebijslag 

De vakantiebijslag bedraagt voor de werknemer die op 31 mei een vol jaar in dienst is geweest, 8% van 
het jaarsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: twaalf maal het op 1 mei 

Voor werknemers van 22 jaar of ouder bedraagt in enig jaar de vakantiebijslag bij een vol jaar 
dienstverband minimaal € 1.699 (per 1 juli 2011), € 1.703 (per 1 oktober 2011), 

1.763 (per 1 juli 2013) per jaar. Het minimumbedrag wordt in de maand mei van het uitkeringsjaar 

de eventuele algemene loonaanpassingen die in het kader van de Cao Ziekenhuizen hebben 
plaatsgevonden; 
het effect van de eventuele verhoging in het afgelopen jaar van het vakantieb

Wanneer de werknemer slechts een deel van de periode waarover vakantiebijslag wordt berekend in 
dienst is geweest en/of hij in die periode of een deel daarvan in deeltijd heeft gewerkt, heeft hij naar rato 
recht op vakantiebijslag. 

Indien de werknemer de dienst verlaat voor de uitkeringsdatum, wordt op basis van het maandsalaris 
geldend bij einde dienstverband de vakantiebijslag naar rato van het aantal maanden dat de 
arbeidsovereenkomst na de maand mei heeft geduurd, uitgekeerd. 

Uitbetaling van de vakantiebijslag vindt plaats in de maand mei, met uitzondering van de in lid 4 
 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen voor de 
werknemer die heeft aangegeven zijn vakantiebijslag maandelijks te willen ontvangen. Indien de uitkering 
maandelijks geschiedt, bedraagt de hoogte van de bijslag 8% van het geldende maandsalaris.

HOOFDSTUK 8 MEERKEUZESYSTEEM ARBEIDSVOORWAARDEN 

Artikel 8.1. Uitruil van arbeidsvoorwaarden 

knemer kan de in dit hoofdstuk genoemde tijd- en/of geldbronnen uitruilen tegen de in dit 
hoofdstuk genoemde tijd- en/of gelddoelen. 

De werknemer geeft schriftelijk aan welke bronnen hij tegen welke doelen (in het volgend kalenderjaar) 
werkgever is verplicht de werknemer te wijzen op de gevolgen van zijn keuze.

Uitruilen kan uitsluitend plaatsvinden voor zover het recht op bronnen is opgebouwd.

In het kader van het MKSA kan de werknemer de werkgever jaarlijks verzoeken om 
vermindering van zijn dienstverband met maximaal 10%. 

Artikel 8.2. Tijdbronnen 

De werknemer kan de volgende tijdbronnen uitruilen: 
meer gewerkte uren op grond van artikel 8.1 lid 4; 
overwerkvergoeding als bedoeld in hoofdstuk 9; 

goedingsregeling onregelmatige dienst als bedoeld in artikel 10.3; 
uren als bedoeld in artikel 13.1.2 voor zover zij meer bedragen dan het wettelijk minimum.

persoonlijklevensfasebudget-uren als bedoeld in artikel 13.2.2 tot en met 13.2.4

ijdbronnen kunnen uitsluitend met instemming van de werkgever worden ingezet. De werkgever dient 
een afwijzing schriftelijk te motiveren. 

Artikel 8.3. Geldbronnen 

De werknemer kan de volgende geldbronnen uitruilen: 
gratificatie en toeslagen als bedoeld in artikel 7.1.8; 
eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 7.4.1; 
vakantiebijslag als bedoeld in artikel 7.5.1; 
overwerkvergoeding als bedoeld in hoofdstuk 9; 
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De vakantiebijslag bedraagt voor de werknemer die op 31 mei een vol jaar in dienst is geweest, 8% van 
het jaarsalaris. Voor de toepassing hiervan wordt verstaan onder jaarsalaris: twaalf maal het op 1 mei 

Voor werknemers van 22 jaar of ouder bedraagt in enig jaar de vakantiebijslag bij een vol jaar 
1.703 (per 1 oktober 2011), € 1.729 (per 1 juli 2012) 

inimumbedrag wordt in de maand mei van het uitkeringsjaar 

de eventuele algemene loonaanpassingen die in het kader van de Cao Ziekenhuizen hebben 

het effect van de eventuele verhoging in het afgelopen jaar van het vakantiebijslag- percentage. 

Wanneer de werknemer slechts een deel van de periode waarover vakantiebijslag wordt berekend in 
dienst is geweest en/of hij in die periode of een deel daarvan in deeltijd heeft gewerkt, heeft hij naar rato 

Indien de werknemer de dienst verlaat voor de uitkeringsdatum, wordt op basis van het maandsalaris 
geldend bij einde dienstverband de vakantiebijslag naar rato van het aantal maanden dat de 

Uitbetaling van de vakantiebijslag vindt plaats in de maand mei, met uitzondering van de in lid 4 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen voor de 
tiebijslag maandelijks te willen ontvangen. Indien de uitkering 

maandelijks geschiedt, bedraagt de hoogte van de bijslag 8% van het geldende maandsalaris. 

en/of geldbronnen uitruilen tegen de in dit 

De werknemer geeft schriftelijk aan welke bronnen hij tegen welke doelen (in het volgend kalenderjaar) 
werkgever is verplicht de werknemer te wijzen op de gevolgen van zijn keuze. 

Uitruilen kan uitsluitend plaatsvinden voor zover het recht op bronnen is opgebouwd. 

In het kader van het MKSA kan de werknemer de werkgever jaarlijks verzoeken om uitbreiding of 

 
uren als bedoeld in artikel 13.1.2 voor zover zij meer bedragen dan het wettelijk minimum. 

uren als bedoeld in artikel 13.2.2 tot en met 13.2.4 

ijdbronnen kunnen uitsluitend met instemming van de werkgever worden ingezet. De werkgever dient 
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– onregelmatigheidstoeslag als bedoeld in artikel 10.4;
– vervoerskostenvergoeding op 
– brutoloon (ondergrens is het wettelijk minimumloon).

Artikel 8.4. Doelen 

1. De bronnen mogen worden uitgeruild tegen de volgende doelen:
– geld; 
– tijd; 
– levensloop; 
– scholing als bedoeld in artikel 3.2.18;
– aanvullend pensioen;
– contributie vakbond;
– contributie beroepsvereniging.

2. Tijddoelen kunnen uitsluitend met instemming van de werkgever worden gekozen. De werkgever dient 
een afwijzing schriftelijk te motiveren.

3. De werkgever kan met instemming van de ondernem

Artikel 8.5. Spaarverlof

1. Op basis van artikel 7:634 BW heeft de werknemer met een voltijd dienstverband recht op tenminste 144 
vakantie-uren per jaar (wettelijke vakantie
afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato beginsel toegepast (zie artikel 13.1.1).

2. Afspraken over spaarverlof kunnen slechts worden gemaakt voor wat betreft uren die dit wettelijke 
minimum te boven gaan (bovenwettelijke vakantie

3. In afwijking van artikel 13.1.5 lid 1 kan tussen werkgever en werknemer worden overeengekomen dat 
bovenwettelijke vakantie
op bovenwettelijke vakantie

4. De werknemer heeft het recht de gespaarde uren in een aaneengesloten periode op te nemen. Wanneer 
een afspraak is gemaakt over het tijdstip van de verlofperiode, dan kan hiervan uitsluitend met 
wederzijds goedvinden worden afgeweken.

5. Wanneer de afgesproken periode op verzoek van de werkgever wijzigt, wordt de schade die de 
werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de verlofperiode, door de werkgever 
vergoed. 

6. Indien de werknemer de gespaarde uren en/of het 
een heroriëntatie op zijn beroep of loopbaan, worden deze uren vermeerderd met 20%. Onder 
heroriëntatie op beroep of loopbaan wordt verstaan het ondernemen van activiteiten (bijvoorbeeld 
opleiding, cursusse
heroriëntatie op beroep of loopbaan wordt niet verstaan voorbereiding op de OBU, dan wel enige andere 
voorziening in het kader van prepensionering.

7. De werknemer wordt in de 
verlengen met onbetaald verlof tot een maximum van een half jaar.

HOOFDSTUK 9 OVERWERK

Artikel 9.1. Definitie 

1. Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht 
rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidsduur. De overschrijding wordt op halfjaarbasis gemeten, te rekenen 
vanaf het moment van overschrijding.

2. Vergoeding voor overwerk wordt gegeven indien de werknemer opdracht tot overwerk h
dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen. In het laatste 
geval stelt de werkgever achteraf de noodzaak tot overwerk vast.
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onregelmatigheidstoeslag als bedoeld in artikel 10.4; 
vervoerskostenvergoeding op grond van het mobiliteitsplan; 
brutoloon (ondergrens is het wettelijk minimumloon). 

De bronnen mogen worden uitgeruild tegen de volgende doelen: 

scholing als bedoeld in artikel 3.2.18; 
ensioen; 

contributie vakbond; 
contributie beroepsvereniging. 

Tijddoelen kunnen uitsluitend met instemming van de werkgever worden gekozen. De werkgever dient 
een afwijzing schriftelijk te motiveren. 

De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad het MKSA uitbreiden met extra doelen.

Artikel 8.5. Spaarverlof 

Op basis van artikel 7:634 BW heeft de werknemer met een voltijd dienstverband recht op tenminste 144 
uren per jaar (wettelijke vakantie-uren). Voor de werknemer met een v

afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato beginsel toegepast (zie artikel 13.1.1).

Afspraken over spaarverlof kunnen slechts worden gemaakt voor wat betreft uren die dit wettelijke 
minimum te boven gaan (bovenwettelijke vakantie-uren). 

In afwijking van artikel 13.1.5 lid 1 kan tussen werkgever en werknemer worden overeengekomen dat 
bovenwettelijke vakantie-uren kunnen worden gespaard (vanaf 1 januari 2012 alleen nog van toepassing 
op bovenwettelijke vakantie-uren als bedoeld in artikel 13.1.2 lid 2). 

De werknemer heeft het recht de gespaarde uren in een aaneengesloten periode op te nemen. Wanneer 
een afspraak is gemaakt over het tijdstip van de verlofperiode, dan kan hiervan uitsluitend met 
wederzijds goedvinden worden afgeweken. 

Wanneer de afgesproken periode op verzoek van de werkgever wijzigt, wordt de schade die de 
werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de verlofperiode, door de werkgever 

Indien de werknemer de gespaarde uren en/of het verlof op grond van lid 3 opneemt ten behoeve van 
een heroriëntatie op zijn beroep of loopbaan, worden deze uren vermeerderd met 20%. Onder 
heroriëntatie op beroep of loopbaan wordt verstaan het ondernemen van activiteiten (bijvoorbeeld 
opleiding, cursussen, stage, studiereis) die in overleg met de werkgever worden vastgesteld. Onder 
heroriëntatie op beroep of loopbaan wordt niet verstaan voorbereiding op de OBU, dan wel enige andere 
voorziening in het kader van prepensionering. 

De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om het in de afgesproken periode gespaarde verlof te 
verlengen met onbetaald verlof tot een maximum van een half jaar. 

HOOFDSTUK 9 OVERWERK 

Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven de bij het arbeids
rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidsduur. De overschrijding wordt op halfjaarbasis gemeten, te rekenen 
vanaf het moment van overschrijding. 

Vergoeding voor overwerk wordt gegeven indien de werknemer opdracht tot overwerk h
dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen. In het laatste 
geval stelt de werkgever achteraf de noodzaak tot overwerk vast. 
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Tijddoelen kunnen uitsluitend met instemming van de werkgever worden gekozen. De werkgever dient 

ingsraad het MKSA uitbreiden met extra doelen. 

Op basis van artikel 7:634 BW heeft de werknemer met een voltijd dienstverband recht op tenminste 144 
uren). Voor de werknemer met een van de voltijd norm 

afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato beginsel toegepast (zie artikel 13.1.1). 

Afspraken over spaarverlof kunnen slechts worden gemaakt voor wat betreft uren die dit wettelijke 

In afwijking van artikel 13.1.5 lid 1 kan tussen werkgever en werknemer worden overeengekomen dat 
uren kunnen worden gespaard (vanaf 1 januari 2012 alleen nog van toepassing 

De werknemer heeft het recht de gespaarde uren in een aaneengesloten periode op te nemen. Wanneer 
een afspraak is gemaakt over het tijdstip van de verlofperiode, dan kan hiervan uitsluitend met 

Wanneer de afgesproken periode op verzoek van de werkgever wijzigt, wordt de schade die de 
werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de verlofperiode, door de werkgever 

verlof op grond van lid 3 opneemt ten behoeve van 
een heroriëntatie op zijn beroep of loopbaan, worden deze uren vermeerderd met 20%. Onder 
heroriëntatie op beroep of loopbaan wordt verstaan het ondernemen van activiteiten (bijvoorbeeld 

n, stage, studiereis) die in overleg met de werkgever worden vastgesteld. Onder 
heroriëntatie op beroep of loopbaan wordt niet verstaan voorbereiding op de OBU, dan wel enige andere 

gelegenheid gesteld om het in de afgesproken periode gespaarde verlof te 

boven de bij het arbeids- en 
rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidsduur. De overschrijding wordt op halfjaarbasis gemeten, te rekenen 

Vergoeding voor overwerk wordt gegeven indien de werknemer opdracht tot overwerk heeft gekregen, 
dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen. In het laatste 
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Artikel 9.2. Werkingssfeer en vrijgestelde werknemers

1. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaande aan of 
aansluitend op de bij het arbeids
voor vergoeding in aanmerking.

2. Indien het overwerk wordt ve
afgerond op een heel uur.

3. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar 
boven afgerond op halve respectievelijk hele uren.

4. Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk 
opgedragen, tenzij de werknemer er mee instemt om overwerk te verrichten.

Artikel 9.3. Maximaal aantal uren overwerk

1. Het aantal uren overwerk mag gemiddeld per week, te
a. van 36 uur indien het salaris van de werknemer ip
b. van 42 uur indien het salaris van de werknemer ip

niet overschrijdt;
c. van 52 uur indien het salaris van de werknemer ip
Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato
toegepast. 

2. Indien het percentage van 10% wordt overschreden, wordt op verzoek van de betrokk
overgegaan tot of het verlenen van assistentie of het stellen van een vacature.

3. Indien een deeltijdwerker over enig kwartaal meer dan 10% van zijn contractuele arbeidsduur overwerkt, 
wordt op verzoek van de betrokken werknemer hem een contr
Indien betrokkene hier niet om verzoekt, wordt overgegaan tot het verlenen van assistentie of het stellen 
van een vacature. 

4. De ondernemingsraad ontvangt op verzoek een overzicht van de binnen een afdeling of groep p
werknemer per kalenderkwartaal gemaakte overuren om zich een oordeel te kunnen vormen omtrent het 
gevoerde beleid ten aanzien van vacaturestelling dan wel assistentieverlening.

Artikel 9.4. Vergoedingsregeling voor de werknemer met een voltijd arbeidsdu

1. De vergoeding voor overwerk wordt, voorzover lid 3 niet anders bepaalt, verstrekt in de vorm van vrije 
tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een 
geldelijke beloning als bedoeld in lid 2.

2. De geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
– 25% voor overwerk verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien 

verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal 
bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%;

– 50% voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
– 75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen;
– 100% voor overwerk verricht op 

24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur.
Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag 
of feestdag, waarop de w
werken. 

3. Het recht op vergoeding van overwerk als genoemd in lid 1 wordt toegekend indien:
a. het salaris van de werknemer ip
b. het salaris van de werkneme

indien en voorzover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids
opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode 
waarvoor het arbeids

c. het salaris van de werknemer boven ip
boven de in het arbeids
per week bedraag
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Artikel 9.2. Werkingssfeer en vrijgestelde werknemers 

werk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaande aan of 
aansluitend op de bij het arbeids- en rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidstijd, komt deze periode niet 
voor vergoeding in aanmerking. 

Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur, wordt deze periode 
afgerond op een heel uur. 

Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar 
boven afgerond op halve respectievelijk hele uren. 

Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk 
opgedragen, tenzij de werknemer er mee instemt om overwerk te verrichten.

Artikel 9.3. Maximaal aantal uren overwerk 

Het aantal uren overwerk mag gemiddeld per week, te meten per kwartaal niet méér bedragen dan 10%:
van 36 uur indien het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt;
van 42 uur indien het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat, doch ip
niet overschrijdt; 

uur indien het salaris van de werknemer ip-nr 74 overschrijdt.
Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato

Indien het percentage van 10% wordt overschreden, wordt op verzoek van de betrokk
overgegaan tot of het verlenen van assistentie of het stellen van een vacature.

Indien een deeltijdwerker over enig kwartaal meer dan 10% van zijn contractuele arbeidsduur overwerkt, 
wordt op verzoek van de betrokken werknemer hem een contract voor de meerdere uren aangeboden. 
Indien betrokkene hier niet om verzoekt, wordt overgegaan tot het verlenen van assistentie of het stellen 

De ondernemingsraad ontvangt op verzoek een overzicht van de binnen een afdeling of groep p
werknemer per kalenderkwartaal gemaakte overuren om zich een oordeel te kunnen vormen omtrent het 
gevoerde beleid ten aanzien van vacaturestelling dan wel assistentieverlening.

Artikel 9.4. Vergoedingsregeling voor de werknemer met een voltijd arbeidsdu

De vergoeding voor overwerk wordt, voorzover lid 3 niet anders bepaalt, verstrekt in de vorm van vrije 
tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een 
geldelijke beloning als bedoeld in lid 2. 

eldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
25% voor overwerk verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien 
verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal 
bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%; 
50% voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen;
100% voor overwerk verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00.00 uur en 
24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur. 

Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag 
of feestdag, waarop de werknemer volgens zijn arbeids- en rusttijdenpatroon niet zou behoeven te 

Het recht op vergoeding van overwerk als genoemd in lid 1 wordt toegekend indien:
het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt; 
het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 van die tabel niet overschrijdt: 
indien en voorzover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids
opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode 

rvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt; 
het salaris van de werknemer boven ip-nr 74 ligt: indien en voorzover het aantal gewerkte uren 
boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zestien gemiddeld 
per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- 
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werk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaande aan of 
en rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidstijd, komt deze periode niet 

rricht gedurende een periode langer dan een half uur, wordt deze periode 

Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar 

Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk 
opgedragen, tenzij de werknemer er mee instemt om overwerk te verrichten. 

meten per kwartaal niet méér bedragen dan 10%: 
nr 48 niet overschrijdt; 
nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 van die tabel 

nr 74 overschrijdt. 
Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato-beginsel 

Indien het percentage van 10% wordt overschreden, wordt op verzoek van de betrokken werknemer 
overgegaan tot of het verlenen van assistentie of het stellen van een vacature. 

Indien een deeltijdwerker over enig kwartaal meer dan 10% van zijn contractuele arbeidsduur overwerkt, 
act voor de meerdere uren aangeboden. 

Indien betrokkene hier niet om verzoekt, wordt overgegaan tot het verlenen van assistentie of het stellen 

De ondernemingsraad ontvangt op verzoek een overzicht van de binnen een afdeling of groep per 
werknemer per kalenderkwartaal gemaakte overuren om zich een oordeel te kunnen vormen omtrent het 
gevoerde beleid ten aanzien van vacaturestelling dan wel assistentieverlening. 

Artikel 9.4. Vergoedingsregeling voor de werknemer met een voltijd arbeidsduur 

De vergoeding voor overwerk wordt, voorzover lid 3 niet anders bepaalt, verstrekt in de vorm van vrije 
tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een 

eldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel: 
25% voor overwerk verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien 
verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal vijf 

50% voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag; 
75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen; 

en feestdagen tussen 00.00 uur en 

Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag 
en rusttijdenpatroon niet zou behoeven te 

Het recht op vergoeding van overwerk als genoemd in lid 1 wordt toegekend indien: 

nr 74 van die tabel niet overschrijdt: 
indien en voorzover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon 
opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode 

nr 74 ligt: indien en voorzover het aantal gewerkte uren 
en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zestien gemiddeld 

 en rusttijdenpatroon geldt. 
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Artikel 9.5. Vergoedingsregeling voor de werknemer met een deeltijd arbeidsduur

1. De vergoeding van overwerk bestaat uit het voor de werknemer geldende uurloon, indien en voorzo
het aantal overuren, gemiddeld per week, te meten over de periode waarvoor het arbeids
rusttijdenpatroon geldt, niet méér bedraagt dan het verschil tussen de voor de werknemer geldende 
contractuele arbeidsduur en de voltijd arbeidsduur.

2. Daarenboven heeft de werknemer recht op opbouw van vakantie uren, aanspraak op vakantiebijslag en 
indien van toepassing recht op een onregelmatigheidstoeslag over het betreffende uurloon.

3. Een vergoeding op grond van artikel 9.4 wordt toegekend, indien en voorzo
gemiddeld per week, te meten over een periode waarvoor het arbeids
bedraagt dan het verschil tussen de voor de werknemer geldende contractuele arbeidsduur en de voltijd 
arbeidsduur. 

Artikel 9.6. (Opnemen) vergoeding overwerk

1. Als het belang van de werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever verzet tegen het geven 
van de in artikel 9.4 bedoelde vrije tijd, wordt de vrije tijd omgezet in een geldbedrag, bestaande uit het 
evenredige deel van

2. De ondernemingsraad ontvangt op verzoek inzicht in de toepassing van het in het vorige lid bepaalde.

Artikel 9.7. Arts in opleiding tot specialist (aios)

1. Bij de bepaling of er sprake is van overwerk dienen alle uren waarop door de aios 
vallen onder het begrip ‘normatieve werkweek’ als bedoeld in artikel 6.13, te worden betrokken.

2. De uren die de normatieve werkweek van gemiddeld 48 per week te boven gaan worden vergoed op 
grond van artikel 9.1.

3. In afwijking van artikel 9.4 lid 2 kan tussen werkgever en aios worden overeengekomen om de 
vergoeding te baseren op een gewogen rekenkundig gemiddelde van de percentages van lid 2 over het 
totaal aantal uren, gewerkt vanaf het 48e uur.

HOOFDSTUK 10 ONREGELMATIGE DIENST

Artikel 10.1. Definitie 

1. Onder onregelmatige dienst wordt verstaan arbeid die volgens de arbeids
verricht op de uren als vermeld in artikel 10.4 voorzover zij de 36 uur niet te boven gaan.

2. Voor de werknemer met een van de 
genoemde grens het contractueel overeengekomen aantal uren.

3. Indien de werkgever het noodzakelijk oordeelt dat aan een werknemer werkzaamheden in een 
onregelmatige dienst worden opgedrage
bepalingen van dit hoofdstuk.

Artikel 10.2. Werkingssfeer en vrijgestelde werknemers

1. Recht op vergoeding voor het verrichten van onregelmatige dienst hebben de werknemers die zijn 
ingedeeld in functieg

2. Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen onregelmatige 
dienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen bezwaar maakt.

3. Aan de werknemer van 57 jaar en ouder wordt geen nachtdienst opgedragen, t
hiertegen geen bezwaar maakt.

4. De werknemer die afziet van het recht op vrijstelling van nachtdiensten als vermeld in lid 3 ontvangt 
veertig uur per jaar. Deze uren worden in mindering gebracht op het aantal te werken jaaruren. Voor de
werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato
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Indien de werkgever het noodzakelijk oordeelt dat aan een werknemer werkzaamheden in een 
onregelmatige dienst worden opgedragen, wordt een vergoeding toegekend overeenkomstig de 
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Artikel 10.3. Vergoedingsregeling onregelmatige dienst

1. De vergoeding voor onregelmatige dienst wordt verstrekt in de vorm van een geldelijke beloning da
indien de werknemer daarom verzoekt, in de vorm van vrije tijd.

2. De vrije tijd wordt bepaald door de ingevolge artikel 10.4 berekende geldelijke vergoeding te delen door 
het geldende uurloon van de werknemer.

3. Tenzij de belangen van de instellin
ingewilligd. 

Artikel 10.4. Berekening vergoeding onregelmatige dienst

De in artikel 10.3 genoemde geldelijke beloning wordt berekend uitgaande van het geldende uurloon, waarbij 
echter voor de berekening als maximum geldt het uurloon afgeleid van ip
percentages: 
– 22% voor onregelmatige dienst op uren vallende tussen 06.00 uur en 07.00 uur en tussen 20.00 uur en 

22.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
– 38% op uren vallende tussen 06.00 uur en 08.00 uur en tussen 12.00 uur en 22.00 uur op zaterdag;
– 47% op uren vallende tussen 00.00 uur en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op maandag tot en met 

vrijdag; 
– 52% op uren vallende tussen 00.00 uur en 06.00 uur 
– 60% op uren vallende tussen 00.00 uur en 24.00 uur op zon

18.00 uur en 24.00 uur op 24 en 31 december.

Artikel 10.5. Afbouwregeling onregelmatigheidstoeslag

1. Indien de onregelmatige dienst van de werknemer door de werkgever wordt beëindigd of verminderd dan 
wel de beëindiging of vermindering plaatsvindt op medisch advies en niet is te wijten aan eigen schuld of 
toedoen van de werknemer, heeft deze aanspraak op een tege
leden. Onder beëindiging of vermindering van de onregelmatige dienst door de werkgever wordt 
eveneens verstaan een bevordering van de werknemer zoals bedoeld in artikel 7.1.9.

2. Voorwaarden voor de in lid 1 genoemde t
– de werknemer in dezelfde instelling op het moment van de onder lid 1 bedoelde beëindiging dan wel 

vermindering tenminste drie jaren onafgebroken onregelmatige dienst heeft verricht;
– er geen sprake is van een tijdelijke beëindig
– het verschil tussen het salaris bedoeld onder lid 3 sub a en sub b meer bedraagt dan 2% van sub a;
– het onder lid 3 sub b berekende bedrag lager is dan het onder lid 3 sub a berekende bedrag.

3. De tegemoetkoming wordt berekend over het verschil tussen:
a. het salaris verhoogd met de gemiddeld per maand in de voorgaande twaalf maanden genoten 

vergoeding voor onregelmatige dienst en
b. het al dan niet nieuwe salaris, verhoogd met de eventueel nog te g

voor onregelmatige dienst per maand. Dit salaris wordt gemeten over een periode van drie 
maanden na de in lid 1 bedoelde beëindiging of vermindering van de onregelmatige dienst.

4. Het volgens lid 3 berekende verschil verminde
vormt de grondslag voor de tegemoetkoming. Deze grondslag blijft gedurende de in lid 5 genoemde 
periode ongewijzigd.

5. De tegemoetkoming bedraagt gedurende het eerste jaar 75%, gedurende het tweede ja
gedurende het derde jaar 25% van het op grond van de vorige leden berekende bedrag.

HOOFDSTUK 11 BEREIKBAARHEIDS

Artikel 11.1. Definities 

1. Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan een aaneengesloten peri
waarin de werknemer, naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om 
op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

2. Onder aanwezigheidsdienst wordt verstaan een aaneengeslot
de werknemer, naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is op de arbeidsplaats aanwezig te 
zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.
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3. Onder consignatie wordt verstaan ee
pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene 
omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

4. Ten aanzien van de arts in opleiding tot specialist (aios) is in artikel 6.13 bepaald dat uren arbeid verricht 
tijdens bereikbaarheids
normatieve werkweek.

Artikel 11.2. Werkingssfeer en vrijgesteld

1. Voor werknemers werkzaam in de verpleging en de verzorging in de zin van het Atb en voor 
geneeskundigen zijn de voor deze werknemers geldende normen uit het Atb van toepassing. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van artikel 4.8:2 lid 2 (maatwerk

2. Tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten mag slechts arbeid worden verricht voor zover deze geen 
uitstel toelaat. 

3. De werknemer is ten minste twee weekeinden per 28 achtereenvolgende dagen vrij van d
genoemde diensten.

4. Wanneer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de uren die liggen tussen 00.00 uur en 06.00 uur gedurende 
meer dan twee uren arbeid is verricht, of ten minste tweemaal gevolg is gegeven aan een oproep naar 
de instelling te komen, heeft de werknemer recht op ten minste zes uur onafgebroken rust aansluitend 
aan de laatste periode van de daadwerkelijk verrichte arbeid. De reeds ingeroosterde uren van de 
dagdienst die dientengevolge als rusttijd aangemerkt dienen te worden, 
doorbetaald als ware er sprake van arbeidsuren.

5. Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen bereikbaarheids
aanwezigheids- of consignatiedienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen bezw

6. Aan de werknemer van 58 jaar en ouder wordt tijdens de uren tussen 00:00 en 06:00 uur geen 
bereikbaarheids-, aanwezigheids
bezwaar maakt. 

Artikel 11.3. Arbeidsuren tijdens b

1. Ingeval de werknemer tijdens de aanwezigheidsdienst wordt opgeroepen, wordt voor de berekening van 
de vergoeding uitgegaan van een periode van ten minste een half uur; indien deze oproep geschiedt 
tijdens de bereikbaarheidsdienst of consignatiedienst wordt voor genoemde berekening uitgegaan van 
een periode van ten minste een half uur, te vermeerderen met de werkelijke reistijd.

2. Indien de arbeid wordt verricht gedurende een periode langer dan een 
afgerond op een heel uur.

3. Indien de arbeid wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar 
boven afgerond op halve respectievelijk hele uren.

4. Ten aanzien van het aantal gewerkte uren tijde
consignatiediensten is het, in het geval het aios betreft, toegestaan het aantal gewerkte uren te bepalen 
op basis van een gemiddelde dat berekend is aan de hand van ervaringsgegevens.

5. Het aantal uren arbeid ver
meten per kwartaal niet meer bedragen dan 10%:
– van 36 uur, indien het salaris van de werknemer ip
– van 42 uur, indien het salaris van de werknemer ip

niet overschrijdt;
– van 52 uur, indien het salaris van de werknemer ip

6. Indien het percentage van 10% wordt overschreden, wordt op verzoek van de betrokken werknemer 
overgegaan tot of h

7. Indien een deeltijdwerker over enig kwartaal meer dan 10% van zijn contractuele arbeidsduur overwerkt, 
wordt op verzoek van de betrokken werknemer hem een contract voor de meerdere uren aangeb
Indien betrokkene hier niet om verzoekt, wordt overgegaan tot het verlenen van assistentie of het stellen 
van een vacature. 
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Onder consignatie wordt verstaan een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een 
pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene 
omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.

de arts in opleiding tot specialist (aios) is in artikel 6.13 bepaald dat uren arbeid verricht 
tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten meetellen bij het bepalen van de 
normatieve werkweek. 

Artikel 11.2. Werkingssfeer en vrijgestelde werknemers 

Voor werknemers werkzaam in de verpleging en de verzorging in de zin van het Atb en voor 
geneeskundigen zijn de voor deze werknemers geldende normen uit het Atb van toepassing. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van artikel 4.8:2 lid 2 (maatwerkregeling/opt-out) van het Arbeidstijdenbesluit.

Tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten mag slechts arbeid worden verricht voor zover deze geen 

De werknemer is ten minste twee weekeinden per 28 achtereenvolgende dagen vrij van d
genoemde diensten. 

Wanneer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de uren die liggen tussen 00.00 uur en 06.00 uur gedurende 
meer dan twee uren arbeid is verricht, of ten minste tweemaal gevolg is gegeven aan een oproep naar 

te komen, heeft de werknemer recht op ten minste zes uur onafgebroken rust aansluitend 
aan de laatste periode van de daadwerkelijk verrichte arbeid. De reeds ingeroosterde uren van de 
dagdienst die dientengevolge als rusttijd aangemerkt dienen te worden, worden door de werkgever 
doorbetaald als ware er sprake van arbeidsuren. 

Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen bereikbaarheids
of consignatiedienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen bezw

Aan de werknemer van 58 jaar en ouder wordt tijdens de uren tussen 00:00 en 06:00 uur geen 
, aanwezigheids- of consignatiedienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen 

Artikel 11.3. Arbeidsuren tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

Ingeval de werknemer tijdens de aanwezigheidsdienst wordt opgeroepen, wordt voor de berekening van 
de vergoeding uitgegaan van een periode van ten minste een half uur; indien deze oproep geschiedt 

dens de bereikbaarheidsdienst of consignatiedienst wordt voor genoemde berekening uitgegaan van 
een periode van ten minste een half uur, te vermeerderen met de werkelijke reistijd.

Indien de arbeid wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur, wordt deze periode 
afgerond op een heel uur. 

Indien de arbeid wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar 
boven afgerond op halve respectievelijk hele uren. 

Ten aanzien van het aantal gewerkte uren tijdens de bereikbaarheids-, aanwezigheids
consignatiediensten is het, in het geval het aios betreft, toegestaan het aantal gewerkte uren te bepalen 
op basis van een gemiddelde dat berekend is aan de hand van ervaringsgegevens.

Het aantal uren arbeid verricht tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten mag gemiddeld per week, te 
meten per kwartaal niet meer bedragen dan 10%: 

van 36 uur, indien het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt;
van 42 uur, indien het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat doch ip
niet overschrijdt; 
van 52 uur, indien het salaris van de werknemer ip-nr 74 overschrijdt. 

Indien het percentage van 10% wordt overschreden, wordt op verzoek van de betrokken werknemer 
overgegaan tot of het verlenen van assistentie of het stellen van een vacature.

Indien een deeltijdwerker over enig kwartaal meer dan 10% van zijn contractuele arbeidsduur overwerkt, 
wordt op verzoek van de betrokken werknemer hem een contract voor de meerdere uren aangeb
Indien betrokkene hier niet om verzoekt, wordt overgegaan tot het verlenen van assistentie of het stellen 
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n periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een 
pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene 
omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. 

de arts in opleiding tot specialist (aios) is in artikel 6.13 bepaald dat uren arbeid verricht 
en consignatiediensten meetellen bij het bepalen van de 

Voor werknemers werkzaam in de verpleging en de verzorging in de zin van het Atb en voor 
geneeskundigen zijn de voor deze werknemers geldende normen uit het Atb van toepassing. Er wordt 

out) van het Arbeidstijdenbesluit. 

Tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten mag slechts arbeid worden verricht voor zover deze geen 

De werknemer is ten minste twee weekeinden per 28 achtereenvolgende dagen vrij van de in artikel 11.1 

Wanneer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de uren die liggen tussen 00.00 uur en 06.00 uur gedurende 
meer dan twee uren arbeid is verricht, of ten minste tweemaal gevolg is gegeven aan een oproep naar 

te komen, heeft de werknemer recht op ten minste zes uur onafgebroken rust aansluitend 
aan de laatste periode van de daadwerkelijk verrichte arbeid. De reeds ingeroosterde uren van de 

worden door de werkgever 

Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen bereikbaarheids-, 
of consignatiedienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen bezwaar maakt. 

Aan de werknemer van 58 jaar en ouder wordt tijdens de uren tussen 00:00 en 06:00 uur geen 
of consignatiedienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen 

en consignatiedienst 

Ingeval de werknemer tijdens de aanwezigheidsdienst wordt opgeroepen, wordt voor de berekening van 
de vergoeding uitgegaan van een periode van ten minste een half uur; indien deze oproep geschiedt 

dens de bereikbaarheidsdienst of consignatiedienst wordt voor genoemde berekening uitgegaan van 
een periode van ten minste een half uur, te vermeerderen met de werkelijke reistijd. 

half uur, wordt deze periode 

Indien de arbeid wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar 

, aanwezigheids- en 
consignatiediensten is het, in het geval het aios betreft, toegestaan het aantal gewerkte uren te bepalen 
op basis van een gemiddelde dat berekend is aan de hand van ervaringsgegevens. 

richt tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten mag gemiddeld per week, te 

nr 48 niet overschrijdt; 
nr 48 te boven gaat doch ip-nr 74 van die tabel 

 

Indien het percentage van 10% wordt overschreden, wordt op verzoek van de betrokken werknemer 
et verlenen van assistentie of het stellen van een vacature. 

Indien een deeltijdwerker over enig kwartaal meer dan 10% van zijn contractuele arbeidsduur overwerkt, 
wordt op verzoek van de betrokken werknemer hem een contract voor de meerdere uren aangeboden. 
Indien betrokkene hier niet om verzoekt, wordt overgegaan tot het verlenen van assistentie of het stellen 
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8. De ondernemingsraad ontvangt op verzoek een overzicht van de binnen een afdeling of groep per 
werknemer per kalenderkwartaa
kunnen vormen omtrent het gevoerde beleid ten aanzien van vacaturestelling dan wel 
assistentieverlening.

Artikel 11.4. Vergoedingsregeling bereikbaarheids

1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder ip
ontvangt voor de uren doorgebracht in bereikbaarheids
een compensatie in vrije tijd.

2. De in het vorige lid be
a. bereikbaarheidsdienst/consignatiedienst

– op erkende feestdagen: 3/18;
– op zaterdagen/zondagen: 2/18;
– op overige dagen: 1/18;

b. aanwezigheidsdienst tussen 06:00 uur en 24:00 uur
– op erkende fees
– op zaterdagen/zondagen: 4/18;
– op overige dagen: 2/18;

c. aanwezigheidsdienst tussen 24:00 uur en 06:00 uur
– op erkende feestdagen: 7/18;
– op zaterdagen/zondagen: 6/18;
– op overige dagen: 3/18.

3. Indien de werknemer in een tijdvak van 
inachtneming van het bepaalde in artikel 11.2, gedurende meer dan acht weekenddagen 
bereikbaarheids- en/of consignatiedienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, 
voor de meerdere be
deze compensatie. Artikel 11.7 lid 3 is op deze toeslag niet van toepassing.

Artikel 11.5. Vergoedingsregeling arbeid tijdens bereikbaarheids
consignatiedienst 

1. De vergoeding voor arbeid verricht tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten wordt, voorzover lid 4 
niet anders bepaalt en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.4, verstrekt in de vorm van vrije 
tijd, gelijk aan het aantal uren waarop arb
beloning als bedoeld in lid 2.

2. De geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
– 25% voor arbeid verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag,

verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal vijf 
bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%;

– 50% voor arbeid verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
– 75% voor arbeid verricht op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen;
– 100% voor arbeid verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon

24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur. Onder vrije dagen worden voor de 
toepassing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag of feestdag, waarop de 
werknemer volgens zijn arbeids

3. De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt toegekend, ongeacht het salaris van de werkn
het aantal gewerkte uren de gemiddelde 36 uur per week, te meten over de periode waarvoor het 
arbeids- en rusttijdenpatroon geldt, niet overschrijdt.

4. Indien het in lid 3 genoemde gemiddelde wordt overschreden, wordt het recht op vergoed
indien: 
a. het salaris van de werknemer ip
b. het salaris van de werknemer ip

indien en voorzover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids
opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode 
waarvoor het arbeids

c. het salaris van de werknemer boven ip
boven de in het arbeids
per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids

6. De uren arbeid, verricht door een aios, tijdens de in artikel 1
48-urige werkweek te boven gaan, worden vergoed op grond van lid 1 en 2 van dit artikel.
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De ondernemingsraad ontvangt op verzoek een overzicht van de binnen een afdeling of groep per 
werknemer per kalenderkwartaal op grond van artikel 11.1 gemaakte uren om zich een oordeel te 
kunnen vormen omtrent het gevoerde beleid ten aanzien van vacaturestelling dan wel 
assistentieverlening. 

Artikel 11.4. Vergoedingsregeling bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediens

De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder ip-nr 88 aangegeven bedrag, 
ontvangt voor de uren doorgebracht in bereikbaarheids-, consignatiedienst en/of aanwezigheidsdienst 
een compensatie in vrije tijd. 

De in het vorige lid bedoelde compensatie bedraagt per uur in het geval van:
bereikbaarheidsdienst/consignatiedienst 

op erkende feestdagen: 3/18; 
op zaterdagen/zondagen: 2/18; 
op overige dagen: 1/18; 

aanwezigheidsdienst tussen 06:00 uur en 24:00 uur 
op erkende feestdagen: 5/18; 
op zaterdagen/zondagen: 4/18; 
op overige dagen: 2/18; 

aanwezigheidsdienst tussen 24:00 uur en 06:00 uur 
op erkende feestdagen: 7/18; 
op zaterdagen/zondagen: 6/18; 
op overige dagen: 3/18. 

Indien de werknemer in een tijdvak van drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 11.2, gedurende meer dan acht weekenddagen 

en/of consignatiedienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, 
voor de meerdere bereikbaarheids- en consignatiediensten op weekenddagen een toeslag van 50% van 
deze compensatie. Artikel 11.7 lid 3 is op deze toeslag niet van toepassing.

Artikel 11.5. Vergoedingsregeling arbeid tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids

De vergoeding voor arbeid verricht tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten wordt, voorzover lid 4 
niet anders bepaalt en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.4, verstrekt in de vorm van vrije 
tijd, gelijk aan het aantal uren waarop arbeid is verricht en daarenboven in de vorm van een geldelijke 
beloning als bedoeld in lid 2. 

De geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
25% voor arbeid verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag,
verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal vijf 
bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%; 
50% voor arbeid verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag;

d verricht op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen; 
100% voor arbeid verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00.00 uur en 
24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur. Onder vrije dagen worden voor de 

ing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag of feestdag, waarop de 
werknemer volgens zijn arbeids- en rusttijdenpatroon niet zou behoeven te werken.

De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt toegekend, ongeacht het salaris van de werkn
het aantal gewerkte uren de gemiddelde 36 uur per week, te meten over de periode waarvoor het 

en rusttijdenpatroon geldt, niet overschrijdt. 

Indien het in lid 3 genoemde gemiddelde wordt overschreden, wordt het recht op vergoed

het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt; 
het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 van die tabel niet overschrijdt: 
indien en voorzover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids
opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode 
waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt; 
het salaris van de werknemer boven ip-nr 74 ligt: indien en voorzover het aantal gewerkte uren
boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zestien gemiddeld 
per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- 

De uren arbeid, verricht door een aios, tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten, die de gemiddelde 
urige werkweek te boven gaan, worden vergoed op grond van lid 1 en 2 van dit artikel.

24 mei 2012 

De ondernemingsraad ontvangt op verzoek een overzicht van de binnen een afdeling of groep per 
l op grond van artikel 11.1 gemaakte uren om zich een oordeel te 

kunnen vormen omtrent het gevoerde beleid ten aanzien van vacaturestelling dan wel 

en consignatiedienst 

nr 88 aangegeven bedrag, 
, consignatiedienst en/of aanwezigheidsdienst 

doelde compensatie bedraagt per uur in het geval van: 

drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 11.2, gedurende meer dan acht weekenddagen 

en/of consignatiedienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, 
en consignatiediensten op weekenddagen een toeslag van 50% van 

deze compensatie. Artikel 11.7 lid 3 is op deze toeslag niet van toepassing. 

, aanwezigheids- en 

De vergoeding voor arbeid verricht tijdens de in artikel 11.1 genoemde diensten wordt, voorzover lid 4 
niet anders bepaalt en met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.4, verstrekt in de vorm van vrije 

eid is verricht en daarenboven in de vorm van een geldelijke 

De geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel: 
25% voor arbeid verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien 
verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal vijf 

50% voor arbeid verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag; 
 

en feestdagen tussen 00.00 uur en 
24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur. Onder vrije dagen worden voor de 

ing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag of feestdag, waarop de 
en rusttijdenpatroon niet zou behoeven te werken. 

De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt toegekend, ongeacht het salaris van de werknemer, voor zover 
het aantal gewerkte uren de gemiddelde 36 uur per week, te meten over de periode waarvoor het 

Indien het in lid 3 genoemde gemiddelde wordt overschreden, wordt het recht op vergoeding toegekend 

nr 74 van die tabel niet overschrijdt: 
indien en voorzover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon 
opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode 

nr 74 ligt: indien en voorzover het aantal gewerkte uren 
en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zestien gemiddeld 

 en rusttijdenpatroon geldt. 

1.1 genoemde diensten, die de gemiddelde 
urige werkweek te boven gaan, worden vergoed op grond van lid 1 en 2 van dit artikel. 
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Artikel 11.6. Vergoeding geconsigneerde pauze

Indien de werkgever gebruik maakt van een geconsigneerde pauze in de nachtdienst
daardoor de werkplek niet mag verlaten, ontvangt hij een consignatievergoeding van 
half uur. 

Artikel 11.7. Maaltijdverstrekking en telefoonkostenvergoeding

1. Tijdens het verrichten van aanwezigheidsdienst worden d

2. De werkgever stelt een (mobiele) telefoon ter beschikking aan de werknemer die in het kader van de 
bereikbaarheids- of consignatiedienst bereikbaar moet zijn.

3. Ten aanzien van de werknemer die gebruik 
gemaakt over de vergoeding van de abonnements

Artikel 11.8. Opnemen vergoeding bereikbaarheids

1. De in artikel 11.4 genoemde vrije tij
twee maanden na het verrichten van de bereikbaarheids
tussen werkgever en werknemer anders is overeengekomen.

2. De in artikel 11.5 genoemde vrije 
opgenomen uiterlijk in het kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de arbeid is verricht, tenzij tussen 
werkgever en werknemer anders is overeengekomen.

3. Als het belang van de instelling zich 
tijd, wordt de vrije tijd als bedoeld in lid 1 tot ten hoogste de helft omgezet in een geldbedrag, bestaande 
uit het evenredige deel van het salaris. De vrije tijd als bedoeld in lid 2 kan 
omgezet. 

4. De ondernemingsraad ontvangt op zijn verzoek inzicht in de toepassing van het bepaalde in lid 3.

5. Ingeval bereikbaarheids
aangewezen vakanti
blijft de aanspraak van de werknemer op die dag behouden.

Artikel 11.9. Verhuizen 

1. Wanneer de werknemer bereikbaarheids
bedoeld in artikel 3.2.15 dienen te wonen.

2. In onderling overleg kan bij indiensttreding of tijdens het dienstverband worden afgesproken dat de 
werknemer niet zal behoeven te verhuizen en dat werkgever of werknemer voor een ruimte zal zorge
van waaruit de bereikbaarheids

3. Gaat de werknemer, ondanks de in lid 2 genoemde afspraak, later toch verhuizen naar het aangewezen 
woongebied, dan ontvangt hij geen verhuiskostenvergoeding, tenzij hierover e

4. Voor de verhuiskostenvergoeding wordt verwezen naar hoofdstuk 12 paragraaf 12.4.

Artikel 11.10. Harmonisatie met crisisdienst

1. De werkgever die een samenwerkingsrelatie heeft met een GGZ
bereikbaarheids-/crisisdiensten voor de bij deze samenwerking betrokken werknemers met de 
ondernemingsraad een afwijkende vergoedingsregeling overeenkomen, die tot doel heeft de vergoeding 
van alle bij de dienst betrokken personen te harmoniseren.

2. De afwijkende vergoedingsregeling mag niet in negatieve zin afwijken van de bepalingen in dit hoofdstuk.

3. Indien geen overeenstemming is bereikt, blijven de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing.
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Artikel 11.6. Vergoeding geconsigneerde pauze 

Indien de werkgever gebruik maakt van een geconsigneerde pauze in de nachtdienst
daardoor de werkplek niet mag verlaten, ontvangt hij een consignatievergoeding van 

Artikel 11.7. Maaltijdverstrekking en telefoonkostenvergoeding 

Tijdens het verrichten van aanwezigheidsdienst worden de maaltijden door de werkgever gratis verstrekt.

De werkgever stelt een (mobiele) telefoon ter beschikking aan de werknemer die in het kader van de 
of consignatiedienst bereikbaar moet zijn. 

Ten aanzien van de werknemer die gebruik moet maken van zijn privé-telefoon, worden afspraken 
gemaakt over de vergoeding van de abonnements- en zakelijke gesprekskosten.

Artikel 11.8. Opnemen vergoeding bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

De in artikel 11.4 genoemde vrije tijd dient te worden verleend en opgenomen binnen een tijdvak van 
twee maanden na het verrichten van de bereikbaarheids-, aanwezigheids
tussen werkgever en werknemer anders is overeengekomen. 

De in artikel 11.5 genoemde vrije tijd dient na overleg met de werknemer te worden verleend en 
opgenomen uiterlijk in het kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de arbeid is verricht, tenzij tussen 
werkgever en werknemer anders is overeengekomen. 

Als het belang van de instelling zich naar het oordeel van de werkgever verzet tegen het geven van vrije 
tijd, wordt de vrije tijd als bedoeld in lid 1 tot ten hoogste de helft omgezet in een geldbedrag, bestaande 
uit het evenredige deel van het salaris. De vrije tijd als bedoeld in lid 2 kan 

De ondernemingsraad ontvangt op zijn verzoek inzicht in de toepassing van het bepaalde in lid 3.

Ingeval bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst wordt verricht op een door de werkgever 
aangewezen vakantiedag als bedoeld in artikel 13.1.4 (met ingang van 1 januari 2012: artikel 13.1.3), 
blijft de aanspraak van de werknemer op die dag behouden. 

 

Wanneer de werknemer bereikbaarheids- of consignatiediensten verricht, zal hij in het w
bedoeld in artikel 3.2.15 dienen te wonen. 

In onderling overleg kan bij indiensttreding of tijdens het dienstverband worden afgesproken dat de 
werknemer niet zal behoeven te verhuizen en dat werkgever of werknemer voor een ruimte zal zorge
van waaruit de bereikbaarheids- of consignatiediensten kan worden verricht.

Gaat de werknemer, ondanks de in lid 2 genoemde afspraak, later toch verhuizen naar het aangewezen 
woongebied, dan ontvangt hij geen verhuiskostenvergoeding, tenzij hierover e

Voor de verhuiskostenvergoeding wordt verwezen naar hoofdstuk 12 paragraaf 12.4.

Artikel 11.10. Harmonisatie met crisisdienst 

De werkgever die een samenwerkingsrelatie heeft met een GGZ-instelling, kan ten behoeve van de 
/crisisdiensten voor de bij deze samenwerking betrokken werknemers met de 

ondernemingsraad een afwijkende vergoedingsregeling overeenkomen, die tot doel heeft de vergoeding 
van alle bij de dienst betrokken personen te harmoniseren. 

nde vergoedingsregeling mag niet in negatieve zin afwijken van de bepalingen in dit hoofdstuk.

Indien geen overeenstemming is bereikt, blijven de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing.
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Indien de werkgever gebruik maakt van een geconsigneerde pauze in de nachtdienst, en de werknemer 
daardoor de werkplek niet mag verlaten, ontvangt hij een consignatievergoeding van € 5,– per pauze van een 

e maaltijden door de werkgever gratis verstrekt. 

De werkgever stelt een (mobiele) telefoon ter beschikking aan de werknemer die in het kader van de 

telefoon, worden afspraken 
en zakelijke gesprekskosten. 

en consignatiedienst 

d dient te worden verleend en opgenomen binnen een tijdvak van 
, aanwezigheids- of consignatiedienst, tenzij 

tijd dient na overleg met de werknemer te worden verleend en 
opgenomen uiterlijk in het kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de arbeid is verricht, tenzij tussen 

naar het oordeel van de werkgever verzet tegen het geven van vrije 
tijd, wordt de vrije tijd als bedoeld in lid 1 tot ten hoogste de helft omgezet in een geldbedrag, bestaande 
uit het evenredige deel van het salaris. De vrije tijd als bedoeld in lid 2 kan volledig in geld worden 

De ondernemingsraad ontvangt op zijn verzoek inzicht in de toepassing van het bepaalde in lid 3. 

of consignatiedienst wordt verricht op een door de werkgever 
edag als bedoeld in artikel 13.1.4 (met ingang van 1 januari 2012: artikel 13.1.3), 

of consignatiediensten verricht, zal hij in het woongebied als 

In onderling overleg kan bij indiensttreding of tijdens het dienstverband worden afgesproken dat de 
werknemer niet zal behoeven te verhuizen en dat werkgever of werknemer voor een ruimte zal zorgen 

of consignatiediensten kan worden verricht. 

Gaat de werknemer, ondanks de in lid 2 genoemde afspraak, later toch verhuizen naar het aangewezen 
woongebied, dan ontvangt hij geen verhuiskostenvergoeding, tenzij hierover een afspraak is gemaakt. 

Voor de verhuiskostenvergoeding wordt verwezen naar hoofdstuk 12 paragraaf 12.4. 

instelling, kan ten behoeve van de 
/crisisdiensten voor de bij deze samenwerking betrokken werknemers met de 

ondernemingsraad een afwijkende vergoedingsregeling overeenkomen, die tot doel heeft de vergoeding 

nde vergoedingsregeling mag niet in negatieve zin afwijken van de bepalingen in dit hoofdstuk. 

Indien geen overeenstemming is bereikt, blijven de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing. 
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HOOFDSTUK 12 ONKOSTENVERGOEDINGEN

Artikel 12.0.1 Instellingsreg

1. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen voor werknemers 
ten aanzien van de bepalingen in de paragrafen 12.2 en 12.4 van dit hoofdstuk.

12.1 Reiskosten woon-

Artikel 12.1.1. Vergoedingsregeling

1. De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad een vergoeding voor woon
minste op het niveau van lid 2.

2. De bijdrage van de werkgever bedraagt 
de heen- als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van dertig 
kilometer. 

3. Recht op een woon
– het meer dan eenmaal per dag heen en weer reizen tussen 

gebroken dienst met een onderbreking langer dan twee uur;
– aanwezigheidsdienst op uren die niet aansluiten op de normale arbeidstijd.

4. Indien de reiskosten voortvloeien uit een oproep in het kader van een bereikbaarhei
consignatiedienst of overwerk, worden de werkelijk gemaakte reiskosten, dan wel indien gebruik wordt 
gemaakt van een eigen auto, 

5. De stagiair ontvangt eveneens een reiskostenvergoeding woon
behoudens de situatie dat de stagiair over een ov
gedekt. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.

12.2. Reis- en verblijfkosten dienstreizen

Artikel 12.2.1. Definitie 

1. De werknemer ontvangt een vergoeding van de reis
dienstreis. 

2. Onder een dienstreis wordt verstaan het in opdracht van de werkgever, in het kader van zijn 
werkzaamheden, incidenteel reizen en verblijven.

3. Indien door de werknemer een dienstreis wordt gemaakt, die geheel of gedeeltelijk samenvalt met de 
route waarover reiskostenvergoeding woon
paragraaf 12.1 en 12.2 onafhankelijk van elkaar te worden
vergoeding dient te worden uitgegaan van de afstand standplaats 

Artikel 12.2.2. Vergoedingsregeling dienstreizen

1. Reiskosten worden vergoed op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer e
goedkoopste tarief, dan wel indien de werknemer met toestemming van de werkgever van een eigen 
auto gebruikt maakt, 

2. Verblijfkosten worden vergoed op basis van de noodzakelijk gemaakte kosten.

Artikel 12.2.3. Overleggen besch

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer de bescheiden te overleggen waaruit het bedrag van de 
vergoeding kan worden vastgesteld.
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HOOFDSTUK 12 ONKOSTENVERGOEDINGEN 

Artikel 12.0.1 Instellingsregeling 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen voor werknemers 
ten aanzien van de bepalingen in de paragrafen 12.2 en 12.4 van dit hoofdstuk.

-werkverkeer 

Artikel 12.1.1. Vergoedingsregeling reiskosten 

De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad een vergoeding voor woon
minste op het niveau van lid 2. 

De bijdrage van de werkgever bedraagt € 0,08 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer, voor zowel 
als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van dertig 

Recht op een woon-werkverkeervergoeding bestaat tevens voor de kosten voortvloeiend uit:
het meer dan eenmaal per dag heen en weer reizen tussen woning en werk ten gevolge van een 
gebroken dienst met een onderbreking langer dan twee uur; 
aanwezigheidsdienst op uren die niet aansluiten op de normale arbeidstijd.

Indien de reiskosten voortvloeien uit een oproep in het kader van een bereikbaarhei
consignatiedienst of overwerk, worden de werkelijk gemaakte reiskosten, dan wel indien gebruik wordt 
gemaakt van een eigen auto, € 0,30 per kilometer vergoed. 

De stagiair ontvangt eveneens een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer conform dit artik
behoudens de situatie dat de stagiair over een ov-jaarkaart beschikt waarmee de reiskosten reeds zijn 
gedekt. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.

en verblijfkosten dienstreizen 

 

De werknemer ontvangt een vergoeding van de reis- en verblijfkosten verbonden aan het maken van een 

Onder een dienstreis wordt verstaan het in opdracht van de werkgever, in het kader van zijn 
werkzaamheden, incidenteel reizen en verblijven. 

Indien door de werknemer een dienstreis wordt gemaakt, die geheel of gedeeltelijk samenvalt met de 
route waarover reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt genoten, dan dienen de regelingen uit 
paragraaf 12.1 en 12.2 onafhankelijk van elkaar te worden toegepast. Voor de berekening van de 
vergoeding dient te worden uitgegaan van de afstand standplaats - dienstreisadres.

Artikel 12.2.2. Vergoedingsregeling dienstreizen 

Reiskosten worden vergoed op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer e
goedkoopste tarief, dan wel indien de werknemer met toestemming van de werkgever van een eigen 
auto gebruikt maakt, € 0,30 per kilometer. 

Verblijfkosten worden vergoed op basis van de noodzakelijk gemaakte kosten.

Artikel 12.2.3. Overleggen bescheiden 

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer de bescheiden te overleggen waaruit het bedrag van de 
vergoeding kan worden vastgesteld. 
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De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen voor werknemers 
ten aanzien van de bepalingen in de paragrafen 12.2 en 12.4 van dit hoofdstuk. 

De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad een vergoeding voor woon-werkverkeer vast ten 

€ 0,08 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer, voor zowel 
als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van dertig 

werkverkeervergoeding bestaat tevens voor de kosten voortvloeiend uit: 
woning en werk ten gevolge van een 

aanwezigheidsdienst op uren die niet aansluiten op de normale arbeidstijd. 

Indien de reiskosten voortvloeien uit een oproep in het kader van een bereikbaarheids-, 
consignatiedienst of overwerk, worden de werkelijk gemaakte reiskosten, dan wel indien gebruik wordt 

werkverkeer conform dit artikel 
jaarkaart beschikt waarmee de reiskosten reeds zijn 

gedekt. Voorwaarde is dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt. 

en verblijfkosten verbonden aan het maken van een 

Onder een dienstreis wordt verstaan het in opdracht van de werkgever, in het kader van zijn 

Indien door de werknemer een dienstreis wordt gemaakt, die geheel of gedeeltelijk samenvalt met de 
werkverkeer wordt genoten, dan dienen de regelingen uit 

toegepast. Voor de berekening van de 
dienstreisadres. 

Reiskosten worden vergoed op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer en het 
goedkoopste tarief, dan wel indien de werknemer met toestemming van de werkgever van een eigen 

Verblijfkosten worden vergoed op basis van de noodzakelijk gemaakte kosten. 

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer de bescheiden te overleggen waaruit het bedrag van de 
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12.3. Voorgeschreven kleding

Artikel 12.3.1. Voorgeschreven kleding

Indien sprake is van een kledingvoorschrift, 
een regeling op te stellen. De regeling bevat tenminste een vergoeding van de kosten van deze kleding.

12.4. Verhuiskosten 

Artikel 12.4.1. Definities

Onder gezinsleden worden verstaan de echtgen
van de werknemer, die deel uitmaken van zijn gezin.
Onder eigen huishouding voeren wordt verstaan het bewonen van woonruimte bestaande uit tenminste twee 
vertrekken met een eigen inboedel en ei
woonkamers, slaapkamers en/of keuken.
Onder jaarsalaris wordt verstaan:
– twaalf maal het salaris van de maand waarin de verhuizing plaatsvindt, waarvoor ten deze als minimum 

geldt het salaris als aangegeven onder ip
– wanneer de verhuizing voor de indiensttreding plaatsvindt, twaalf maal het salaris zoals over eengekomen 

als aanvangssalaris in de arbeidsovereenkomst met inachtneming van voornoemd min
– de vakantiebijslag over het hiervoor genoemde bedrag;
– voor de werker met een deeltijd arbeidsduur wordt voor de vaststelling of voornoemd minimum of 

maximum van toepassing is, zijn salaris tot een salarisbedrag bij volledig dienstverba

Artikel 12.4.2. Werkingssfeer

1. Een verhuiskostenvergoeding wordt toegekend aan:
– de werknemer die zich in verband met het aangaan van de arbeidsovereenkomst vestigt in het door 

de werkgever vastgestelde woongebied als bedoeld in artikel 3.2.
– de werknemer die tijdens het dienstverband verplicht wordt zich te vestigen in het woongebied.

2. De verhuiskostenvergoeding wordt niet toegekend indien en voorzover de werknemer aanspraak heeft 
op een andere regeling, bijvoorbeeld de migratieregelin
in de verhuiskosten.

3. Indien de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner van de werknemer gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met de 
werknemer aanspraak kan doen gelden bij dezelfde werkgever op de vergoedingsrege
wordt de vergoeding slechts aan één belanghebbende uitbetaald. Voor de berekening wordt het hoogste 
salaris in aanmerking genomen.

Artikel 12.4.3. Verhuiskostenvergoeding en dienstwoning

1. Er bestaat aanspraak op verhuiskostenvergoedi
verlaten daarvan, als dit:
– samenhangt met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd, het ontvangen van een overbruggingsuitkering als bedoeld in 
reglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn of wegens het blijvend ongeschikt zijn voor het 
vervullen van de betrokken functie;

– berust op een door de werkgever opgelegde verplichting anders dan op grond van dringende, door de 
werknemer veroorzaakte e

2. Indien het verlaten van een dienstwoning verband houdt met het overlijden van de werknemer, hebben 
zijn gezinsleden recht op verhuiskostenvergoeding.

Artikel 12.4.4. Vergoedingsregeling verhuiskosten

1. De verhuiskostenvergoe
a. vergoeding van de kosten van vervoer van de werknemer en zijn gezinsleden en van de bagage en 

de inboedel naar de nieuwe woning, met inbegrip van de kosten van het in
b. vergoeding van de ten laste van de werknemer komende huurkosten van de oude woning tot een 

maximum van twee maanden indien tegelijkertijd reeds de huur voor de nieuwe woning moet 
worden betaald;

c. vergoeding van overige uit de verhuizing werkelijk gemaakte voor
maximum van 12% van het jaarsalaris van de werknemer op het moment van de verhuizing;
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12.3. Voorgeschreven kleding 

Artikel 12.3.1. Voorgeschreven kleding 

Indien sprake is van een kledingvoorschrift, is de werkgever verplicht in overleg met de ondernemingsraad 
een regeling op te stellen. De regeling bevat tenminste een vergoeding van de kosten van deze kleding.

Artikel 12.4.1. Definities 

Onder gezinsleden worden verstaan de echtgeno(o)t(e), de relatiepartner, de eigen, stief
van de werknemer, die deel uitmaken van zijn gezin. 
Onder eigen huishouding voeren wordt verstaan het bewonen van woonruimte bestaande uit tenminste twee 
vertrekken met een eigen inboedel en eigen keukenuitrusting; onder vertrekken worden verstaan 
woonkamers, slaapkamers en/of keuken. 
Onder jaarsalaris wordt verstaan: 

twaalf maal het salaris van de maand waarin de verhuizing plaatsvindt, waarvoor ten deze als minimum 
aangegeven onder ip-nr 16 en als maximum het salaris onder ip

wanneer de verhuizing voor de indiensttreding plaatsvindt, twaalf maal het salaris zoals over eengekomen 
als aanvangssalaris in de arbeidsovereenkomst met inachtneming van voornoemd min
de vakantiebijslag over het hiervoor genoemde bedrag; 
voor de werker met een deeltijd arbeidsduur wordt voor de vaststelling of voornoemd minimum of 
maximum van toepassing is, zijn salaris tot een salarisbedrag bij volledig dienstverba

Artikel 12.4.2. Werkingssfeer 

Een verhuiskostenvergoeding wordt toegekend aan: 
de werknemer die zich in verband met het aangaan van de arbeidsovereenkomst vestigt in het door 
de werkgever vastgestelde woongebied als bedoeld in artikel 3.2.15; 
de werknemer die tijdens het dienstverband verplicht wordt zich te vestigen in het woongebied.

De verhuiskostenvergoeding wordt niet toegekend indien en voorzover de werknemer aanspraak heeft 
op een andere regeling, bijvoorbeeld de migratieregelingen die de overheid kent, voor tegemoetkoming 
in de verhuiskosten. 

Indien de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner van de werknemer gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met de 
werknemer aanspraak kan doen gelden bij dezelfde werkgever op de vergoedingsrege
wordt de vergoeding slechts aan één belanghebbende uitbetaald. Voor de berekening wordt het hoogste 
salaris in aanmerking genomen. 

Artikel 12.4.3. Verhuiskostenvergoeding en dienstwoning 

Er bestaat aanspraak op verhuiskostenvergoeding bij het betrekken van een dienstwoning of bij het 
verlaten daarvan, als dit: 

samenhangt met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, het ontvangen van een overbruggingsuitkering als bedoeld in 
reglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn of wegens het blijvend ongeschikt zijn voor het 
vervullen van de betrokken functie; 
berust op een door de werkgever opgelegde verplichting anders dan op grond van dringende, door de 
werknemer veroorzaakte en hem te verwijten redenen. 

Indien het verlaten van een dienstwoning verband houdt met het overlijden van de werknemer, hebben 
zijn gezinsleden recht op verhuiskostenvergoeding. 

Artikel 12.4.4. Vergoedingsregeling verhuiskosten 

De verhuiskostenvergoeding bestaat voor degene die een eigen huishouding voert uit:
vergoeding van de kosten van vervoer van de werknemer en zijn gezinsleden en van de bagage en 
de inboedel naar de nieuwe woning, met inbegrip van de kosten van het in

ding van de ten laste van de werknemer komende huurkosten van de oude woning tot een 
maximum van twee maanden indien tegelijkertijd reeds de huur voor de nieuwe woning moet 
worden betaald; 
vergoeding van overige uit de verhuizing werkelijk gemaakte voortvloeiende kosten tot een 
maximum van 12% van het jaarsalaris van de werknemer op het moment van de verhuizing;
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is de werkgever verplicht in overleg met de ondernemingsraad 
een regeling op te stellen. De regeling bevat tenminste een vergoeding van de kosten van deze kleding. 

o(o)t(e), de relatiepartner, de eigen, stief- en pleegkinderen 

Onder eigen huishouding voeren wordt verstaan het bewonen van woonruimte bestaande uit tenminste twee 
gen keukenuitrusting; onder vertrekken worden verstaan 

twaalf maal het salaris van de maand waarin de verhuizing plaatsvindt, waarvoor ten deze als minimum 
nr 16 en als maximum het salaris onder ip-nr 90; 

wanneer de verhuizing voor de indiensttreding plaatsvindt, twaalf maal het salaris zoals over eengekomen 
als aanvangssalaris in de arbeidsovereenkomst met inachtneming van voornoemd minimum en maximum; 

voor de werker met een deeltijd arbeidsduur wordt voor de vaststelling of voornoemd minimum of 
maximum van toepassing is, zijn salaris tot een salarisbedrag bij volledig dienstverband herleid. 

de werknemer die zich in verband met het aangaan van de arbeidsovereenkomst vestigt in het door 
 

de werknemer die tijdens het dienstverband verplicht wordt zich te vestigen in het woongebied. 

De verhuiskostenvergoeding wordt niet toegekend indien en voorzover de werknemer aanspraak heeft 
gen die de overheid kent, voor tegemoetkoming 

Indien de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner van de werknemer gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig met de 
werknemer aanspraak kan doen gelden bij dezelfde werkgever op de vergoedingsregeling verhuiskosten, 
wordt de vergoeding slechts aan één belanghebbende uitbetaald. Voor de berekening wordt het hoogste 

ng bij het betrekken van een dienstwoning of bij het 

samenhangt met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, het ontvangen van een overbruggingsuitkering als bedoeld in het 
reglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn of wegens het blijvend ongeschikt zijn voor het 

berust op een door de werkgever opgelegde verplichting anders dan op grond van dringende, door de 

Indien het verlaten van een dienstwoning verband houdt met het overlijden van de werknemer, hebben 

ding bestaat voor degene die een eigen huishouding voert uit: 
vergoeding van de kosten van vervoer van de werknemer en zijn gezinsleden en van de bagage en 
de inboedel naar de nieuwe woning, met inbegrip van de kosten van het in- en uitpakken; 

ding van de ten laste van de werknemer komende huurkosten van de oude woning tot een 
maximum van twee maanden indien tegelijkertijd reeds de huur voor de nieuwe woning moet 

tvloeiende kosten tot een 
maximum van 12% van het jaarsalaris van de werknemer op het moment van de verhuizing; 
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d. vergoeding van 

2. De verhuiskostenvergoeding bestaat voor degene die geen eigen huishouding voert uit:
a. vergoeding van de kosten van vervoer van de bagage en de inboedel naar de nieuwe woning, met 

inbegrip van de kosten van het in
b. vergoeding van de ten laste van de werknemer komende huurkosten van de oude woning tot een 

maximum van twee maa
worden betaald;

c. vergoeding van overige uit de verhuizing voortvloeiende werkelijk gemaakte kosten tot een 
maximum van 4% van het jaarsalaris van de werknemer, tenzij door de werkgever 
woonruimte ter beschikking wordt gesteld.

3. In bijzondere gevallen kan de werkgever, als de werknemer geen gebruik maakt van de hem 
aangeboden gestoffeerde woonruimte, de vergoeding als genoemd in het lid 2 onder c toekennen.

4. Bepalend voor de hoogte van de verhuiskostenvergoeding is of betrokkene al dan niet een eigen 
huishouding voert op de dag van indiensttreding.

5. Ten aanzien van de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, 
wordt – onverminderd het 
artikel vermelde verhuiskostenvergoeding verminderd met 1/24 voor elke maand dat het dienstverband 
korter duurt dan twee jaar na de datum van verhuizing.

Artikel 12.4.5. Overige te 

Aan de werknemer die 
– een eigen huishouding voert en
– bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zich vestigt of tijdens het dienstverband door de werkgever 

verplicht wordt zich te vestigen in het aangewezen woongebied en
– ondanks redelijke en aantoonbare pogingen niet onmiddellijk slaagt in het vinden van een hem passende 

woongelegenheid in het nieuwe woongebied, worden vergoed:
a. gedurende één jaar de kosten op basis van openbaar vervoer van het dagelijks heen en weer reizen 

tussen zijn woning en zijn werk;
b. de pensionkosten in de gemeente van vestiging van de werkgever alsmede de reiskosten naar de 

oude woning éénmaal per week, wanneer de belangen van de instelling of de werknemer het 
dagelijks heen en weer reizen van de werknemer n
werkgever. 

Artikel 12.4.6. Terugbetaling verhuiskosten

1. De in artikel 12.4.4 leden 1 onder c en 2 onder c omschreven vergoeding zal moeten worden 
terugbetaald indien de arbeidsovereenkomst op verzoek van de wer
door de werknemer veroorzaakte en hem verwijtbare redenen binnen twee jaar na de verhuizing wordt 
beëindigd. 

2. De terugbetaling vindt niet plaats in het geval de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer op 
medische grond wordt beëindigd en deze beëindiging ook naar het oordeel van de werkgever op die 
grond geboden is. 

3. De terugbetaling bedraagt het bedrag van de vergoeding als bedoeld in artikel 12.4.4 leden 1 onder c en 
2 onder c verminderd met 1/24 voor elke v
verhuizing heeft geduurd.

HOOFDSTUK 13 VAKANTIE, PERSOONLIJK LEVENSFASEBUDGET, VERLOF EN WET ARBEID EN 
ZORG 

13.1. Vakantie 

Artikel 13.1.1. Definities

1. Voor zover in deze paragraaf niet afwijkend of 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (art 634 t/m 645 BW). Van deze wettelijke 
bepalingen mag niet worden afgeweken.

2. Ten behoeve van de vaststelling van de arbeidsduur wordt gere
werknemer opgenomen aantal vakantie
volgens het arbeids
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vergoeding van € 45,38 per meeverhuizend kind. 

De verhuiskostenvergoeding bestaat voor degene die geen eigen huishouding voert uit:
vergoeding van de kosten van vervoer van de bagage en de inboedel naar de nieuwe woning, met 
inbegrip van de kosten van het in- en uitpakken; 
vergoeding van de ten laste van de werknemer komende huurkosten van de oude woning tot een 
maximum van twee maanden, indien tegelijkertijd reeds de huur voor de nieuwe woning moet 
worden betaald; 
vergoeding van overige uit de verhuizing voortvloeiende werkelijk gemaakte kosten tot een 
maximum van 4% van het jaarsalaris van de werknemer, tenzij door de werkgever 
woonruimte ter beschikking wordt gesteld. 

In bijzondere gevallen kan de werkgever, als de werknemer geen gebruik maakt van de hem 
aangeboden gestoffeerde woonruimte, de vergoeding als genoemd in het lid 2 onder c toekennen.

de hoogte van de verhuiskostenvergoeding is of betrokkene al dan niet een eigen 
huishouding voert op de dag van indiensttreding. 

Ten aanzien van de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, 
onverminderd het bepaalde in artikel 12.4.6 – de in de leden 1 onder c en 2 onder c van dit 

artikel vermelde verhuiskostenvergoeding verminderd met 1/24 voor elke maand dat het dienstverband 
korter duurt dan twee jaar na de datum van verhuizing. 

Artikel 12.4.5. Overige te vergoeden kosten 

een eigen huishouding voert en 
bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zich vestigt of tijdens het dienstverband door de werkgever 
verplicht wordt zich te vestigen in het aangewezen woongebied en 

ijke en aantoonbare pogingen niet onmiddellijk slaagt in het vinden van een hem passende 
woongelegenheid in het nieuwe woongebied, worden vergoed: 

gedurende één jaar de kosten op basis van openbaar vervoer van het dagelijks heen en weer reizen 
jn woning en zijn werk; 

de pensionkosten in de gemeente van vestiging van de werkgever alsmede de reiskosten naar de 
oude woning éénmaal per week, wanneer de belangen van de instelling of de werknemer het 
dagelijks heen en weer reizen van de werknemer niet gedogen, één en ander in overleg met de 

Artikel 12.4.6. Terugbetaling verhuiskosten 

De in artikel 12.4.4 leden 1 onder c en 2 onder c omschreven vergoeding zal moeten worden 
terugbetaald indien de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer of tengevolge van dringende, 
door de werknemer veroorzaakte en hem verwijtbare redenen binnen twee jaar na de verhuizing wordt 

De terugbetaling vindt niet plaats in het geval de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer op 
he grond wordt beëindigd en deze beëindiging ook naar het oordeel van de werkgever op die 

 

De terugbetaling bedraagt het bedrag van de vergoeding als bedoeld in artikel 12.4.4 leden 1 onder c en 
2 onder c verminderd met 1/24 voor elke volle maand dat de arbeidsovereenkomst na de dag van de 
verhuizing heeft geduurd. 

HOOFDSTUK 13 VAKANTIE, PERSOONLIJK LEVENSFASEBUDGET, VERLOF EN WET ARBEID EN 

Artikel 13.1.1. Definities 

Voor zover in deze paragraaf niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (art 634 t/m 645 BW). Van deze wettelijke 
bepalingen mag niet worden afgeweken. 

Ten behoeve van de vaststelling van de arbeidsduur wordt gerekend met het daadwerkelijk door de 
werknemer opgenomen aantal vakantie-uren. Indien vakantie wordt opgenomen op een dag waarop 
volgens het arbeids- en rusttijdenpatroon een dagelijkse werktijd van negen uur is vastgesteld, dan 
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De verhuiskostenvergoeding bestaat voor degene die geen eigen huishouding voert uit: 
vergoeding van de kosten van vervoer van de bagage en de inboedel naar de nieuwe woning, met 

vergoeding van de ten laste van de werknemer komende huurkosten van de oude woning tot een 
nden, indien tegelijkertijd reeds de huur voor de nieuwe woning moet 

vergoeding van overige uit de verhuizing voortvloeiende werkelijk gemaakte kosten tot een 
maximum van 4% van het jaarsalaris van de werknemer, tenzij door de werkgever gestoffeerde 

In bijzondere gevallen kan de werkgever, als de werknemer geen gebruik maakt van de hem 
aangeboden gestoffeerde woonruimte, de vergoeding als genoemd in het lid 2 onder c toekennen. 

de hoogte van de verhuiskostenvergoeding is of betrokkene al dan niet een eigen 

Ten aanzien van de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, 
de in de leden 1 onder c en 2 onder c van dit 

artikel vermelde verhuiskostenvergoeding verminderd met 1/24 voor elke maand dat het dienstverband 

bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zich vestigt of tijdens het dienstverband door de werkgever 

ijke en aantoonbare pogingen niet onmiddellijk slaagt in het vinden van een hem passende 

gedurende één jaar de kosten op basis van openbaar vervoer van het dagelijks heen en weer reizen 

de pensionkosten in de gemeente van vestiging van de werkgever alsmede de reiskosten naar de 
oude woning éénmaal per week, wanneer de belangen van de instelling of de werknemer het 

iet gedogen, één en ander in overleg met de 

De in artikel 12.4.4 leden 1 onder c en 2 onder c omschreven vergoeding zal moeten worden 
knemer of tengevolge van dringende, 

door de werknemer veroorzaakte en hem verwijtbare redenen binnen twee jaar na de verhuizing wordt 

De terugbetaling vindt niet plaats in het geval de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer op 
he grond wordt beëindigd en deze beëindiging ook naar het oordeel van de werkgever op die 

De terugbetaling bedraagt het bedrag van de vergoeding als bedoeld in artikel 12.4.4 leden 1 onder c en 
olle maand dat de arbeidsovereenkomst na de dag van de 

HOOFDSTUK 13 VAKANTIE, PERSOONLIJK LEVENSFASEBUDGET, VERLOF EN WET ARBEID EN 

aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie van toepassing (art 634 t/m 645 BW). Van deze wettelijke 

kend met het daadwerkelijk door de 
uren. Indien vakantie wordt opgenomen op een dag waarop 

en rusttijdenpatroon een dagelijkse werktijd van negen uur is vastgesteld, dan 
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worden negen vakantie
verrekening van het aantal uren genoten vakantie.

3. Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato
toegepast. 

Artikel 13.1.2. Omvang en opbou

1. De werknemer heeft met behoud van het salaris recht op 144 vakantie

2. De werknemer die vóór 1 januari 2008 gebruik maakte van artikel 6.13 (55
Cao Ziekenhuizen 2008

3. Een maand waarin het dienstverband voor de 16
de bepaling van de vakantieomvang als een volle kalendermaand beschouwd. Indien het dienstverb

na de 15de van de kalendermaand is ingegaan of voor de 16
opbouw van vakantierechten naar rato plaats.

Artikel 13.1.3. Aanwijzen vakantiedagen

1. De werkgever kan bepalen dat de werknemer op maximaal twee door de w
werkdagen vakantieverlof geniet. Bedoeld verlof is begrepen in het aantal uren, genoemd in artikel 
13.1.2. 

2. De werkgever van een revalidatie
periode zijn werknem

3. Toepassing van dit artikel vindt plaats in overleg met de ondernemingsraad. Het besluit heeft betrekking 
op één of meer groepen werknemers en wordt uiterlijk aan het einde van de maand januari genomen.

Artikel 13.1.4. Opnemen van vakantie

1. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de toegekende vakantie
uren op te nemen. 

2. De vakantie wordt, tenzij de belangen van de afdeling of dienst waar de betrokken werknemer 
aangesteld is zich hiertegen verzetten, overeenkomstig de wensen van de werknemer verleend.

3. De werknemer kan tenminste aanspraak maken op een vakantie van drie weken aaneengesloten met 
inbegrip van de weekends daaraan voorafgaand en daarop aansluitend.

4. De algemene regeling en de spreiding van de vakantie binnen de instelling behoeft de instemming van 
de ondernemingsraad.

Artikel 13.1.5. Wijziging vakantieperiode

1. De werkgever kan, indien zich omstandigheden voordoen, welke hij op het moment van vaststelli
het tijdvak van de vakantie niet kon voorzien en tengevolge waarvan het functioneren van de instelling of 
van de dienst of afdeling ernstig in gevaar komt, het door hem vastgestelde tijdvak van de vakantie 
wijzigen. 

2. De werkgever stelt in overleg 

3. De schade welke de werknemer tengevolge van deze wijziging lijdt, wordt door de werkgever vergoed.

Artikel 13.1.6. Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie

Indien de werknemer zich tijdens zijn vak
genoemde reglement ziekmelding, worden de ziektedagen vanaf het moment van ziekmelding niet 
aangemerkt als vakantiedagen.
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worden negen vakantie-uren meegeteld bij de vaststelling van de arbeidsduur en evenzo bij de 
verrekening van het aantal uren genoten vakantie. 

Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato

Artikel 13.1.2. Omvang en opbouw vakantie-uren 

De werknemer heeft met behoud van het salaris recht op 144 vakantie-uren per kalenderjaar.

De werknemer die vóór 1 januari 2008 gebruik maakte van artikel 6.13 (55
Cao Ziekenhuizen 2008-2009 heeft in plaats van 144 uur, recht op 184 vakantie

Een maand waarin het dienstverband voor de 16de is ingegaan of na de 15
de bepaling van de vakantieomvang als een volle kalendermaand beschouwd. Indien het dienstverb

van de kalendermaand is ingegaan of voor de 16de van de maand is geëindigd, vindt de 
opbouw van vakantierechten naar rato plaats. 

Artikel 13.1.3. Aanwijzen vakantiedagen 

De werkgever kan bepalen dat de werknemer op maximaal twee door de w
werkdagen vakantieverlof geniet. Bedoeld verlof is begrepen in het aantal uren, genoemd in artikel 

De werkgever van een revalidatie-instelling kan een collectieve sluitingsregeling vaststellen. In deze 
periode zijn werknemers verplicht vakantiedagen op te nemen. 

Toepassing van dit artikel vindt plaats in overleg met de ondernemingsraad. Het besluit heeft betrekking 
op één of meer groepen werknemers en wordt uiterlijk aan het einde van de maand januari genomen.

.1.4. Opnemen van vakantie-uren 

De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de toegekende vakantie
 

De vakantie wordt, tenzij de belangen van de afdeling of dienst waar de betrokken werknemer 
teld is zich hiertegen verzetten, overeenkomstig de wensen van de werknemer verleend.

De werknemer kan tenminste aanspraak maken op een vakantie van drie weken aaneengesloten met 
inbegrip van de weekends daaraan voorafgaand en daarop aansluitend. 

algemene regeling en de spreiding van de vakantie binnen de instelling behoeft de instemming van 
de ondernemingsraad. 

Artikel 13.1.5. Wijziging vakantieperiode 

De werkgever kan, indien zich omstandigheden voordoen, welke hij op het moment van vaststelli
het tijdvak van de vakantie niet kon voorzien en tengevolge waarvan het functioneren van de instelling of 
van de dienst of afdeling ernstig in gevaar komt, het door hem vastgestelde tijdvak van de vakantie 

De werkgever stelt in overleg met de werknemer het nieuwe tijdvak van de vakantie vast.

De schade welke de werknemer tengevolge van deze wijziging lijdt, wordt door de werkgever vergoed.

Artikel 13.1.6. Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie 

Indien de werknemer zich tijdens zijn vakantie arbeidsongeschikt meldt, overeenkomstig het in artikel 4.8 
genoemde reglement ziekmelding, worden de ziektedagen vanaf het moment van ziekmelding niet 
aangemerkt als vakantiedagen. 
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egeteld bij de vaststelling van de arbeidsduur en evenzo bij de 

Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato-beginsel 

uren per kalenderjaar. 

De werknemer die vóór 1 januari 2008 gebruik maakte van artikel 6.13 (55-plusregeling) of 6.14 (lgpb) 
s van 144 uur, recht op 184 vakantie-uren per kalenderjaar. 

is ingegaan of na de 15de is geëindigd, wordt voor 
de bepaling van de vakantieomvang als een volle kalendermaand beschouwd. Indien het dienstverband 

van de maand is geëindigd, vindt de 

De werkgever kan bepalen dat de werknemer op maximaal twee door de werkgever aan te wijzen 
werkdagen vakantieverlof geniet. Bedoeld verlof is begrepen in het aantal uren, genoemd in artikel 

instelling kan een collectieve sluitingsregeling vaststellen. In deze 

Toepassing van dit artikel vindt plaats in overleg met de ondernemingsraad. Het besluit heeft betrekking 
op één of meer groepen werknemers en wordt uiterlijk aan het einde van de maand januari genomen. 

De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de toegekende vakantie-

De vakantie wordt, tenzij de belangen van de afdeling of dienst waar de betrokken werknemer 
teld is zich hiertegen verzetten, overeenkomstig de wensen van de werknemer verleend. 

De werknemer kan tenminste aanspraak maken op een vakantie van drie weken aaneengesloten met 

algemene regeling en de spreiding van de vakantie binnen de instelling behoeft de instemming van 

De werkgever kan, indien zich omstandigheden voordoen, welke hij op het moment van vaststelling van 
het tijdvak van de vakantie niet kon voorzien en tengevolge waarvan het functioneren van de instelling of 
van de dienst of afdeling ernstig in gevaar komt, het door hem vastgestelde tijdvak van de vakantie 

met de werknemer het nieuwe tijdvak van de vakantie vast. 

De schade welke de werknemer tengevolge van deze wijziging lijdt, wordt door de werkgever vergoed. 

antie arbeidsongeschikt meldt, overeenkomstig het in artikel 4.8 
genoemde reglement ziekmelding, worden de ziektedagen vanaf het moment van ziekmelding niet 
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13.2. Persoonlijk levensfasebudget (PLB)

Artikel 13.2.1. Persoonlijk

1. Vanaf 1 januari 2012 ontvangt de werknemer jaarlijks een PLB van 57 uur.

2. Bij indienst- en uitdiensttreding binnen een kalenderjaar wordt het PLB naar rato toegekend over het 
aantal maanden dienstverband.

3. Voor de werknemer met een
toegepast. 

Artikel 13.2.2. Uitgangspunten Persoonlijk levensfasebudget

1. De werkgever voert de administratie van het PLB. Bij wijziging van het dienstverbandpercentage en bij 
het einde van het dienstverband ontvangt de werknemer een nieuw overzicht van zijn opgebouwde 
budget. 

2. Het PLB wordt in beginsel aangewend voor bestedingsdoelen in tijd. Het doel van de regeling is de 
werknemer de mogelijkheid te geven een gespaard budget te
aanleiding geeft. Met de invoering van PLB uren is beoogd de duurzame inzetbaarheid van de 
werknemer te bevorderen. Opname van het verlof kan naar eigen inzicht en wensen van de werknemer, 
met inachtneming van de volg
– de werknemer die substantieel verlof wil opnemen vraagt dit ten minste vier maanden voor het tijdstip 

van ingang van het verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, bij de 
werkgever aan; 

– de periode van vier 
verlofopname; 

– de werkgever willigt het verzoek om verlof in tenzij een zodanig bedrijfs
het opnemen van verlof verzet dat het belang van de werknemer da
redelijkheid en billijkheid moet wijken.

– de werknemer kan voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd PLB
hoogste de helft van de arbeidsduur van het voorafgaande kalenderjaar, tenzij de werknemer he
resterende verlof wegens zwaarwegend bedrijfsbelang niet eerder heeft kunnen opnemen.

3. De werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur die incidenteel overwerkt ontvangt in 
beginsel PLB over de extra gewerkte uren in de vorm van een toes

4. Het PLB kent geen verjaringstermijn.

5. Jaarlijks en voor het eerst in december 2012 kan op verzoek van de werknemer maximaal 22 uur van het 
PLB worden ingezet in het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Voor deze inzet is he
rato beginsel niet van toepassing.

6. Bij beëindiging van het dienstverband, bij overlijden en door inzet in het MKSA kan sprake zijn van een 
uitbetaling van opgebouwde rechten. De totale waarde van het PLB kan bij beëindiging van het 
dienstverband (deels) in de levensloopregeling worden gestort. De waarde van een opgebouwd uur 
bedraagt het uurloon van de werknemer op het moment van de afkoop.

7. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het PLB op verzoek van de werknemer overgedragen aan 
een nieuwe ziekenhuiswerkgever. De overdracht moet betrekking hebben op ten minste 50 PLB
Indien de werknemer niet beschikt over ten minste 50 PLB
ontvangst van de opzegging op de gevolgen van deze bepaling.

8. De opbouw van het PLB wordt in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid voortgezet over maximaal zes 
maanden. 
Ter bepaling van de zes maanden worden tijdvakken samengeteld als zij elkaar met onderbreking van 
minder dan vier weken opvolgen.

9. Eenmaal opgebouwd verlo

Artikel 13.2.4. Overgangsregeling 45 jaar en ouder

1. De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de werknemer die op 1 januari 2009 in dienst was 
bij een werkgever die de Cao Ziekenhuizen toep
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13.2. Persoonlijk levensfasebudget (PLB) 

Artikel 13.2.1. Persoonlijk levensfasebudget 

Vanaf 1 januari 2012 ontvangt de werknemer jaarlijks een PLB van 57 uur.

en uitdiensttreding binnen een kalenderjaar wordt het PLB naar rato toegekend over het 
aantal maanden dienstverband. 

Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato

Artikel 13.2.2. Uitgangspunten Persoonlijk levensfasebudget 

De werkgever voert de administratie van het PLB. Bij wijziging van het dienstverbandpercentage en bij 
einde van het dienstverband ontvangt de werknemer een nieuw overzicht van zijn opgebouwde 

Het PLB wordt in beginsel aangewend voor bestedingsdoelen in tijd. Het doel van de regeling is de 
werknemer de mogelijkheid te geven een gespaard budget te gebruiken als zijn levensfase daartoe 
aanleiding geeft. Met de invoering van PLB uren is beoogd de duurzame inzetbaarheid van de 
werknemer te bevorderen. Opname van het verlof kan naar eigen inzicht en wensen van de werknemer, 
met inachtneming van de volgende bepalingen: 

de werknemer die substantieel verlof wil opnemen vraagt dit ten minste vier maanden voor het tijdstip 
van ingang van het verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, bij de 

 
de periode van vier maanden is niet van toepassing als er geen sprake is van een substantiële 

de werkgever willigt het verzoek om verlof in tenzij een zodanig bedrijfs
het opnemen van verlof verzet dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet wijken. 
de werknemer kan voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd PLB
hoogste de helft van de arbeidsduur van het voorafgaande kalenderjaar, tenzij de werknemer he
resterende verlof wegens zwaarwegend bedrijfsbelang niet eerder heeft kunnen opnemen.

De werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur die incidenteel overwerkt ontvangt in 
beginsel PLB over de extra gewerkte uren in de vorm van een toeslag op zijn uurloon.

Het PLB kent geen verjaringstermijn. 

Jaarlijks en voor het eerst in december 2012 kan op verzoek van de werknemer maximaal 22 uur van het 
PLB worden ingezet in het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Voor deze inzet is he
rato beginsel niet van toepassing. 

Bij beëindiging van het dienstverband, bij overlijden en door inzet in het MKSA kan sprake zijn van een 
uitbetaling van opgebouwde rechten. De totale waarde van het PLB kan bij beëindiging van het 

(deels) in de levensloopregeling worden gestort. De waarde van een opgebouwd uur 
bedraagt het uurloon van de werknemer op het moment van de afkoop. 

Bij beëindiging van het dienstverband wordt het PLB op verzoek van de werknemer overgedragen aan 
we ziekenhuiswerkgever. De overdracht moet betrekking hebben op ten minste 50 PLB

Indien de werknemer niet beschikt over ten minste 50 PLB-uren, wijst de werkgever hem direct na 
ontvangst van de opzegging op de gevolgen van deze bepaling. 

w van het PLB wordt in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid voortgezet over maximaal zes 

Ter bepaling van de zes maanden worden tijdvakken samengeteld als zij elkaar met onderbreking van 
minder dan vier weken opvolgen. 

Eenmaal opgebouwd verlof vervalt niet tijdens ziekte/arbeidongeschiktheid.

Artikel 13.2.4. Overgangsregeling 45 jaar en ouder 

De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de werknemer die op 1 januari 2009 in dienst was 
bij een werkgever die de Cao Ziekenhuizen toepaste. 

24 mei 2012 

Vanaf 1 januari 2012 ontvangt de werknemer jaarlijks een PLB van 57 uur. 

en uitdiensttreding binnen een kalenderjaar wordt het PLB naar rato toegekend over het 

van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato-beginsel 

De werkgever voert de administratie van het PLB. Bij wijziging van het dienstverbandpercentage en bij 
einde van het dienstverband ontvangt de werknemer een nieuw overzicht van zijn opgebouwde 

Het PLB wordt in beginsel aangewend voor bestedingsdoelen in tijd. Het doel van de regeling is de 
gebruiken als zijn levensfase daartoe 

aanleiding geeft. Met de invoering van PLB uren is beoogd de duurzame inzetbaarheid van de 
werknemer te bevorderen. Opname van het verlof kan naar eigen inzicht en wensen van de werknemer, 

de werknemer die substantieel verlof wil opnemen vraagt dit ten minste vier maanden voor het tijdstip 
van ingang van het verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, bij de 

maanden is niet van toepassing als er geen sprake is van een substantiële 

de werkgever willigt het verzoek om verlof in tenzij een zodanig bedrijfs- of dienstbelang zich tegen 
arvoor naar maatstaven van 

de werknemer kan voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd PLB-verlof opnemen voor ten 
hoogste de helft van de arbeidsduur van het voorafgaande kalenderjaar, tenzij de werknemer het 
resterende verlof wegens zwaarwegend bedrijfsbelang niet eerder heeft kunnen opnemen. 

De werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur die incidenteel overwerkt ontvangt in 
lag op zijn uurloon. 

Jaarlijks en voor het eerst in december 2012 kan op verzoek van de werknemer maximaal 22 uur van het 
PLB worden ingezet in het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA). Voor deze inzet is het naar 

Bij beëindiging van het dienstverband, bij overlijden en door inzet in het MKSA kan sprake zijn van een 
uitbetaling van opgebouwde rechten. De totale waarde van het PLB kan bij beëindiging van het 

(deels) in de levensloopregeling worden gestort. De waarde van een opgebouwd uur 

Bij beëindiging van het dienstverband wordt het PLB op verzoek van de werknemer overgedragen aan 
we ziekenhuiswerkgever. De overdracht moet betrekking hebben op ten minste 50 PLB-uren. 

uren, wijst de werkgever hem direct na 

w van het PLB wordt in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid voortgezet over maximaal zes 

Ter bepaling van de zes maanden worden tijdvakken samengeteld als zij elkaar met onderbreking van 

f vervalt niet tijdens ziekte/arbeidongeschiktheid. 

De overgangsregeling is uitsluitend van toepassing op de werknemer die op 1 januari 2009 in dienst was 



 

37 

2. In aanvulling op artikel 13.2.1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009 45 jaar is, maar nog 
geen 50 jaar, en 10 jaar in dienst is binnen de zorgsector (werkingssfeer PfZW), in de maand waarin hij 
55 jaar wordt, een eenmalige storting 

3. In afwijking van artikel 13.2.1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009:
– 60 jaar is, of ouder, jaarlijks een PLB van 202 uur.
– 55 jaar of ouder, maar nog geen 60 jaar is, jaarlijks een PLB van 187 uur.
– 54 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 172 uur;
– 53 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 157uur;
– 52 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt j
– 51 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 122 uur;
– 50 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 102 uur.

4. In afwijking van artikel 
jaar en ouder die recht heeft op 184 uur vakantie (artikel 13.1.2 lid
– 60 jaar of ouder is, jaarlijks een PLB van 180 uur;
– 55 jaar of ouder is, maar nog geen 60, jaarlijks een PLB van 165 uur.

13.3. Verlof 

Artikel 13.3.1. Definities

1. a. In deze regeling wordt verstaan onder betaald verlof het in een werktijdregeling door de werknemer 
op grond van deze regeling op te nemen aantal uren waar
verricht. Deze uren tellen mee bij de vaststelling van de totale arbeidsduur.

b. In deze regeling wordt verstaan onder onbetaald verlof het recht op vrij van iedere dienst. Het op 
grond van deze regeling verleende onbetaald
arbeidsduur buiten beschouwing gelaten.

2. De in het gezin van de werknemer verblijvende kinderen voor wie een adoptieaanvraag is ingediend, 
worden voor de toepassing van deze paragraaf als kind van de werkn

3. Voor de werknemer die lid is van een religieuze communiteit, is deze paragraaf van overeenkomstige 
toepassing. In dat geval wordt een priesterjubileum gelijk gesteld met een huwelijksfeest.

4. Voor de werknemer met een van de voltijdnor
toegepast. 

Artikel 13.3.2. Premies tijdens onbetaald verlof

1. De over de periode van onbetaald verlof als bedoeld in artikel 13.3.6 verschuldigde premies ten laste van 
de werkgever kunnen op de werknem

2. Onder de voorwaarden zoals opgenomen in het pensioenreglement, kan de werknemer tijdens de 
periode van de verlenging van het bevallingsverlof, tijdens ouderschaps
pensioenverzekering vrijwillig voortzetten. De
werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het gekozen niveau van de voortzetting.

3. Indien de werknemer tijdens de periode van de verlenging van het bevallingsverlof of tijdens 
ouderschapsverlof de basisaanvullende ziektekostenverzekering IZZ voortzet of afsluit, ontvangt de 
werknemer, in afwijking van lid 1, de vastgestelde werkgeversbijdrage in de premie.

4. Lid 2 en 3 zijn uitsluitend van toepassing indien de werknemer, na het onbet
dienstverband gedurende ten minste zes maanden voortzet. Bij het beëindigen van het dienstverband 
binnen deze termijn wordt het voor rekening van de werkgever komende deel van de premies in de 
periode van onbetaald verlof door de werkneme

Artikel 13.3.3. Levensloop

1. De werknemer heeft recht deel te nemen aan de levensloopregeling.

2. Voorzover de Wet arbeid en zorg niet anders bepaalt geldt dat:
– de werknemer die verlof wil opnemen dit ten minste vier maanden voor het 

verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, aanvraagt bij de werkgever;
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In aanvulling op artikel 13.2.1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009 45 jaar is, maar nog 
geen 50 jaar, en 10 jaar in dienst is binnen de zorgsector (werkingssfeer PfZW), in de maand waarin hij 
55 jaar wordt, een eenmalige storting in het PLB van 200 uur. 

In afwijking van artikel 13.2.1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009:
60 jaar is, of ouder, jaarlijks een PLB van 202 uur. 
55 jaar of ouder, maar nog geen 60 jaar is, jaarlijks een PLB van 187 uur.

is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 172 uur;
53 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 157uur;
52 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 142 uur;
51 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 122 uur;
50 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 102 uur.

In afwijking van artikel 13.2.1 lid 1 en in afwijking van lid 3 van dit artikel ontvangt de werknemer van 55 
jaar en ouder die recht heeft op 184 uur vakantie (artikel 13.1.2 lid 2) en die op 31 december 2009:

60 jaar of ouder is, jaarlijks een PLB van 180 uur; 
r is, maar nog geen 60, jaarlijks een PLB van 165 uur. 

Artikel 13.3.1. Definities 

In deze regeling wordt verstaan onder betaald verlof het in een werktijdregeling door de werknemer 
op grond van deze regeling op te nemen aantal uren waarop geen arbeid behoeft te worden 
verricht. Deze uren tellen mee bij de vaststelling van de totale arbeidsduur.
In deze regeling wordt verstaan onder onbetaald verlof het recht op vrij van iedere dienst. Het op 
grond van deze regeling verleende onbetaalde verlof wordt bij de vaststelling van de totale 
arbeidsduur buiten beschouwing gelaten. 

De in het gezin van de werknemer verblijvende kinderen voor wie een adoptieaanvraag is ingediend, 
worden voor de toepassing van deze paragraaf als kind van de werknemer aangemerkt.

Voor de werknemer die lid is van een religieuze communiteit, is deze paragraaf van overeenkomstige 
toepassing. In dat geval wordt een priesterjubileum gelijk gesteld met een huwelijksfeest.

Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato

Artikel 13.3.2. Premies tijdens onbetaald verlof 

De over de periode van onbetaald verlof als bedoeld in artikel 13.3.6 verschuldigde premies ten laste van 
de werkgever kunnen op de werknemer worden verhaald. 

Onder de voorwaarden zoals opgenomen in het pensioenreglement, kan de werknemer tijdens de 
periode van de verlenging van het bevallingsverlof, tijdens ouderschaps- en levensloopverlof de 
pensioenverzekering vrijwillig voortzetten. De werknemer ontvangt, in afwijking van lid 1, de vastgestelde 
werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het gekozen niveau van de voortzetting.

Indien de werknemer tijdens de periode van de verlenging van het bevallingsverlof of tijdens 
chapsverlof de basisaanvullende ziektekostenverzekering IZZ voortzet of afsluit, ontvangt de 

werknemer, in afwijking van lid 1, de vastgestelde werkgeversbijdrage in de premie.

Lid 2 en 3 zijn uitsluitend van toepassing indien de werknemer, na het onbet
dienstverband gedurende ten minste zes maanden voortzet. Bij het beëindigen van het dienstverband 
binnen deze termijn wordt het voor rekening van de werkgever komende deel van de premies in de 
periode van onbetaald verlof door de werknemer terugbetaald. 

Artikel 13.3.3. Levensloop 

De werknemer heeft recht deel te nemen aan de levensloopregeling. 

Voorzover de Wet arbeid en zorg niet anders bepaalt geldt dat: 
de werknemer die verlof wil opnemen dit ten minste vier maanden voor het 
verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, aanvraagt bij de werkgever;

24 mei 2012 

In aanvulling op artikel 13.2.1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009 45 jaar is, maar nog 
geen 50 jaar, en 10 jaar in dienst is binnen de zorgsector (werkingssfeer PfZW), in de maand waarin hij 

In afwijking van artikel 13.2.1 lid 1 ontvangt de werknemer die op 31 december 2009: 

55 jaar of ouder, maar nog geen 60 jaar is, jaarlijks een PLB van 187 uur. 
is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 172 uur; 

53 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 157uur; 
aarlijks een PLB van 142 uur; 

51 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 122 uur; 
50 jaar is, vanaf de eerste van de maand waarin hij 55 jaar wordt jaarlijks een PLB van 102 uur. 

13.2.1 lid 1 en in afwijking van lid 3 van dit artikel ontvangt de werknemer van 55 
2) en die op 31 december 2009: 

 

In deze regeling wordt verstaan onder betaald verlof het in een werktijdregeling door de werknemer 
op geen arbeid behoeft te worden 

verricht. Deze uren tellen mee bij de vaststelling van de totale arbeidsduur. 
In deze regeling wordt verstaan onder onbetaald verlof het recht op vrij van iedere dienst. Het op 

e verlof wordt bij de vaststelling van de totale 

De in het gezin van de werknemer verblijvende kinderen voor wie een adoptieaanvraag is ingediend, 
emer aangemerkt. 

Voor de werknemer die lid is van een religieuze communiteit, is deze paragraaf van overeenkomstige 
toepassing. In dat geval wordt een priesterjubileum gelijk gesteld met een huwelijksfeest. 

m afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato-beginsel 

De over de periode van onbetaald verlof als bedoeld in artikel 13.3.6 verschuldigde premies ten laste van 

Onder de voorwaarden zoals opgenomen in het pensioenreglement, kan de werknemer tijdens de 
en levensloopverlof de 

werknemer ontvangt, in afwijking van lid 1, de vastgestelde 
werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het gekozen niveau van de voortzetting. 

Indien de werknemer tijdens de periode van de verlenging van het bevallingsverlof of tijdens 
chapsverlof de basisaanvullende ziektekostenverzekering IZZ voortzet of afsluit, ontvangt de 

werknemer, in afwijking van lid 1, de vastgestelde werkgeversbijdrage in de premie. 

Lid 2 en 3 zijn uitsluitend van toepassing indien de werknemer, na het onbetaalde verlof, het 
dienstverband gedurende ten minste zes maanden voortzet. Bij het beëindigen van het dienstverband 
binnen deze termijn wordt het voor rekening van de werkgever komende deel van de premies in de 

de werknemer die verlof wil opnemen dit ten minste vier maanden voor het tijdstip van ingang van het 
verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, aanvraagt bij de werkgever; 
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– de werkgever het verzoek om verlof inwilligt tenzij een zodanig bedrijfs
het opnemen van verlof ve
redelijkheid en billijkheid moet wijken.

3. Een verzoek tot aanwending van het levenslooptegoed ten behoeve van volledig vervroegd pensioen zal 
door de werkgever worden gehonoreerd.

4. Indien de werknemer het verlof vroegtijdig wil beëindigen zal de werkgever naar vermogen proberen de 
werknemer zo spoedig mogelijk weer te werk te stellen.

Artikel 13.3.4. Betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen

1. De werkgever stelt de 
gedurende de bij die gebeurtenissen vermelde periode deel te nemen.
Zo nodig verleent de werkgever daartoe betaald verlof.
– verhuizing van de werknemer in opdracht van de werkgever: twee
– huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van het gezin van de werknemer: een 

dag; 
– huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten in de eerste en tweede graad van de 

werknemer, van de echtgeno(o)t(e) of relatiep
– 25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer: een dag;
– 25-, 40-, 50-, 60

of relatiepartner: een dag;
– 25- en 40-jarig dienstjubileum van de werknemer: een 
– bestuurlijke en ministeriële commissies op het gebied van de gezondheidszorg en medische 

tuchtcolleges: een dag.

2. Voor de gebeurtenissen genoemd in lid 1 geldt dat de werknemer veertien dagen voor de gebeurtenis 
aan de werkgever moet melden dat hi
niet toegepast. 

3. Indien de werknemer in het huwelijk treedt of op andere wijze een samenlevingsverband aangaat, bij 
notariële akte of gemeentelijke of kerkelijke registratie, wordt 14,4 
werkgever behoeft slechts éénmaal de verlofuren toe te kennen zolang het hetzelfde 
samenlevingsverband betreft).

4. In die gevallen waarin de werknemer, in verband met het bezoek aan een (tand)arts, redelijkerwijs niet 
een afspraak buiten de vastgestelde werktijden heeft kunnen maken, verleent de werkgever de 
werknemer betaald verlof.

Schema verwantschapsgraden

Artikel 13.3.5. Betaald of onbetaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen

1. De werkgever stelt de wer
van publiekrechtelijke colleges waarin de werknemer is verkozen en benoemd.

2. Indien deelname leidt tot verzuim van de in de werktijdregeling opgenomen te werken uren, wordt 
betaald of onbetaald verlof verleend. De keuze voor betaald of onbetaald verlof wordt jaarlijks in overleg 
tussen werkgever en werknemer bepaald.

3. Bij de keuze voor betaald verlof maakt de werkgever aanspraak op de vergoeding die de werknemer 
ontvangt voor de we

Artikel 13.3.6. Overige verlofmogelijkheden

De werkgever kan aan de werknemer betaald of onbetaald verlof verlenen.

Artikel 13.3.7. Afwijzing verlof

Kan in het belang van de instelling v
tijdstip verlof te verlenen, dan zal na overleg met de werknemer een (gedeeltelijk) afwijzend besluit worden 
genomen. 
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de werkgever het verzoek om verlof inwilligt tenzij een zodanig bedrijfs
het opnemen van verlof verzet dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet wijken. 

Een verzoek tot aanwending van het levenslooptegoed ten behoeve van volledig vervroegd pensioen zal 
door de werkgever worden gehonoreerd. 

n de werknemer het verlof vroegtijdig wil beëindigen zal de werkgever naar vermogen proberen de 
werknemer zo spoedig mogelijk weer te werk te stellen. 

Artikel 13.3.4. Betaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen 

De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid om aan de hierna vermelde gebeurtenissen 
gedurende de bij die gebeurtenissen vermelde periode deel te nemen. 
Zo nodig verleent de werkgever daartoe betaald verlof. 

verhuizing van de werknemer in opdracht van de werkgever: twee dagen;
huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van het gezin van de werknemer: een 

huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten in de eerste en tweede graad van de 
werknemer, van de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner: een dag; 

jarig huwelijk van de werknemer: een dag; 
, 60-jarig huwelijk van ouders of pleegouders van de werknemer, van de echtgeno(o)t(e) 

of relatiepartner: een dag; 
jarig dienstjubileum van de werknemer: een dag; 

bestuurlijke en ministeriële commissies op het gebied van de gezondheidszorg en medische 
tuchtcolleges: een dag. 

Voor de gebeurtenissen genoemd in lid 1 geldt dat de werknemer veertien dagen voor de gebeurtenis 
aan de werkgever moet melden dat hij de gebeurtenis wenst bij te wonen en wordt het naar rato

Indien de werknemer in het huwelijk treedt of op andere wijze een samenlevingsverband aangaat, bij 
notariële akte of gemeentelijke of kerkelijke registratie, wordt 14,4 uren betaald verlof toegekend. (De 
werkgever behoeft slechts éénmaal de verlofuren toe te kennen zolang het hetzelfde 
samenlevingsverband betreft). 

In die gevallen waarin de werknemer, in verband met het bezoek aan een (tand)arts, redelijkerwijs niet 
n afspraak buiten de vastgestelde werktijden heeft kunnen maken, verleent de werkgever de 

werknemer betaald verlof. 

Schema verwantschapsgraden 

Artikel 13.3.5. Betaald of onbetaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen

De werkgever stelt de werknemer in de gelegenheid om deel te nemen aan vergaderingen en zittingen 
van publiekrechtelijke colleges waarin de werknemer is verkozen en benoemd.

Indien deelname leidt tot verzuim van de in de werktijdregeling opgenomen te werken uren, wordt 
of onbetaald verlof verleend. De keuze voor betaald of onbetaald verlof wordt jaarlijks in overleg 

tussen werkgever en werknemer bepaald. 

Bij de keuze voor betaald verlof maakt de werkgever aanspraak op de vergoeding die de werknemer 
ontvangt voor de werkzaamheden voortvloeiend uit de functie waarvoor verlof is verleend.

Artikel 13.3.6. Overige verlofmogelijkheden 

De werkgever kan aan de werknemer betaald of onbetaald verlof verlenen. 

Artikel 13.3.7. Afwijzing verlof 

Kan in het belang van de instelling van de werkgever in redelijkheid niet verlangd worden op een bepaald 
tijdstip verlof te verlenen, dan zal na overleg met de werknemer een (gedeeltelijk) afwijzend besluit worden 

24 mei 2012 

de werkgever het verzoek om verlof inwilligt tenzij een zodanig bedrijfs- of dienstbelang zich tegen 
rzet dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van 

Een verzoek tot aanwending van het levenslooptegoed ten behoeve van volledig vervroegd pensioen zal 

n de werknemer het verlof vroegtijdig wil beëindigen zal de werkgever naar vermogen proberen de 

werknemer in de gelegenheid om aan de hierna vermelde gebeurtenissen 

dagen; 
huwelijk of registratie van partnerschap van één van de leden van het gezin van de werknemer: een 

huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten in de eerste en tweede graad van de 

jarig huwelijk van ouders of pleegouders van de werknemer, van de echtgeno(o)t(e) 

bestuurlijke en ministeriële commissies op het gebied van de gezondheidszorg en medische 

Voor de gebeurtenissen genoemd in lid 1 geldt dat de werknemer veertien dagen voor de gebeurtenis 
j de gebeurtenis wenst bij te wonen en wordt het naar rato-beginsel 

Indien de werknemer in het huwelijk treedt of op andere wijze een samenlevingsverband aangaat, bij 
uren betaald verlof toegekend. (De 

werkgever behoeft slechts éénmaal de verlofuren toe te kennen zolang het hetzelfde 

In die gevallen waarin de werknemer, in verband met het bezoek aan een (tand)arts, redelijkerwijs niet 
n afspraak buiten de vastgestelde werktijden heeft kunnen maken, verleent de werkgever de 

Artikel 13.3.5. Betaald of onbetaald verlof in verband met bijzondere gebeurtenissen 

knemer in de gelegenheid om deel te nemen aan vergaderingen en zittingen 
van publiekrechtelijke colleges waarin de werknemer is verkozen en benoemd. 

Indien deelname leidt tot verzuim van de in de werktijdregeling opgenomen te werken uren, wordt 
of onbetaald verlof verleend. De keuze voor betaald of onbetaald verlof wordt jaarlijks in overleg 

Bij de keuze voor betaald verlof maakt de werkgever aanspraak op de vergoeding die de werknemer 
rkzaamheden voortvloeiend uit de functie waarvoor verlof is verleend. 

an de werkgever in redelijkheid niet verlangd worden op een bepaald 
tijdstip verlof te verlenen, dan zal na overleg met de werknemer een (gedeeltelijk) afwijzend besluit worden 
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13.4. Arbeid en zorg 

Artikel 13.4.1. Algemeen

1. Voorzover in deze pa
arbeid en zorg van toepassing. Voor adoptieverlof, pleegzorgverlof, kortdurend zorgverlof en 
ouderschapsverlof zijn geen afwijkende bepalingen opgenomen.

2. Voor de werknemer me
toegepast. 

Artikel 13.4.2. Zwangerschaps

In aanvulling op de Wet arbeid en zorg zijn de volgende bepalingen van toepassing.
1. De werknemer heeft gedurende de

uitkering van het UWV. De werkgever vult de uitkering aan tot het voor de werknemer naar tijdsruimte 
vastgestelde loon. 

2. Aansluitend aan het bevallingsverlof verleent de werkgever aan de werkne
maximaal vier weken onbetaald verlof. Hierover wordt uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke 
datum van de bevalling een afspraak gemaakt.

Artikel 13.4.3. Kraamverlof

In afwijking van de Wet arbeid en zorg heeft de werknemer rec
van de echtgenote of relatiepartner.

Artikel 13.4.4. Langdurend zorgverlof

In aanvulling op de Wet arbeid en zorg zijn de volgende bepalingen van toepassing.
1. De werknemer heeft recht op betaald verlof voor d

of -verzorging in geval van terminale of palliatieve zorg van:
– de echtgenoot of de relatiepartner;
– een inwonend kind, inwonend kind van de echtgenoot of relatiepartner, adoptiekind of pleegkind 

waarbij laatstgenoemde op grond van verklaringen uit de GBA op hetzelfde adres als de werknemer 
woont en door hem in diens gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed;

– een inwonende ouder van de werknemer.
2. Het verlof bedraagt een aaneengesloten periode van 

opgebouwde vakantierechten worden geacht te zijn opgenomen binnen deze periode

Artikel 13.4.5. Calamiteiten en ander kort verzuimverlof

1. De werknemer heeft recht op korte tijd betaald verlof om in zeer bijzondere pe
de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden 
wordt onder meer ziekte in het gezin van de werknemer verstaan.

2. Bij overlijden van 
– een bloed- of aanverwant in de rechte lijn
– een broer of zus;
van de werknemer en/of van zijn echtgenoot of relatiepartner heeft de werknemer recht op betaald verlof 
op de dag van overlijden en op de dag van de begrafenis of crematie, voor zover de werknemer was 
ingeroosterd op deze dag/dagen.

3. Bij overlijden van 
– de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner;
– een (pleeg)kind;
– een (pleeg)ouder;
van de werknemer en/of van zijn echtgenoot of relatiepartner heeft de werknemer recht op betaald verlof 
op de dag van overlijden tot en met de dag van de 
ingeroosterd op deze dag/dagen.
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Artikel 13.4.1. Algemeen 

Voorzover in deze paragraaf niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van de Wet 
arbeid en zorg van toepassing. Voor adoptieverlof, pleegzorgverlof, kortdurend zorgverlof en 
ouderschapsverlof zijn geen afwijkende bepalingen opgenomen. 

Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato

Artikel 13.4.2. Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

In aanvulling op de Wet arbeid en zorg zijn de volgende bepalingen van toepassing.
De werknemer heeft gedurende de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op een 
uitkering van het UWV. De werkgever vult de uitkering aan tot het voor de werknemer naar tijdsruimte 

 
Aansluitend aan het bevallingsverlof verleent de werkgever aan de werkne
maximaal vier weken onbetaald verlof. Hierover wordt uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke 
datum van de bevalling een afspraak gemaakt. 

Artikel 13.4.3. Kraamverlof 

In afwijking van de Wet arbeid en zorg heeft de werknemer recht op 28,8 uur betaald verlof na de bevalling 
van de echtgenote of relatiepartner. 

Artikel 13.4.4. Langdurend zorgverlof 

In aanvulling op de Wet arbeid en zorg zijn de volgende bepalingen van toepassing.
De werknemer heeft recht op betaald verlof voor de door hem te verlenen noodzakelijke thuisverpleging 

verzorging in geval van terminale of palliatieve zorg van: 
de echtgenoot of de relatiepartner; 
een inwonend kind, inwonend kind van de echtgenoot of relatiepartner, adoptiekind of pleegkind 

ij laatstgenoemde op grond van verklaringen uit de GBA op hetzelfde adres als de werknemer 
woont en door hem in diens gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed;
een inwonende ouder van de werknemer. 

Het verlof bedraagt een aaneengesloten periode van maximaal elf weken. De in deze periode 
opgebouwde vakantierechten worden geacht te zijn opgenomen binnen deze periode

Artikel 13.4.5. Calamiteiten en ander kort verzuimverlof 

De werknemer heeft recht op korte tijd betaald verlof om in zeer bijzondere pe
de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden 
wordt onder meer ziekte in het gezin van de werknemer verstaan. 

of aanverwant in de rechte lijn; 
een broer of zus; 

van de werknemer en/of van zijn echtgenoot of relatiepartner heeft de werknemer recht op betaald verlof 
op de dag van overlijden en op de dag van de begrafenis of crematie, voor zover de werknemer was 
ingeroosterd op deze dag/dagen. 

de echtgeno(o)t(e) of relatiepartner; 
een (pleeg)kind; 
een (pleeg)ouder; 

van de werknemer en/of van zijn echtgenoot of relatiepartner heeft de werknemer recht op betaald verlof 
op de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie, voor zover de werknemer was 
ingeroosterd op deze dag/dagen. 
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ragraaf niet afwijkend of aanvullend is bepaald, zijn de bepalingen van de Wet 
arbeid en zorg van toepassing. Voor adoptieverlof, pleegzorgverlof, kortdurend zorgverlof en 

t een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato-beginsel 

In aanvulling op de Wet arbeid en zorg zijn de volgende bepalingen van toepassing. 
en bevallingsverlof recht op een 

uitkering van het UWV. De werkgever vult de uitkering aan tot het voor de werknemer naar tijdsruimte 

Aansluitend aan het bevallingsverlof verleent de werkgever aan de werknemer die daarom verzoekt 
maximaal vier weken onbetaald verlof. Hierover wordt uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke 

ht op 28,8 uur betaald verlof na de bevalling 

In aanvulling op de Wet arbeid en zorg zijn de volgende bepalingen van toepassing. 
e door hem te verlenen noodzakelijke thuisverpleging 

een inwonend kind, inwonend kind van de echtgenoot of relatiepartner, adoptiekind of pleegkind 
ij laatstgenoemde op grond van verklaringen uit de GBA op hetzelfde adres als de werknemer 

woont en door hem in diens gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed; 

maximaal elf weken. De in deze periode 
opgebouwde vakantierechten worden geacht te zijn opgenomen binnen deze periode 

De werknemer heeft recht op korte tijd betaald verlof om in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden 
de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden 

van de werknemer en/of van zijn echtgenoot of relatiepartner heeft de werknemer recht op betaald verlof 
op de dag van overlijden en op de dag van de begrafenis of crematie, voor zover de werknemer was 

van de werknemer en/of van zijn echtgenoot of relatiepartner heeft de werknemer recht op betaald verlof 
begrafenis of crematie, voor zover de werknemer was 
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HOOFDSTUK 14 WACHTGELD

Artikel 14.1. Definitie 

Voor de toepassing van de verdere bepalingen van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a. Wachtgeld: de som van enerzijds
– een WW-uitkering, een eventuele ZW

loonsuppletieregeling, een OBU
– inkomsten uit arbeid of bedrijf, voorzover artikel 14.2 lid 4 of artikel 14.7 van toe

de aanvulling daarop van de werkgever.
b. Salaris: het netto-inkomen dat wordt afgeleid van de som van het bruto
bestanddelen die als loon worden aangemerkt in de Dagloonregels werknemersverzekeringen.

Artikel 14.2. Werkingssfeer

1. Aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst niet op eigen verzoek eindigt, wordt met ingang van de 
dag volgend op de dag waarop de dienstbetrekking eindigt een wachtgeld toegekend indien deze 
beëindiging geschiedt wegens:
– gehele of gedeeltelijke opheffing van zijn functie of formatieplaats;
– reorganisatie waardoor zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overbodig zijn geworden;
– fusie, liquidatie, gehele of gedeeltelijke sluiting van de instelling;
– onbekwaamheid van d

dient tenminste de leeftijd van vijftig jaar te hebben bereikt en vijftien jaar of langer bij de werkgever of 
diens rechtsvoorganger in dienst te zijn.

2. Het wachtgeld wordt toe
datgene doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van de in artikel 14.1 genoemde uitkeringen.

3. Geniet de wachtgeldgerechtigde op de dag dat het wachtgeld zou ingaan een ZW
wordt deze aangevuld tot de hoogte en voor de duur van het wachtgeld. Wordt binnen twee jaar na de 
hiervoor genoemde dag geen WW

4. Aan de werknemer aan wie door de w
arbeidsovereenkomst op een van de gronden, genoemd in lid 1 zal worden beëindigd, wordt, indien hij 
voor de dag van het ontslag een andere dienstbetrekking aanvaardt, waaraan een lager salaris is 
verbonden, met ingang van de dag van indiensttreding een aanvulling op dat salaris tot de hoogte en 
voor de duur van het wachtgeld toegekend.

Artikel 14.3. Duur van het wachtgeld

1. Het wachtgeld wordt toegekend gedurende drie maanden, vermeerderd met drie maanden voo
dienstjaar, met dien verstande dat bij toepassing van deze bepaling ten hoogste twintig dienstjaren in 
aanmerking worden genomen.

2. Voor de werknemer die binnen vijf jaar na de datum van het ontslag de pensioengerechtigde leeftijd zal 
bereiken en daarenboven op de datum van het ontslag ten minste tien dienstjaren bij de instelling zal 
hebben volbracht, wordt de duur van het wachtgeld verlengd tot het bereiken van die leeftijd.

3. Voor de werknemer die binnen vijf jaar na de datum van het ontslag 
volledige overbruggingsuitkering (OBU) als bedoeld in het Reglement van Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn, wordt op de volgende voorwaarden de duur van het wachtgeld tot dit tijdstip verlengd:
– op de datum van het ontslag dienen ten
– in bovengenoemde periode van maximaal vijf jaar dient het deelnemerschap ingevolge het reglement 

van eerder vermeld Pensioenfonds op vrijwillige basis te zijn voortgezet.

4. Tijdens de in de leden 2 en 3 vermelde verlengde wachtgeldperiode is het bepaalde van artikel 14.4 lid 1 
van toepassing. 

5. Voor de bepaling van het aantal dienstjaren als bedoeld in lid 1 tellen alle volle maanden tezamen 
aaneengesloten doorgebracht in dienst van bij de NV
instellingen mee. Dienstjaren, doorgebracht in voornoemde instellingen, welke niet ononderbroken 
aaneensluiten en gedurende welke onderbrekingen de werknemer wachtgeld ingevolge deze cao heeft 
genoten, worden voor de toepassing van deze bepaling geacht aaneengesloten te zijn.
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HOOFDSTUK 14 WACHTGELD 

Voor de toepassing van de verdere bepalingen van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
de som van enerzijds 

uitkering, een eventuele ZW-uitkering, een WAO/WIA-uitkering, de uitkering ingevolge een 
loonsuppletieregeling, een OBU-uitkering van Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
inkomsten uit arbeid of bedrijf, voorzover artikel 14.2 lid 4 of artikel 14.7 van toe
de aanvulling daarop van de werkgever. 

inkomen dat wordt afgeleid van de som van het bruto-maandsalaris en de overige 
bestanddelen die als loon worden aangemerkt in de Dagloonregels werknemersverzekeringen.

rtikel 14.2. Werkingssfeer 

Aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst niet op eigen verzoek eindigt, wordt met ingang van de 
dag volgend op de dag waarop de dienstbetrekking eindigt een wachtgeld toegekend indien deze 
beëindiging geschiedt wegens: 

gehele of gedeeltelijke opheffing van zijn functie of formatieplaats; 
reorganisatie waardoor zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overbodig zijn geworden;
fusie, liquidatie, gehele of gedeeltelijke sluiting van de instelling; 
onbekwaamheid van de werknemer, welke niet aan zijn schuld of toedoen is te wijten. De werknemer 
dient tenminste de leeftijd van vijftig jaar te hebben bereikt en vijftien jaar of langer bij de werkgever of 
diens rechtsvoorganger in dienst te zijn. 

Het wachtgeld wordt toegekend als de werknemer een WW-uitkering is toegekend en hij overigens al 
datgene doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van de in artikel 14.1 genoemde uitkeringen.

Geniet de wachtgeldgerechtigde op de dag dat het wachtgeld zou ingaan een ZW
wordt deze aangevuld tot de hoogte en voor de duur van het wachtgeld. Wordt binnen twee jaar na de 
hiervoor genoemde dag geen WW-uitkering toegekend, dan eindigt het wachtgeld uiterlijk na twee jaar.

Aan de werknemer aan wie door de werkgever schriftelijk wordt medegedeeld dat de 
arbeidsovereenkomst op een van de gronden, genoemd in lid 1 zal worden beëindigd, wordt, indien hij 
voor de dag van het ontslag een andere dienstbetrekking aanvaardt, waaraan een lager salaris is 

t ingang van de dag van indiensttreding een aanvulling op dat salaris tot de hoogte en 
voor de duur van het wachtgeld toegekend. 

Artikel 14.3. Duur van het wachtgeld 

Het wachtgeld wordt toegekend gedurende drie maanden, vermeerderd met drie maanden voo
dienstjaar, met dien verstande dat bij toepassing van deze bepaling ten hoogste twintig dienstjaren in 
aanmerking worden genomen. 

Voor de werknemer die binnen vijf jaar na de datum van het ontslag de pensioengerechtigde leeftijd zal 
n daarenboven op de datum van het ontslag ten minste tien dienstjaren bij de instelling zal 

hebben volbracht, wordt de duur van het wachtgeld verlengd tot het bereiken van die leeftijd.

Voor de werknemer die binnen vijf jaar na de datum van het ontslag in aanmerking komt voor de 
volledige overbruggingsuitkering (OBU) als bedoeld in het Reglement van Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn, wordt op de volgende voorwaarden de duur van het wachtgeld tot dit tijdstip verlengd:

op de datum van het ontslag dienen ten minste tien dienstjaren bij de instelling te zijn volbracht;
in bovengenoemde periode van maximaal vijf jaar dient het deelnemerschap ingevolge het reglement 
van eerder vermeld Pensioenfonds op vrijwillige basis te zijn voortgezet.

eden 2 en 3 vermelde verlengde wachtgeldperiode is het bepaalde van artikel 14.4 lid 1 

Voor de bepaling van het aantal dienstjaren als bedoeld in lid 1 tellen alle volle maanden tezamen 
aaneengesloten doorgebracht in dienst van bij de NVZ, NZf of diens rechtsvoorgangers aangesloten 
instellingen mee. Dienstjaren, doorgebracht in voornoemde instellingen, welke niet ononderbroken 
aaneensluiten en gedurende welke onderbrekingen de werknemer wachtgeld ingevolge deze cao heeft 

oor de toepassing van deze bepaling geacht aaneengesloten te zijn.
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Voor de toepassing van de verdere bepalingen van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

uitkering, de uitkering ingevolge een 
uitkering van Pensioenfonds Zorg en Welzijn; 

inkomsten uit arbeid of bedrijf, voorzover artikel 14.2 lid 4 of artikel 14.7 van toepassing is, en anderzijds 

maandsalaris en de overige 
bestanddelen die als loon worden aangemerkt in de Dagloonregels werknemersverzekeringen. 

Aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst niet op eigen verzoek eindigt, wordt met ingang van de 
dag volgend op de dag waarop de dienstbetrekking eindigt een wachtgeld toegekend indien deze 

reorganisatie waardoor zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overbodig zijn geworden; 

e werknemer, welke niet aan zijn schuld of toedoen is te wijten. De werknemer 
dient tenminste de leeftijd van vijftig jaar te hebben bereikt en vijftien jaar of langer bij de werkgever of 

uitkering is toegekend en hij overigens al 
datgene doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van de in artikel 14.1 genoemde uitkeringen. 

Geniet de wachtgeldgerechtigde op de dag dat het wachtgeld zou ingaan een ZW- of WIA-uitkering, dan 
wordt deze aangevuld tot de hoogte en voor de duur van het wachtgeld. Wordt binnen twee jaar na de 

uitkering toegekend, dan eindigt het wachtgeld uiterlijk na twee jaar. 

erkgever schriftelijk wordt medegedeeld dat de 
arbeidsovereenkomst op een van de gronden, genoemd in lid 1 zal worden beëindigd, wordt, indien hij 
voor de dag van het ontslag een andere dienstbetrekking aanvaardt, waaraan een lager salaris is 

t ingang van de dag van indiensttreding een aanvulling op dat salaris tot de hoogte en 

Het wachtgeld wordt toegekend gedurende drie maanden, vermeerderd met drie maanden voor elk vol 
dienstjaar, met dien verstande dat bij toepassing van deze bepaling ten hoogste twintig dienstjaren in 

Voor de werknemer die binnen vijf jaar na de datum van het ontslag de pensioengerechtigde leeftijd zal 
n daarenboven op de datum van het ontslag ten minste tien dienstjaren bij de instelling zal 

hebben volbracht, wordt de duur van het wachtgeld verlengd tot het bereiken van die leeftijd. 

in aanmerking komt voor de 
volledige overbruggingsuitkering (OBU) als bedoeld in het Reglement van Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn, wordt op de volgende voorwaarden de duur van het wachtgeld tot dit tijdstip verlengd: 

minste tien dienstjaren bij de instelling te zijn volbracht; 
in bovengenoemde periode van maximaal vijf jaar dient het deelnemerschap ingevolge het reglement 
van eerder vermeld Pensioenfonds op vrijwillige basis te zijn voortgezet. 

eden 2 en 3 vermelde verlengde wachtgeldperiode is het bepaalde van artikel 14.4 lid 1 

Voor de bepaling van het aantal dienstjaren als bedoeld in lid 1 tellen alle volle maanden tezamen 
Z, NZf of diens rechtsvoorgangers aangesloten 

instellingen mee. Dienstjaren, doorgebracht in voornoemde instellingen, welke niet ononderbroken 
aaneensluiten en gedurende welke onderbrekingen de werknemer wachtgeld ingevolge deze cao heeft 

oor de toepassing van deze bepaling geacht aaneengesloten te zijn. 
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6. Als de aanspraak op wachtgeld is geëindigd omdat de werknemer inkomsten uit een dienstbetrekking 
geniet en deze dienstbetrekking niet op eigen verzoek eindigt wegens een in artikel 14.2 
reden, herleeft de aanspraak op wachtgeld.
De duur van de dienstbetrekking wordt op de totale duur van de wachtgeldaanspraak in mindering 
gebracht. 

7. De herleving van wachtgeld geldt niet indien en zolang bij de nieuwe werkgever aanspraak o
bestaat. 

Artikel 14.4. Hoogte van het wachtgeld

1. Het wachtgeld is gedurende de eerste zes maanden gelijk aan het laatstgenoten salaris en bedraagt 
vervolgens gedurende de volgende drie maanden 80%, gedurende de daarop volgende twee jaar 75% 
en vervolgens 70% van het salaris.
Gedurende de wachtgeldperiode bedraagt het wachtgeld nooit minder dan 80% van het minimumloon als 
bedoeld in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.

2. Als de wachtgeldgerechtigde een overbruggingsuitkering geniet a
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, wordt deze uitkering aangevuld tot de hoogte van het wachtgeld als 
omschreven in dit artikel.

3. Algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor deze cao, welke door de wachtgeld
zouden zijn genoten indien betrokkene in dienst zou zijn gebleven, zullen bij de berekening van het 
wachtgeld in aanmerking worden genomen. Alsdan worden voor de berekening van het netto
op dat moment geldende premiehoogten in acht genomen.

4. Als tengevolge van de al dan niet geleidelijke vermindering van de individuele werkzaamheden de 
toepassing van het in de voorafgaande leden bepaalde tot voor de wachtgeldgerechtigde ongunstige 
resultaten zou leiden, wordt in zijn voordeel van die bepali

Artikel 14.5. Wachtgeld en pensioen

1. Gedurende de wachtgeldperiode blijven, indien en zolang de wachtgeldgerechtigde het deel
nemerschap aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn wenst voort te zetten, de pensioenaanspraken 
gerelateerd aan het s
Zorg en Welzijn. 
De werkgever draagt zorg voor de afdracht van de premie die verschuldigd is. Het werknemers
van de wachtgeldgerechtigde is gerelateerd aan de hoogte van
wachtgeld begrepen toeslagen die onder de bijdragegrondslag niet worden begrepen.

2. Indien en voor zolang de Regeling pensioenopbouw tijdens werkloosheid (FVP) op de 
wachtgeldgerechtigde van toepassing is, is hetge
premie niet op de wachtgeldgerechtigde van toepassing.

3. Het in lid 1 bepaalde geldt niet indien de wachtgeldgerechtigde die jonger is dan vijftig jaar kan 
deelnemen aan de pensioenregeling die aan z

4. In het geval dat de aanvulling door de werkgever niet voldoende is om daaruit de door de 
wachtgeldgerechtigde verschuldigde premie te voldoen, dient betrokkene het ontbrekende gedeelte uit 
de wettelijke uitkering te voldoen.

5. De premie die verschuldigd is over het inkomen boven de in de Regeling pensioenopbouw tijdens 
werkloosheid genoemde bijdragegrens komt, onder aftrek van het procentuele werknemersaandeel, ten 
laste van de werkgever.

Artikel 14.6. Verplichtingen van de werknemer/wachtgeldgerechtigde

1. De werknemer is verplicht zich, na aanzegging van het ontslag, direct als werkzoekende in te laten 
schrijven bij het UWV WERKbedrijf

2. De werknemer/wachtgeldgerechtigde is verplicht gebruik te maken
om inkomsten uit arbeid of bedrijf te verkrijgen, tenzij hij aantoont dat deze verplichting redelijkerwijs niet 
van hem kan worden gevergd.

3. De werknemer/wachtgeldgerechtigde is verplicht aan de werkgever direct opgave t
van de inkomsten uit arbeid of bedrijf en van het bedrag dat aan uitkering ingevolge een wettelijke 
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Als de aanspraak op wachtgeld is geëindigd omdat de werknemer inkomsten uit een dienstbetrekking 
geniet en deze dienstbetrekking niet op eigen verzoek eindigt wegens een in artikel 14.2 
reden, herleeft de aanspraak op wachtgeld. 
De duur van de dienstbetrekking wordt op de totale duur van de wachtgeldaanspraak in mindering 

De herleving van wachtgeld geldt niet indien en zolang bij de nieuwe werkgever aanspraak o

Artikel 14.4. Hoogte van het wachtgeld 

Het wachtgeld is gedurende de eerste zes maanden gelijk aan het laatstgenoten salaris en bedraagt 
vervolgens gedurende de volgende drie maanden 80%, gedurende de daarop volgende twee jaar 75% 

n vervolgens 70% van het salaris. 
Gedurende de wachtgeldperiode bedraagt het wachtgeld nooit minder dan 80% van het minimumloon als 
bedoeld in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag. 

Als de wachtgeldgerechtigde een overbruggingsuitkering geniet als bedoeld in het Reglement van 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, wordt deze uitkering aangevuld tot de hoogte van het wachtgeld als 
omschreven in dit artikel. 

Algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor deze cao, welke door de wachtgeld
zouden zijn genoten indien betrokkene in dienst zou zijn gebleven, zullen bij de berekening van het 
wachtgeld in aanmerking worden genomen. Alsdan worden voor de berekening van het netto
op dat moment geldende premiehoogten in acht genomen. 

Als tengevolge van de al dan niet geleidelijke vermindering van de individuele werkzaamheden de 
toepassing van het in de voorafgaande leden bepaalde tot voor de wachtgeldgerechtigde ongunstige 
resultaten zou leiden, wordt in zijn voordeel van die bepalingen afgeweken.

Artikel 14.5. Wachtgeld en pensioen 

Gedurende de wachtgeldperiode blijven, indien en zolang de wachtgeldgerechtigde het deel
nemerschap aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn wenst voort te zetten, de pensioenaanspraken 
gerelateerd aan het salaris, zijnde de bijdragegrondslag ingevolge het Reglement van Pensioenfonds 

De werkgever draagt zorg voor de afdracht van de premie die verschuldigd is. Het werknemers
van de wachtgeldgerechtigde is gerelateerd aan de hoogte van het wachtgeld, verminderd met de in het 
wachtgeld begrepen toeslagen die onder de bijdragegrondslag niet worden begrepen.

Indien en voor zolang de Regeling pensioenopbouw tijdens werkloosheid (FVP) op de 
wachtgeldgerechtigde van toepassing is, is hetgeen in lid 1 is bepaald ten aanzien van de verschuldigde 
premie niet op de wachtgeldgerechtigde van toepassing. 

Het in lid 1 bepaalde geldt niet indien de wachtgeldgerechtigde die jonger is dan vijftig jaar kan 
deelnemen aan de pensioenregeling die aan zijn eventuele nieuwe dienstbetrekking is verbonden.

In het geval dat de aanvulling door de werkgever niet voldoende is om daaruit de door de 
wachtgeldgerechtigde verschuldigde premie te voldoen, dient betrokkene het ontbrekende gedeelte uit 

e uitkering te voldoen. 

De premie die verschuldigd is over het inkomen boven de in de Regeling pensioenopbouw tijdens 
werkloosheid genoemde bijdragegrens komt, onder aftrek van het procentuele werknemersaandeel, ten 
laste van de werkgever. 

Verplichtingen van de werknemer/wachtgeldgerechtigde 

De werknemer is verplicht zich, na aanzegging van het ontslag, direct als werkzoekende in te laten 
schrijven bij het UWV WERKbedrijf 

De werknemer/wachtgeldgerechtigde is verplicht gebruik te maken van een hem geboden mogelijkheid 
om inkomsten uit arbeid of bedrijf te verkrijgen, tenzij hij aantoont dat deze verplichting redelijkerwijs niet 
van hem kan worden gevergd. 

De werknemer/wachtgeldgerechtigde is verplicht aan de werkgever direct opgave t
van de inkomsten uit arbeid of bedrijf en van het bedrag dat aan uitkering ingevolge een wettelijke 
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Als de aanspraak op wachtgeld is geëindigd omdat de werknemer inkomsten uit een dienstbetrekking 
geniet en deze dienstbetrekking niet op eigen verzoek eindigt wegens een in artikel 14.2 lid 1 genoemde 

De duur van de dienstbetrekking wordt op de totale duur van de wachtgeldaanspraak in mindering 

De herleving van wachtgeld geldt niet indien en zolang bij de nieuwe werkgever aanspraak op wachtgeld 

Het wachtgeld is gedurende de eerste zes maanden gelijk aan het laatstgenoten salaris en bedraagt 
vervolgens gedurende de volgende drie maanden 80%, gedurende de daarop volgende twee jaar 75% 

Gedurende de wachtgeldperiode bedraagt het wachtgeld nooit minder dan 80% van het minimumloon als 

ls bedoeld in het Reglement van 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, wordt deze uitkering aangevuld tot de hoogte van het wachtgeld als 

Algemene loonaanpassingen zoals van toepassing voor deze cao, welke door de wachtgeld- gerechtigde 
zouden zijn genoten indien betrokkene in dienst zou zijn gebleven, zullen bij de berekening van het 
wachtgeld in aanmerking worden genomen. Alsdan worden voor de berekening van het netto-inkomen de 

Als tengevolge van de al dan niet geleidelijke vermindering van de individuele werkzaamheden de 
toepassing van het in de voorafgaande leden bepaalde tot voor de wachtgeldgerechtigde ongunstige 

ngen afgeweken. 

Gedurende de wachtgeldperiode blijven, indien en zolang de wachtgeldgerechtigde het deel- 
nemerschap aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn wenst voort te zetten, de pensioenaanspraken 

alaris, zijnde de bijdragegrondslag ingevolge het Reglement van Pensioenfonds 

De werkgever draagt zorg voor de afdracht van de premie die verschuldigd is. Het werknemers- aandeel 
het wachtgeld, verminderd met de in het 

wachtgeld begrepen toeslagen die onder de bijdragegrondslag niet worden begrepen. 

Indien en voor zolang de Regeling pensioenopbouw tijdens werkloosheid (FVP) op de 
en in lid 1 is bepaald ten aanzien van de verschuldigde 

Het in lid 1 bepaalde geldt niet indien de wachtgeldgerechtigde die jonger is dan vijftig jaar kan 
ijn eventuele nieuwe dienstbetrekking is verbonden. 

In het geval dat de aanvulling door de werkgever niet voldoende is om daaruit de door de 
wachtgeldgerechtigde verschuldigde premie te voldoen, dient betrokkene het ontbrekende gedeelte uit 

De premie die verschuldigd is over het inkomen boven de in de Regeling pensioenopbouw tijdens 
werkloosheid genoemde bijdragegrens komt, onder aftrek van het procentuele werknemersaandeel, ten 

De werknemer is verplicht zich, na aanzegging van het ontslag, direct als werkzoekende in te laten 

van een hem geboden mogelijkheid 
om inkomsten uit arbeid of bedrijf te verkrijgen, tenzij hij aantoont dat deze verplichting redelijkerwijs niet 

De werknemer/wachtgeldgerechtigde is verplicht aan de werkgever direct opgave te doen van het bedrag 
van de inkomsten uit arbeid of bedrijf en van het bedrag dat aan uitkering ingevolge een wettelijke 
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regeling wordt genoten. Desgevraagd dient hij alle gewenste inlichtingen en bewijsstukken te 
verschaffen. 

4. De werknemer/wachtgeldger
werkloosheid, is verplicht mee te werken aan voortzetting van de pensioenopbouw, zoals in deze 
regeling is bepaald.

Artikel 14.7. Vermindering van het wachtgeld

1. Als de wachtgeldgerechtigde met ingang van of na de dag waarop het wachtgeld is ingegaan, inkomsten 
uit arbeid of bedrijf geniet, worden deze inkomsten op het wachtgeld in mindering gebracht, indien en 
voorzover zij tezamen met het wachtgeld meer bedragen dan het

2. Als op de WW-uitkering van een werknemer een strafkorting wordt toegepast, zal de verplichting van de 
werkgever tot aanvulling als bedoeld in artikel 14.4 overeenkomstig worden aangepast en kan de 
werknemer geen beroep doen op lo

3. Leiden de inkomsten uit bedrijf of arbeid als bedoeld in lid 1 tot een (gedeeltelijke) korting op de wettelijke 
uitkering, dan gaat het gedeelte van de inkomsten dat in mindering wordt gebracht op de wettelijke 
uitkering tot het begrip wachtgeld behoren.

Artikel 14.8. Vervallen van het wachtgeld

1. Het wachtgeld vervalt:
– met ingang van de dag volgend op die waarop de werknemer is overleden;
– met ingang van de dag waarop de werknemer aanspraak maakt op ouderdomspensioen 

invaliditeitspensioen ingevolge het Reglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, uit hoofde van de 
betrekking waaruit hij met wachtgeld is ontslagen;

– als de wachtgeldgerechtigde weigert aan de hem in artikel 14.6 opgelegde verplichtingen te voldoen;
– als één van de in artikel 14.1 genoemde uitkeringen wordt stopgezet, omdat de wachtgeldgerechtigde 

niet al datgene doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een van deze uitkeringen.
Hangende een beroepsprocedure krachtens genoemde wettelijke regel
wachtgeld opgeschort.

2. Het wachtgeld kan door de werkgever vervallen worden verklaard als:
– de wachtgeldgerechtigde onvoldoende medewerking geeft aan een geneeskundig onderzoek dat 

strekt tot het aanvragen van 
arbeidsongeschiktheid;

– de wachtgeldgerechtigde geacht kan worden zich duurzaam in het buitenland te hebben gevestigd. 
Deze bepaling geldt niet voor degene die de 55

Artikel 14.9. Uitkering bij overlijden

1. Ingeval van overlijden van de wachtgeldgerechtigde wordt door de werkgever aan de in artikel 3.1.9 lid 1 
of lid 2 genoemde personen een uitkering verstrekt ter grootte van het wachtgeld dat over de eerste drie 
maanden volgend op de maand van overlijden zou zijn uitgekeerd.

2. De overlijdensuitkering als bedoeld in lid 1 vervalt indien en voor zover overlijdens
verstrekt krachtens de sociale verzekeringswetten.

Artikel 14.10. Uitbetaling van he

De uitkering van wachtgeld geschiedt maandelijks met inachtneming van de voor de salarisbetaling geldende 
regelingen. 

Artikel 14.11. Bijzondere regelingen

1. Wanneer bij de nieuwe werkgever geen regeling voor vergoedingen van verhuiskosten van 
aan hen die een eigen huishouding voeren bij verhuizing binnen een jaar na beëindiging van het 
dienstverband eenmaal een tegemoetkoming worden gegeven ten bedrage van eenmaal het 
maandsalaris, op grond van artikel 14.1 sub b met een minimum 
geldende minimumloon per maand indien de afstand van de woonplaats naar de nieuwe werkplaats zo 
groot is dat hij redelijkerwijs dient te verhuizen.

2. a. Bestaande toezeggingen aan de wachtgeldgerechtigde terzake vergoedi
blijven gedurende de wachtgeldperiode gehandhaafd.
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regeling wordt genoten. Desgevraagd dient hij alle gewenste inlichtingen en bewijsstukken te 

De werknemer/wachtgeldgerechtigde die in aanmerking komt voor de Regeling pensioenopbouw tijdens 
werkloosheid, is verplicht mee te werken aan voortzetting van de pensioenopbouw, zoals in deze 
regeling is bepaald. 

Artikel 14.7. Vermindering van het wachtgeld 

wachtgeldgerechtigde met ingang van of na de dag waarop het wachtgeld is ingegaan, inkomsten 
uit arbeid of bedrijf geniet, worden deze inkomsten op het wachtgeld in mindering gebracht, indien en 
voorzover zij tezamen met het wachtgeld meer bedragen dan het laatstgenoten salaris.

uitkering van een werknemer een strafkorting wordt toegepast, zal de verplichting van de 
werkgever tot aanvulling als bedoeld in artikel 14.4 overeenkomstig worden aangepast en kan de 
werknemer geen beroep doen op loonbetaling ex artikel 7:629 BW. 

Leiden de inkomsten uit bedrijf of arbeid als bedoeld in lid 1 tot een (gedeeltelijke) korting op de wettelijke 
uitkering, dan gaat het gedeelte van de inkomsten dat in mindering wordt gebracht op de wettelijke 

tot het begrip wachtgeld behoren. 

Artikel 14.8. Vervallen van het wachtgeld 

Het wachtgeld vervalt: 
met ingang van de dag volgend op die waarop de werknemer is overleden;
met ingang van de dag waarop de werknemer aanspraak maakt op ouderdomspensioen 
invaliditeitspensioen ingevolge het Reglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, uit hoofde van de 
betrekking waaruit hij met wachtgeld is ontslagen; 
als de wachtgeldgerechtigde weigert aan de hem in artikel 14.6 opgelegde verplichtingen te voldoen;
als één van de in artikel 14.1 genoemde uitkeringen wordt stopgezet, omdat de wachtgeldgerechtigde 
niet al datgene doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een van deze uitkeringen.

Hangende een beroepsprocedure krachtens genoemde wettelijke regelingen wordt de uitkering van het 
wachtgeld opgeschort. 

Het wachtgeld kan door de werkgever vervallen worden verklaard als: 
de wachtgeldgerechtigde onvoldoende medewerking geeft aan een geneeskundig onderzoek dat 
strekt tot het aanvragen van invaliditeitspensioen of van een wettelijke uitkering wegens 
arbeidsongeschiktheid; 
de wachtgeldgerechtigde geacht kan worden zich duurzaam in het buitenland te hebben gevestigd. 
Deze bepaling geldt niet voor degene die de 55-jarige leeftijd heeft bereik

Artikel 14.9. Uitkering bij overlijden 

Ingeval van overlijden van de wachtgeldgerechtigde wordt door de werkgever aan de in artikel 3.1.9 lid 1 
of lid 2 genoemde personen een uitkering verstrekt ter grootte van het wachtgeld dat over de eerste drie 

aanden volgend op de maand van overlijden zou zijn uitgekeerd. 

De overlijdensuitkering als bedoeld in lid 1 vervalt indien en voor zover overlijdens
verstrekt krachtens de sociale verzekeringswetten. 

Artikel 14.10. Uitbetaling van het wachtgeld 

De uitkering van wachtgeld geschiedt maandelijks met inachtneming van de voor de salarisbetaling geldende 

Artikel 14.11. Bijzondere regelingen 

Wanneer bij de nieuwe werkgever geen regeling voor vergoedingen van verhuiskosten van 
aan hen die een eigen huishouding voeren bij verhuizing binnen een jaar na beëindiging van het 
dienstverband eenmaal een tegemoetkoming worden gegeven ten bedrage van eenmaal het 
maandsalaris, op grond van artikel 14.1 sub b met een minimum van tweemaal het voor de werknemer 
geldende minimumloon per maand indien de afstand van de woonplaats naar de nieuwe werkplaats zo 
groot is dat hij redelijkerwijs dient te verhuizen. 

Bestaande toezeggingen aan de wachtgeldgerechtigde terzake vergoedi
blijven gedurende de wachtgeldperiode gehandhaafd. 
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regeling wordt genoten. Desgevraagd dient hij alle gewenste inlichtingen en bewijsstukken te 

echtigde die in aanmerking komt voor de Regeling pensioenopbouw tijdens 
werkloosheid, is verplicht mee te werken aan voortzetting van de pensioenopbouw, zoals in deze 

wachtgeldgerechtigde met ingang van of na de dag waarop het wachtgeld is ingegaan, inkomsten 
uit arbeid of bedrijf geniet, worden deze inkomsten op het wachtgeld in mindering gebracht, indien en 

laatstgenoten salaris. 

uitkering van een werknemer een strafkorting wordt toegepast, zal de verplichting van de 
werkgever tot aanvulling als bedoeld in artikel 14.4 overeenkomstig worden aangepast en kan de 

Leiden de inkomsten uit bedrijf of arbeid als bedoeld in lid 1 tot een (gedeeltelijke) korting op de wettelijke 
uitkering, dan gaat het gedeelte van de inkomsten dat in mindering wordt gebracht op de wettelijke 

met ingang van de dag volgend op die waarop de werknemer is overleden; 
met ingang van de dag waarop de werknemer aanspraak maakt op ouderdomspensioen of 
invaliditeitspensioen ingevolge het Reglement van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, uit hoofde van de 

als de wachtgeldgerechtigde weigert aan de hem in artikel 14.6 opgelegde verplichtingen te voldoen; 
als één van de in artikel 14.1 genoemde uitkeringen wordt stopgezet, omdat de wachtgeldgerechtigde 
niet al datgene doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een van deze uitkeringen. 

ingen wordt de uitkering van het 

de wachtgeldgerechtigde onvoldoende medewerking geeft aan een geneeskundig onderzoek dat 
invaliditeitspensioen of van een wettelijke uitkering wegens 

de wachtgeldgerechtigde geacht kan worden zich duurzaam in het buitenland te hebben gevestigd. 
jarige leeftijd heeft bereikt. 

Ingeval van overlijden van de wachtgeldgerechtigde wordt door de werkgever aan de in artikel 3.1.9 lid 1 
of lid 2 genoemde personen een uitkering verstrekt ter grootte van het wachtgeld dat over de eerste drie 

De overlijdensuitkering als bedoeld in lid 1 vervalt indien en voor zover overlijdens- uitkeringen worden 

De uitkering van wachtgeld geschiedt maandelijks met inachtneming van de voor de salarisbetaling geldende 

Wanneer bij de nieuwe werkgever geen regeling voor vergoedingen van verhuiskosten van kracht is, zal 
aan hen die een eigen huishouding voeren bij verhuizing binnen een jaar na beëindiging van het 
dienstverband eenmaal een tegemoetkoming worden gegeven ten bedrage van eenmaal het 

van tweemaal het voor de werknemer 
geldende minimumloon per maand indien de afstand van de woonplaats naar de nieuwe werkplaats zo 

Bestaande toezeggingen aan de wachtgeldgerechtigde terzake vergoedingen van studiekosten 
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b. Vergoeding voor studiekosten geschiedt voor 100% wanneer de opleiding het gevolg is van 
herplaatsing binnen de instelling wegens reorganisatie of opheffing van de dienst waar de 
werknemer werkzaam is.

c. Indien de wachtgeldgerechtigde voor de datum van ontslag deelnemer van IZZ was, blijft gedurende 
de wachtgeldperiode het deelnemerschap op voet van het bepaalde in artikel 3.3.1 bestaan.

Artikel 14.12. Waarborg financiering wachtgel

De werkgever is in geval van sluiting van de instelling verplicht tijdig maatregelen te nemen, die financiering 
van de wachtgeldverplichting waarborgen.

HOOFDSTUK 15 SOCIALE BEGELEIDING BIJ ORGANISATIEVERANDERINGEN

Artikel 15.1. Algemeen 

1. Dit hoofdstuk biedt een kader waarbinnen partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen. Deze 
kaderregeling heeft, in afwijking van artikel 2.2, een minimum karakter. Dat wil zeggen dat van de 
bepalingen in dit hoofdstuk ten gunste van de werknemer(s) kan wo

2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk zal de werkgever, uitgaande van de continuïteit van de zorgverlening, 
de sociale, organisatorische en economische factoren voortdurend tegen elkaar afwegen. Daarbij zal 
zoveel mogelijk worden gestreefd

Artikel 15.2. Definities 

– Onder een organisatieverandering wordt verstaan een wijziging in de organisatie (bij voorkeur op basis 
van een samenhangend plan), met sociale gevolgen voor werknemers. Onder 
wordt mede begrepen reorganisatie, fusie, samenwerking, overgang van onderneming en/of gehele of 
gedeeltelijke sluiting.

– Onder een formatieplaatsenplan wordt verstaan, een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie 
op te stellen indicatief overzicht van functies met een omschrijving van functie
en inhoud van die functies.

Artikel 15.3. Informatie en overleg in het kader van een organisatieverandering

1. Indien de werkgever het voornemen heeft een
gevolgen heeft voor twintig of meer werknemers, stelt zij alle werknemersorganisaties hiervan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk in kennis en nodigt deze tijdig uit voor overleg over een sociaal plan (artike

2. Indien zich in een tijdvak van drie maanden meerdere met elkaar samenhangende 
organisatieveranderingen voordoen die gezamenlijk sociale gevolgen hebben voor twintig of meer 
werknemers, worden zij geacht een organisatieverandering te zijn zoals 

3. Het overleg wordt gevoerd met alle in deze cao genoemde werknemersorganisaties, tenzij een (of 
enkele) werknemersorganisatie(s) te kennen heeft (hebben) gegeven niet aan het overleg te zullen 
deelnemen, of niet binnen een redelijke ter

4. De werkgever verstrekt ten minste informatie over:
– de achtergronden en motieven die tot de voorgenomen organisatie
– de te verwachten economische en sociale gevolgen
– de bestaande organisatiestructuur en de bestaande personeelsbezetting (formatieplaatsenoverzicht);
– de organisatiestructuur van de nieuw te vormen organisatie, alsmede het daarbij behorende 

formatieplaatsenplan en de toepassing daarvan;
– de aard en de inhoud van de contacten met het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (indien 

relevant). 

Artikel 15.4. Sociaal plan

1. De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties een sociaal plan op. Het sociaal plan heeft 
tot doel de nadelige sociale
te beperken. 

2. In het sociaal plan wordt o.a. aandacht besteed aan:
– herplaatsing, eventueel in combinatie met tijdelijke plaatsing of detachering;
– het voorkomen van gedwongen on
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Vergoeding voor studiekosten geschiedt voor 100% wanneer de opleiding het gevolg is van 
herplaatsing binnen de instelling wegens reorganisatie of opheffing van de dienst waar de 

rknemer werkzaam is. 
Indien de wachtgeldgerechtigde voor de datum van ontslag deelnemer van IZZ was, blijft gedurende 
de wachtgeldperiode het deelnemerschap op voet van het bepaalde in artikel 3.3.1 bestaan.

Artikel 14.12. Waarborg financiering wachtgeld 

De werkgever is in geval van sluiting van de instelling verplicht tijdig maatregelen te nemen, die financiering 
van de wachtgeldverplichting waarborgen. 

HOOFDSTUK 15 SOCIALE BEGELEIDING BIJ ORGANISATIEVERANDERINGEN

 

k biedt een kader waarbinnen partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen. Deze 
kaderregeling heeft, in afwijking van artikel 2.2, een minimum karakter. Dat wil zeggen dat van de 
bepalingen in dit hoofdstuk ten gunste van de werknemer(s) kan worden afgeweken.

Bij de toepassing van dit hoofdstuk zal de werkgever, uitgaande van de continuïteit van de zorgverlening, 
de sociale, organisatorische en economische factoren voortdurend tegen elkaar afwegen. Daarbij zal 
zoveel mogelijk worden gestreefd naar behoud van werkgelegenheid. 

 

Onder een organisatieverandering wordt verstaan een wijziging in de organisatie (bij voorkeur op basis 
van een samenhangend plan), met sociale gevolgen voor werknemers. Onder 
wordt mede begrepen reorganisatie, fusie, samenwerking, overgang van onderneming en/of gehele of 
gedeeltelijke sluiting. 
Onder een formatieplaatsenplan wordt verstaan, een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie 

tellen indicatief overzicht van functies met een omschrijving van functie
en inhoud van die functies. 

Artikel 15.3. Informatie en overleg in het kader van een organisatieverandering

Indien de werkgever het voornemen heeft een organisatieverandering door te voeren die sociale 
gevolgen heeft voor twintig of meer werknemers, stelt zij alle werknemersorganisaties hiervan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk in kennis en nodigt deze tijdig uit voor overleg over een sociaal plan (artike

Indien zich in een tijdvak van drie maanden meerdere met elkaar samenhangende 
organisatieveranderingen voordoen die gezamenlijk sociale gevolgen hebben voor twintig of meer 
werknemers, worden zij geacht een organisatieverandering te zijn zoals bedoeld in lid 1.

Het overleg wordt gevoerd met alle in deze cao genoemde werknemersorganisaties, tenzij een (of 
enkele) werknemersorganisatie(s) te kennen heeft (hebben) gegeven niet aan het overleg te zullen 
deelnemen, of niet binnen een redelijke termijn heeft gereageerd op de uitnodiging door de werkgever.

De werkgever verstrekt ten minste informatie over: 
de achtergronden en motieven die tot de voorgenomen organisatie-verandering hebben geleid;
de te verwachten economische en sociale gevolgen; 
de bestaande organisatiestructuur en de bestaande personeelsbezetting (formatieplaatsenoverzicht);
de organisatiestructuur van de nieuw te vormen organisatie, alsmede het daarbij behorende 
formatieplaatsenplan en de toepassing daarvan; 

e inhoud van de contacten met het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (indien 

Artikel 15.4. Sociaal plan 

De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties een sociaal plan op. Het sociaal plan heeft 
tot doel de nadelige sociale gevolgen voor werknemers door een organisatieverandering zoveel mogelijk 

In het sociaal plan wordt o.a. aandacht besteed aan: 
herplaatsing, eventueel in combinatie met tijdelijke plaatsing of detachering;
het voorkomen van gedwongen ontslag door herplaatsing en natuurlijk verloop;

24 mei 2012 

Vergoeding voor studiekosten geschiedt voor 100% wanneer de opleiding het gevolg is van 
herplaatsing binnen de instelling wegens reorganisatie of opheffing van de dienst waar de 

Indien de wachtgeldgerechtigde voor de datum van ontslag deelnemer van IZZ was, blijft gedurende 
de wachtgeldperiode het deelnemerschap op voet van het bepaalde in artikel 3.3.1 bestaan. 

De werkgever is in geval van sluiting van de instelling verplicht tijdig maatregelen te nemen, die financiering 

HOOFDSTUK 15 SOCIALE BEGELEIDING BIJ ORGANISATIEVERANDERINGEN 

k biedt een kader waarbinnen partijen zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen. Deze 
kaderregeling heeft, in afwijking van artikel 2.2, een minimum karakter. Dat wil zeggen dat van de 

rden afgeweken. 

Bij de toepassing van dit hoofdstuk zal de werkgever, uitgaande van de continuïteit van de zorgverlening, 
de sociale, organisatorische en economische factoren voortdurend tegen elkaar afwegen. Daarbij zal 

Onder een organisatieverandering wordt verstaan een wijziging in de organisatie (bij voorkeur op basis 
van een samenhangend plan), met sociale gevolgen voor werknemers. Onder organisatieverandering 
wordt mede begrepen reorganisatie, fusie, samenwerking, overgang van onderneming en/of gehele of 

Onder een formatieplaatsenplan wordt verstaan, een ten behoeve van de nieuwe organisatorische situatie 
tellen indicatief overzicht van functies met een omschrijving van functie-eisen, het verwachte niveau 

Artikel 15.3. Informatie en overleg in het kader van een organisatieverandering 

organisatieverandering door te voeren die sociale 
gevolgen heeft voor twintig of meer werknemers, stelt zij alle werknemersorganisaties hiervan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk in kennis en nodigt deze tijdig uit voor overleg over een sociaal plan (artikel 15.4). 

Indien zich in een tijdvak van drie maanden meerdere met elkaar samenhangende 
organisatieveranderingen voordoen die gezamenlijk sociale gevolgen hebben voor twintig of meer 

bedoeld in lid 1. 

Het overleg wordt gevoerd met alle in deze cao genoemde werknemersorganisaties, tenzij een (of 
enkele) werknemersorganisatie(s) te kennen heeft (hebben) gegeven niet aan het overleg te zullen 

mijn heeft gereageerd op de uitnodiging door de werkgever. 

verandering hebben geleid; 

de bestaande organisatiestructuur en de bestaande personeelsbezetting (formatieplaatsenoverzicht); 
de organisatiestructuur van de nieuw te vormen organisatie, alsmede het daarbij behorende 

e inhoud van de contacten met het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (indien 

De werkgever stelt in overleg met de werknemersorganisaties een sociaal plan op. Het sociaal plan heeft 
gevolgen voor werknemers door een organisatieverandering zoveel mogelijk 

herplaatsing, eventueel in combinatie met tijdelijke plaatsing of detachering; 
tslag door herplaatsing en natuurlijk verloop; 
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– om-, her- en bijscholing, zowel gericht op het verruimen van de mogelijkheden voor herplaatsing als 
op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt;

– outplacement en andere vormen van ondersteuning om de 
– materiële ondersteuning in gevallen waarin gedwongen ontslag onvermijdelijk is;
– een salarisgarantieregeling;
– een hardheidsclausule ingeval het sociaal plan leidt tot een onredelijke of onbillijke situatie voor 

individuele werknemer;
– de termijn waarover deze maatregelen zich uitstrekken;
– de positie van de oproepmedewerker;
– de positie van de (mogelijk toekomstige) zelfstandige zonder personeel (ZZP

Artikel 15.5. Adviescommissie sociale begeleiding

1. De werkgever stelt een paritair samengestelde adviescommissie in. De leden worden benoemd door de 
werkgever en door de ondernemingsraad.

2. De commissie stelt een reglement op dat haar samenstelling en werkwijze regelt. Na vaststelling van het 
reglement ontvangen werkgever en ondernemingsraad een exemplaar.

3. De commissie adviseert uitsluitend op verzoek van de werkgever of een werknemer over de toepassing 
van de in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen, respectievelijk het sociaal plan.

4. De werkgever vraagt advies aan de commissie wanneer werknemer en werkgever het oneens zijn over 
de volgende voorgenomen maatregelen:
– een werknemer op non actief te stellen;
– een werknemer te ontslaan;
– een besluit te nemen met betrekking tot functiewijziging;
– een beroep op de hardheidsclausule door een werknemer niet te honoreren.
Het advies van de commissie is een zwaarwegend advies.

5. De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit aan de 
werkgever en de ondernemingsraad. In
de werknemersorganisaties verstrekt.

6. De kosten van de commissie komen ten laste van de werkgever.

Artikel 15.6 Informatie en overleg bij overgang en/of wijziging rechtspositie

1. Indien de werkgever het voornemen heeft een nieuwe rechtspersoon op te richten, of indien de 
werkgever het voornemen heeft een deel van de organisatie over te dragen aan een bestaande 
rechtspersoon, waarbij sprake is van een overgang van twintig of meer werknemer
rechtspersoon, dan stelt de werkgever alle werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 15.3 lid 3 
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis en nodigt deze tijdig uit voor overleg. De intentie van het 
overleg is te komen tot een socia

2. Indien een werkgever als bedoeld in artikel 1.1.1.a een rechtspersoon beheert die niet valt onder de 
werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen, maar die de Cao Ziekenhuizen wel (gedeeltelijk) toepast, het 
voornemen heeft tot wijzigin
bedoelde werknemersorganisaties uit voor overleg. De intentie van het overleg is het maken van 
afspraken teneinde de sociale gevolgen van de wijziging van rechtspositie voor de werkneme
mogelijk te beperken.
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en bijscholing, zowel gericht op het verruimen van de mogelijkheden voor herplaatsing als 
op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt; 
outplacement en andere vormen van ondersteuning om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten;
materiële ondersteuning in gevallen waarin gedwongen ontslag onvermijdelijk is;
een salarisgarantieregeling; 
een hardheidsclausule ingeval het sociaal plan leidt tot een onredelijke of onbillijke situatie voor 
individuele werknemer; 
de termijn waarover deze maatregelen zich uitstrekken; 
de positie van de oproepmedewerker; 
de positie van de (mogelijk toekomstige) zelfstandige zonder personeel (ZZP

Artikel 15.5. Adviescommissie sociale begeleiding 

De werkgever stelt een paritair samengestelde adviescommissie in. De leden worden benoemd door de 
werkgever en door de ondernemingsraad. 

De commissie stelt een reglement op dat haar samenstelling en werkwijze regelt. Na vaststelling van het 
ntvangen werkgever en ondernemingsraad een exemplaar. 

De commissie adviseert uitsluitend op verzoek van de werkgever of een werknemer over de toepassing 
van de in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen, respectievelijk het sociaal plan.

gt advies aan de commissie wanneer werknemer en werkgever het oneens zijn over 
de volgende voorgenomen maatregelen: 

een werknemer op non actief te stellen; 
een werknemer te ontslaan; 
een besluit te nemen met betrekking tot functiewijziging; 

oep op de hardheidsclausule door een werknemer niet te honoreren.
Het advies van de commissie is een zwaarwegend advies. 

De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit aan de 
werkgever en de ondernemingsraad. Indien een sociaal plan van toepassing is, wordt dit verslag ook aan 
de werknemersorganisaties verstrekt. 

De kosten van de commissie komen ten laste van de werkgever. 

Artikel 15.6 Informatie en overleg bij overgang en/of wijziging rechtspositie

de werkgever het voornemen heeft een nieuwe rechtspersoon op te richten, of indien de 
werkgever het voornemen heeft een deel van de organisatie over te dragen aan een bestaande 
rechtspersoon, waarbij sprake is van een overgang van twintig of meer werknemer
rechtspersoon, dan stelt de werkgever alle werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 15.3 lid 3 
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis en nodigt deze tijdig uit voor overleg. De intentie van het 
overleg is te komen tot een sociaal overdrachtsprotocol. 

Indien een werkgever als bedoeld in artikel 1.1.1.a een rechtspersoon beheert die niet valt onder de 
werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen, maar die de Cao Ziekenhuizen wel (gedeeltelijk) toepast, het 
voornemen heeft tot wijziging van de rechtspositie van werknemers, nodigt de werkgever de in lid 1 
bedoelde werknemersorganisaties uit voor overleg. De intentie van het overleg is het maken van 
afspraken teneinde de sociale gevolgen van de wijziging van rechtspositie voor de werkneme
mogelijk te beperken. 
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en bijscholing, zowel gericht op het verruimen van de mogelijkheden voor herplaatsing als 

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten; 
materiële ondersteuning in gevallen waarin gedwongen ontslag onvermijdelijk is; 

een hardheidsclausule ingeval het sociaal plan leidt tot een onredelijke of onbillijke situatie voor de 

de positie van de (mogelijk toekomstige) zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). 

De werkgever stelt een paritair samengestelde adviescommissie in. De leden worden benoemd door de 

De commissie stelt een reglement op dat haar samenstelling en werkwijze regelt. Na vaststelling van het 

De commissie adviseert uitsluitend op verzoek van de werkgever of een werknemer over de toepassing 
van de in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen, respectievelijk het sociaal plan. 

gt advies aan de commissie wanneer werknemer en werkgever het oneens zijn over 

oep op de hardheidsclausule door een werknemer niet te honoreren. 

De commissie brengt over de verrichte werkzaamheden periodiek geanonimiseerd verslag uit aan de 
dien een sociaal plan van toepassing is, wordt dit verslag ook aan 

Artikel 15.6 Informatie en overleg bij overgang en/of wijziging rechtspositie 

de werkgever het voornemen heeft een nieuwe rechtspersoon op te richten, of indien de 
werkgever het voornemen heeft een deel van de organisatie over te dragen aan een bestaande 
rechtspersoon, waarbij sprake is van een overgang van twintig of meer werknemers naar deze 
rechtspersoon, dan stelt de werkgever alle werknemersorganisaties als bedoeld in artikel 15.3 lid 3 
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis en nodigt deze tijdig uit voor overleg. De intentie van het 

Indien een werkgever als bedoeld in artikel 1.1.1.a een rechtspersoon beheert die niet valt onder de 
werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen, maar die de Cao Ziekenhuizen wel (gedeeltelijk) toepast, het 

g van de rechtspositie van werknemers, nodigt de werkgever de in lid 1 
bedoelde werknemersorganisaties uit voor overleg. De intentie van het overleg is het maken van 
afspraken teneinde de sociale gevolgen van de wijziging van rechtspositie voor de werknemers zoveel 
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ARBEIDSVOORWAARDENREGELING MEDISCH SPECIALISTEN

AMS 

(HOOFDREGELING) 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Definities 

Artikel 1.1.1. Instanties en organen

In, dan wel bij of krachtens deze regeling wordt verstaan onder:
a. Ziekenhuis 

De rechtspersoon die een algemeen of categoriaal ziekenhuis exploiteert en die een samenhangend 
pakket van medisch specialistische zorg biedt, dan wel de organisatie(s) die op het m
inwerkingtreding van deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht 
door een of meerdere van de bovengenoemde rechtsperso(o)n(en) met het oogmerk uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend diensten te verlenen naar bov
in ziekenhuizen werden of worden verricht.

b. Bestuur 
De directie of raad van bestuur, zoals statutair bepaald, dan wel voor deze het bevoegde management 
van het ziekenhuis.

c. Medische staf 
Het orgaan in het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel van een 
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch 
specialisten en de daarmee gelijk te stellen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, deel

d. Bestuur medische staf
Het bestuur van de medische staf als vermeld in het stafreglement.

e. Staflid 
De in het ziekenhuis werkzame beroepsbeoefenaar die deel uitmaakt van de medische staf.

f. Een te onderscheiden groep van stafleden
Een groep van in het ziekenhuis werkzame stafleden, met wie door middel van een meerderheid (dan 
wel voor deze een representatieve vertegenwoordiging), in overleg met het ziekenhuis regelingen dan 
wel maatregelen tot stand komen, die zien op een aantal in het DMS na

g. Vakgroep/afdeling 
Een organisatorisch onderdeel van het ziekenhuis, waarbinnen de medisch specialist werkzaam is.

h. Medisch specialist 
De arts die blijkens inschrijving in het BIG
Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (KNMG), is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de 
geneeskunde. 

i. NVZ 
De NVZ vereniging van Ziekenhuizen.

j. LAD 
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.

k. De Orde 
De Orde van Medisch Specialisten.

l. Partijen 
De NVZ, de LAD en de Orde.

Artikel 1.1.2. Toepasselijke regelingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
Cao De Cao Ziekenhuizen.
b. AMS Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband.
c. BW Burgerlijk Wetboek.
d. Functiereglement De in de bijlage opgenomen Regeling functieprofiel en complementaire bijdrage(n).
e. Professioneel statuut 
specialist in dienstverband.
f. Document Medische Staf
afspraken zijn vastgelegd aangaande collectieve vera
leden van de medische staf (DMS).
h. Stafreglement Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf waarin de doelstelling(en) en 
functie van de medische staf alsmede de plaats van de medische s
omschreven. 
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1.1. Instanties en organen 

dan wel bij of krachtens deze regeling wordt verstaan onder: 

De rechtspersoon die een algemeen of categoriaal ziekenhuis exploiteert en die een samenhangend 
pakket van medisch specialistische zorg biedt, dan wel de organisatie(s) die op het m
inwerkingtreding van deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht 
door een of meerdere van de bovengenoemde rechtsperso(o)n(en) met het oogmerk uitsluitend of 
nagenoeg uitsluitend diensten te verlenen naar bovengenoemde rechtsperso(o)n(en), welke gebruikelijk 
in ziekenhuizen werden of worden verricht. 

De directie of raad van bestuur, zoals statutair bepaald, dan wel voor deze het bevoegde management 
van het ziekenhuis. 

het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel van een 
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch 
specialisten en de daarmee gelijk te stellen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, deel
Bestuur medische staf 
Het bestuur van de medische staf als vermeld in het stafreglement. 

De in het ziekenhuis werkzame beroepsbeoefenaar die deel uitmaakt van de medische staf.
Een te onderscheiden groep van stafleden 

van in het ziekenhuis werkzame stafleden, met wie door middel van een meerderheid (dan 
wel voor deze een representatieve vertegenwoordiging), in overleg met het ziekenhuis regelingen dan 
wel maatregelen tot stand komen, die zien op een aantal in het DMS nader omschreven onderwerpen.

 
Een organisatorisch onderdeel van het ziekenhuis, waarbinnen de medisch specialist werkzaam is.

 
De arts die blijkens inschrijving in het BIG-register en het register van de Medisch Spec
Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (KNMG), is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de 

De NVZ vereniging van Ziekenhuizen. 

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. 

De Orde van Medisch Specialisten. 

De NVZ, de LAD en de Orde. 

Artikel 1.1.2. Toepasselijke regelingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
De Cao Ziekenhuizen. 

Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband. 
Burgerlijk Wetboek. 

De in de bijlage opgenomen Regeling functieprofiel en complementaire bijdrage(n).
 Het in de bijlage opgenomen landelijke professioneel statuut voor de medisch 

specialist in dienstverband. 
Document Medische Staf Het document waarin regelingen met betrekking tot individuele en/of collectieve 

afspraken zijn vastgelegd aangaande collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de 
leden van de medische staf (DMS). 

Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf waarin de doelstelling(en) en 
functie van de medische staf alsmede de plaats van de medische staf binnen de organisatie wordt 
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De rechtspersoon die een algemeen of categoriaal ziekenhuis exploiteert en die een samenhangend 
pakket van medisch specialistische zorg biedt, dan wel de organisatie(s) die op het moment van 
inwerkingtreding van deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht 
door een of meerdere van de bovengenoemde rechtsperso(o)n(en) met het oogmerk uitsluitend of 

engenoemde rechtsperso(o)n(en), welke gebruikelijk 

De directie of raad van bestuur, zoals statutair bepaald, dan wel voor deze het bevoegde management 

het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel van een 
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch 
specialisten en de daarmee gelijk te stellen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, deel uitmaken. 

De in het ziekenhuis werkzame beroepsbeoefenaar die deel uitmaakt van de medische staf. 

van in het ziekenhuis werkzame stafleden, met wie door middel van een meerderheid (dan 
wel voor deze een representatieve vertegenwoordiging), in overleg met het ziekenhuis regelingen dan 

der omschreven onderwerpen. 

Een organisatorisch onderdeel van het ziekenhuis, waarbinnen de medisch specialist werkzaam is. 

register en het register van de Medisch Specialisten 
Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (KNMG), is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de 

De in de bijlage opgenomen Regeling functieprofiel en complementaire bijdrage(n). 
e bijlage opgenomen landelijke professioneel statuut voor de medisch 

Het document waarin regelingen met betrekking tot individuele en/of collectieve 
ntwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de 

Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf waarin de doelstelling(en) en 
taf binnen de organisatie wordt 
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i. Pensioenreglement Het reglement waarin de collectieve pensioenregeling is opgenomen.
j. Arbeidsovereenkomst 
k. Waarnemingsregeling
waarneming bij afwezigheid.

Artikel 1.1.3. Inhoudelijke begrippen ten aanzien van de regeling

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Inkomen (De som van) het voor de medisch specialist geldende salaris in gel
met de vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s) en incidentele beloning(en) per maand of jaar, exclusief 
vergoeding(en) variabele kosten.
b. Vakantiebijslag De over het pensioengevend inkomen opgebouwde en berekende jaarlijk
uitkering van 8% in verband met vakantie.
c. (Basis)salaris (De som per maand of per jaar van) het voor de medisch specialist geldende uurtarief, 
corresponderende met de voor de medisch specialist geldende gemiddelde arbeidsduur, exclusief avo
nacht- of weekenddiensten en exclusief vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s), spaarloon en 
vergoeding(en) variabele kosten per maand of jaar.
d. Uurtarief/maandsalaris
de voor de medisch specialist geldende trede van de salaristabel.
e. Salaristabel De in de regeling opgenomen salaristabel.
f. Functie Het samenstel van de door de medisch specialist op basis van het functiereglement verrichte 
werkzaamheden. 
g. Scheidsgerecht Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.
h. Feest- en gedenkdagen
pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest
gedenkdagen, waaronder Koninginnedag en elk jaar bevrijdingsdag en de bijzonder
door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.

1.2 Toepasselijke regelgeving

Artikel 1.2.1. Werkingssfeer van de regeling

2. Alle medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in de functie van medisch 
ziekenhuis vallen onder de werkingssfeer van de AMS, met uitzondering van:
a. de medisch specialist die vóór 1 januari 2002 gebruik maakte van een, of een deel van, de 55/55+ 

regelingen van de Cao (inclusief Kinderartsen(NVK)regeling en
b. de medisch specialist die een partieel dienstverband heeft naast een praktijk voor eigen rekening en 

risico. 

3. De in lid 2 genoemde categorieën kunnen ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden kiezen 
voor een integrale toepassing van de AMS, tenzij in overleg tussen bestuur en medisch specialist anders 
is of wordt overeengekomen.

4. In overleg tussen bestuur en medisch specialist kan in positieve zin worden afgeweken van de AMS.

5. Alle niet incidenteel in het zieken
specialisten maken deel uit van de medische staf.

6. Alle in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst werkzame medisch specialisten, inclusief 
de in lid 2 genoemde uitzonderingscate
Medische Staf (DMS).

7. Het bestuur beslist of toegelaten medisch specialisten kunnen overgaan naar de AMS. Het bestuur kan 
hieraan voorwaarden verbinden

Artikel 1.2.2. Samenhang Cao, AMS en overige r

1. De AMS maakt als hoofdstuk 16 AMS deel uit van de Cao met dien verstande dat met de AMS een 
volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling wordt beoogd.

2. De wachtgeldbepalingen uit hoofdstuk 14 van de Cao, het professioneel statuut, het functiere
het Document Medische Staf maken deel uit van de AMS.

3. Aan de Cao-bepalingen die niet van toepassing zijn voor de medisch specialist kunnen geen 
(additionele) of van de AMS afwijkende rechten worden ontleend.

4. De AMS volgt de salaris
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Het reglement waarin de collectieve pensioenregeling is opgenomen.
 Een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW. 

Waarnemingsregeling De binnen het ziekenhuis van toepassing zijnde afspraken die voorzien in 
waarneming bij afwezigheid. 

Artikel 1.1.3. Inhoudelijke begrippen ten aanzien van de regeling 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
(De som van) het voor de medisch specialist geldende salaris in gel

met de vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s) en incidentele beloning(en) per maand of jaar, exclusief 
vergoeding(en) variabele kosten. 

De over het pensioengevend inkomen opgebouwde en berekende jaarlijk
uitkering van 8% in verband met vakantie. 

(De som per maand of per jaar van) het voor de medisch specialist geldende uurtarief, 
corresponderende met de voor de medisch specialist geldende gemiddelde arbeidsduur, exclusief avo

of weekenddiensten en exclusief vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s), spaarloon en 
vergoeding(en) variabele kosten per maand of jaar. 

Uurtarief/maandsalaris Het voor de medisch specialist geldende tarief per uur /maandsalaris gebaseer
de voor de medisch specialist geldende trede van de salaristabel. 

De in de regeling opgenomen salaristabel. 
Het samenstel van de door de medisch specialist op basis van het functiereglement verrichte 

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 
en gedenkdagen Nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede 

pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest
gedenkdagen, waaronder Koninginnedag en elk jaar bevrijdingsdag en de bijzonder
door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld. 

1.2 Toepasselijke regelgeving 

Artikel 1.2.1. Werkingssfeer van de regeling 

Alle medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in de functie van medisch 
ziekenhuis vallen onder de werkingssfeer van de AMS, met uitzondering van:

de medisch specialist die vóór 1 januari 2002 gebruik maakte van een, of een deel van, de 55/55+ 
regelingen van de Cao (inclusief Kinderartsen(NVK)regeling en TweeStedenregeling), dan wel;
de medisch specialist die een partieel dienstverband heeft naast een praktijk voor eigen rekening en 

De in lid 2 genoemde categorieën kunnen ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden kiezen 
ale toepassing van de AMS, tenzij in overleg tussen bestuur en medisch specialist anders 

is of wordt overeengekomen. 

In overleg tussen bestuur en medisch specialist kan in positieve zin worden afgeweken van de AMS.

Alle niet incidenteel in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst aangestelde medisch 
specialisten maken deel uit van de medische staf. 

Alle in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst werkzame medisch specialisten, inclusief 
de in lid 2 genoemde uitzonderingscategorieën, vallen onder de werkingssfeer van het Document 
Medische Staf (DMS). 

Het bestuur beslist of toegelaten medisch specialisten kunnen overgaan naar de AMS. Het bestuur kan 
hieraan voorwaarden verbinden 

Artikel 1.2.2. Samenhang Cao, AMS en overige regelingen 

De AMS maakt als hoofdstuk 16 AMS deel uit van de Cao met dien verstande dat met de AMS een 
volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling wordt beoogd. 

De wachtgeldbepalingen uit hoofdstuk 14 van de Cao, het professioneel statuut, het functiere
het Document Medische Staf maken deel uit van de AMS. 

bepalingen die niet van toepassing zijn voor de medisch specialist kunnen geen 
(additionele) of van de AMS afwijkende rechten worden ontleend. 

De AMS volgt de salaris- en premieontwikkeling uit de Cao. 
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Het reglement waarin de collectieve pensioenregeling is opgenomen. 

toepassing zijnde afspraken die voorzien in 

(De som van) het voor de medisch specialist geldende salaris in geld of anderszins, vermeerderd 
met de vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s) en incidentele beloning(en) per maand of jaar, exclusief 

De over het pensioengevend inkomen opgebouwde en berekende jaarlijkse eenmalige 

(De som per maand of per jaar van) het voor de medisch specialist geldende uurtarief, 
corresponderende met de voor de medisch specialist geldende gemiddelde arbeidsduur, exclusief avond-, 

of weekenddiensten en exclusief vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s), spaarloon en 

Het voor de medisch specialist geldende tarief per uur /maandsalaris gebaseerd op 

Het samenstel van de door de medisch specialist op basis van het functiereglement verrichte 

Nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede 
pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en 
gedenkdagen, waaronder Koninginnedag en elk jaar bevrijdingsdag en de bijzondere feest- en gedenkdagen 

Alle medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in de functie van medisch specialist, bij een 
ziekenhuis vallen onder de werkingssfeer van de AMS, met uitzondering van: 

de medisch specialist die vóór 1 januari 2002 gebruik maakte van een, of een deel van, de 55/55+ 
TweeStedenregeling), dan wel; 

de medisch specialist die een partieel dienstverband heeft naast een praktijk voor eigen rekening en 

De in lid 2 genoemde categorieën kunnen ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden kiezen 
ale toepassing van de AMS, tenzij in overleg tussen bestuur en medisch specialist anders 

In overleg tussen bestuur en medisch specialist kan in positieve zin worden afgeweken van de AMS. 

huis, op basis van een arbeidsovereenkomst aangestelde medisch 

Alle in het ziekenhuis, op basis van een arbeidsovereenkomst werkzame medisch specialisten, inclusief 
gorieën, vallen onder de werkingssfeer van het Document 

Het bestuur beslist of toegelaten medisch specialisten kunnen overgaan naar de AMS. Het bestuur kan 

De AMS maakt als hoofdstuk 16 AMS deel uit van de Cao met dien verstande dat met de AMS een 

De wachtgeldbepalingen uit hoofdstuk 14 van de Cao, het professioneel statuut, het functiereglement en 

bepalingen die niet van toepassing zijn voor de medisch specialist kunnen geen 
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5. In de AMS wordt ten aanzien van relevante wijzigingen in de Cao, die als gevolg van de AMS niet van 
toepassing zijn, op passende wijze aansluiting gezocht. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
bijzondere positie van de medi
geregelde arbeidsvoorwaarden.

6. Mutaties in de op onderdelen in de AMS van toepassing verklaarde regelingen uit of op grond van de 
Cao zijn van overeenkomstige toepassing.

7. Ten aanzien van relevante wijzigingen zoals bedoeld in lid 5 vindt uiterlijk drie maanden na 
inwerkingtreding van die Cao
overeengekomen wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan Cao

Artikel 1.2.3. De arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst wordt conform de in de AMS opgenomen modelarbeidsovereenkomst, 
schriftelijk en in tweevoud opgesteld en in voorkomende gevallen gewijzigd.

2. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bep
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de reden of tijdsduur te worden opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst.

3. Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van een opleiding en/of de duur 
van een bepaald omschreven werk geldt op grond van artikel 7:668a BW lid 5, in afwijking van lid 1 tot en 
met lid 4 van dat artikel, dat het is toegestaan meerdere arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor 
bepaalde tijd die een periode van 36 maanden of langer ov
ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

4. Voor de situaties omschreven in lid 3 is het eveneens toegestaan meer dan drie opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor bepaalde tijd, 
van niet meer dan drie maanden, zonder dat er sprake is van het ontstaan van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd.

5. Bij een onjuiste toepassing van de leden 2 tot en met 4, geldt de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd.

6. In de arbeidsovereenkomst wordt de bepaling opgenomen dat de AMS en alle daarmee samenhangende 
regelingen als vermeld in artikel 1.2.2 lid 1 met de arbeidsovereenkomst één geheel vormen. Bij 
indiensttreding worden de 

7. In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld of er een verhuisplicht ontstaat, de wederzijdse opzegtermijn, 
de (niet verplichte) deelname aan de collectieve ziektekostenregeling, eventuele deelname aan een 
spaarregeling en de van toepassing zijnde (aanvullende) pensioenregeling(en).

Artikel 1.2.4. Einde van de arbeidsovereenkomst

1. De arbeidsovereenkomst eindigt:
a. indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan door het verstrijken van de termij

of duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan dan wel door tussentijdse opzegging 
indien deze mogelijkheid nadrukkelijk door partijen is overeengekomen;

b. met wederzijds goedvinden;
d. door opzegging of ontbinding;
e. door overlijden van de medis

Artikel 1.2.5. Opzegging en ontbinding

1. Opzegging door bestuur of medisch specialist geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrijven en met 
inachtneming van: 
a. de bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst ove

en medisch specialist met een maximum van zes maanden;
b. de opzegging dient te geschieden tegen de eerste dag van de maand, volgend op de opzegging.

2. Opzegging en een verzoek tot ontbinding van de arbeidsove
plaatsvinden op grond van gewichtige redenen van zodanig klemmende aard, dat redelijkerwijs van het 
ziekenhuis niet gevergd kan worden deze overeenkomst te continueren, welke redenen o.a. aanwezig 
worden geacht: 
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In de AMS wordt ten aanzien van relevante wijzigingen in de Cao, die als gevolg van de AMS niet van 
toepassing zijn, op passende wijze aansluiting gezocht. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
bijzondere positie van de medisch specialisten binnen het ziekenhuis en het karakter van de in de AMS 
geregelde arbeidsvoorwaarden. 

Mutaties in de op onderdelen in de AMS van toepassing verklaarde regelingen uit of op grond van de 
Cao zijn van overeenkomstige toepassing. 

ien van relevante wijzigingen zoals bedoeld in lid 5 vindt uiterlijk drie maanden na 
inwerkingtreding van die Cao-bepalingen overleg plaats tussen de NVZ, de LAD en de Orde. De dan 
overeengekomen wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan Cao

Artikel 1.2.3. De arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst wordt conform de in de AMS opgenomen modelarbeidsovereenkomst, 
schriftelijk en in tweevoud opgesteld en in voorkomende gevallen gewijzigd.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de reden of tijdsduur te worden opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst. 

Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van een opleiding en/of de duur 
een bepaald omschreven werk geldt op grond van artikel 7:668a BW lid 5, in afwijking van lid 1 tot en 

met lid 4 van dat artikel, dat het is toegestaan meerdere arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor 
bepaalde tijd die een periode van 36 maanden of langer overschrijden, zonder dat er sprake is van het 
ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Voor de situaties omschreven in lid 3 is het eveneens toegestaan meer dan drie opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor bepaalde tijd, die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen 
van niet meer dan drie maanden, zonder dat er sprake is van het ontstaan van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. 

Bij een onjuiste toepassing van de leden 2 tot en met 4, geldt de arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd. 

In de arbeidsovereenkomst wordt de bepaling opgenomen dat de AMS en alle daarmee samenhangende 
regelingen als vermeld in artikel 1.2.2 lid 1 met de arbeidsovereenkomst één geheel vormen. Bij 
indiensttreding worden de betreffende bescheiden ter beschikking gesteld.

In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld of er een verhuisplicht ontstaat, de wederzijdse opzegtermijn, 
de (niet verplichte) deelname aan de collectieve ziektekostenregeling, eventuele deelname aan een 

rregeling en de van toepassing zijnde (aanvullende) pensioenregeling(en).

Artikel 1.2.4. Einde van de arbeidsovereenkomst 

De arbeidsovereenkomst eindigt: 
indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan door het verstrijken van de termij
of duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan dan wel door tussentijdse opzegging 
indien deze mogelijkheid nadrukkelijk door partijen is overeengekomen;
met wederzijds goedvinden; 
door opzegging of ontbinding; 
door overlijden van de medisch specialist per de datum van overlijden.

Artikel 1.2.5. Opzegging en ontbinding 

Opzegging door bestuur of medisch specialist geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrijven en met 
 

de bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst overeengekomen gelijke opzegtermijn voor bestuur 
en medisch specialist met een maximum van zes maanden; 
de opzegging dient te geschieden tegen de eerste dag van de maand, volgend op de opzegging.

Opzegging en een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door het bestuur kan slechts 
plaatsvinden op grond van gewichtige redenen van zodanig klemmende aard, dat redelijkerwijs van het 
ziekenhuis niet gevergd kan worden deze overeenkomst te continueren, welke redenen o.a. aanwezig 

24 mei 2012 

In de AMS wordt ten aanzien van relevante wijzigingen in de Cao, die als gevolg van de AMS niet van 
toepassing zijn, op passende wijze aansluiting gezocht. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

sch specialisten binnen het ziekenhuis en het karakter van de in de AMS 

Mutaties in de op onderdelen in de AMS van toepassing verklaarde regelingen uit of op grond van de 

ien van relevante wijzigingen zoals bedoeld in lid 5 vindt uiterlijk drie maanden na 
bepalingen overleg plaats tussen de NVZ, de LAD en de Orde. De dan 

overeengekomen wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan Cao-partijen 

De arbeidsovereenkomst wordt conform de in de AMS opgenomen modelarbeidsovereenkomst, 
schriftelijk en in tweevoud opgesteld en in voorkomende gevallen gewijzigd. 

aalde of onbepaalde tijd. Bij een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient de reden of tijdsduur te worden opgenomen in de 

Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor de duur van een opleiding en/of de duur 
een bepaald omschreven werk geldt op grond van artikel 7:668a BW lid 5, in afwijking van lid 1 tot en 

met lid 4 van dat artikel, dat het is toegestaan meerdere arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor 
erschrijden, zonder dat er sprake is van het 

Voor de situaties omschreven in lid 3 is het eveneens toegestaan meer dan drie opeenvolgende 
die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen 

van niet meer dan drie maanden, zonder dat er sprake is van het ontstaan van een arbeidsovereenkomst 

Bij een onjuiste toepassing van de leden 2 tot en met 4, geldt de arbeidsovereenkomst als aangegaan 

In de arbeidsovereenkomst wordt de bepaling opgenomen dat de AMS en alle daarmee samenhangende 
regelingen als vermeld in artikel 1.2.2 lid 1 met de arbeidsovereenkomst één geheel vormen. Bij 

betreffende bescheiden ter beschikking gesteld. 

In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld of er een verhuisplicht ontstaat, de wederzijdse opzegtermijn, 
de (niet verplichte) deelname aan de collectieve ziektekostenregeling, eventuele deelname aan een 

rregeling en de van toepassing zijnde (aanvullende) pensioenregeling(en). 

indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan door het verstrijken van de termijn 
of duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan dan wel door tussentijdse opzegging 
indien deze mogelijkheid nadrukkelijk door partijen is overeengekomen; 

ch specialist per de datum van overlijden. 

Opzegging door bestuur of medisch specialist geschiedt schriftelijk bij aangetekend schrijven en met 

reengekomen gelijke opzegtermijn voor bestuur 

de opzegging dient te geschieden tegen de eerste dag van de maand, volgend op de opzegging. 

reenkomst door het bestuur kan slechts 
plaatsvinden op grond van gewichtige redenen van zodanig klemmende aard, dat redelijkerwijs van het 
ziekenhuis niet gevergd kan worden deze overeenkomst te continueren, welke redenen o.a. aanwezig 
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a. wanneer de medisch specialist ondanks waarschuwing de bepalingen van de arbeidsovereenkomst 
en de regelingen die daarvan deel uitmaken niet nakomt;

b. wanneer de medisch specialist niet of niet meer de bekwaamheid of de geschiktheid bezit om de 
praktijk uit te oefenen of voort te zetten, onder meer indien de medisch specialist onder bewind of 
onder curatele is gesteld dan wel er een mentor is aangesteld;

c. wanneer de medisch specialist ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de 
verplichtingen voortkomende uit de arbeidsovereenkomst na te komen, voorzover deze ziekte of 
arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd. Deze periode van twee jaar is niet van toepassing 
in de situaties zoals omschreven in artikel 7:670b BW lid 3;

d. wanneer de inschrijving van de medisch specialist in het BIG
langdurig wordt geschorst of indien de inschrijving wordt doorgehaald of de medisch specialist de 
bevoegdheid wordt ontzegd;

e. wanneer de medisch specialist de samenwerkin
voorzetting van de werkzaamheden in het ziekenhuis redelijkerwijs van het ziekenhuis niet kan 
worden gevergd;

f. op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid van het ziekenhuis niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst met 
de medisch specialist ongewijzigd in stand te houden.

3. Het bestuur gaat niet tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst over voordat de medisch 
specialist, vakgroep of afdeling waarvan de medisch specialist deel uit maakt en het stafbestuur zijn 
gehoord. 

4. De arbeidsovereenkomst kan door het bestuur en de medisch specialist met onmiddellijke ingang, 
derhalve zonder het in acht nemen van een opzegtermijn en h
wegens een dringende reden als omschreven in artikel 7:678 BW of artikel 7:679 BW. De gronden 
waarop een dergelijke opzegging berust dienen onverwijld schriftelijk te worden medegedeeld.

HOOFDSTUK 2. ARBEIDSDUUR

Artikel 2.1.1. De arbeidsduur

1. Op verzoek van de medisch specialist kan het bestuur een arbeidsduur overeenkomen die uitgaat boven 
de veertig uur gemiddeld per week, exclusief de uren arbeid tijdens de avond
weekenddiensten, tot een maximum v
avond-, nacht- of weekenddiensten. Inclusief de uren arbeid tijdens diensten geldt een maximale 
arbeidsduur van gemiddeld 52 uur per week. Incidenteel mag deze arbeidsduur maximaal gemiddeld
uur per week bedragen.

2. Voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur wordt de tijd dat de medisch specialist afwezig is 
wegens verlof en/of ziekte dan wel arbeidsongeschiktheid aangemerkt als gewerkte tijd.

3. Het bestuur kan de formatieplaatsen 
kan worden aangegaan met een overeengekomen arbeidsduur van veertig uur of minder.

4. De gemiddelde overeengekomen arbeidsduur dient in overeenstemming te zijn met de aan de medisch 
specialist opgedragen werkzaamheden op basis van de overeengekomen functie. Jaarlijks maakt het 
bestuur met de medisch specialist en/of vakgroep, afdeling en/of de medisch staf productieafspraken 
voor het komende jaar, welke binnen de overeengekomen arbeidsduur na
rekening houdend met de andere taken van de medisch specialist.

5. Indien een structurele overschrijding plaatsvindt van de overeengekomen arbeidsduur zal het bestuur in 
overleg met de medisch specialist en/of vakgroep, afdeling dan w
maatregelen treffen dat de arbeidsduur wordt teruggebracht naar de gemiddeld overeengekomen 
arbeidsduur. Als referteperiode voor de vaststelling van de structurele overschrijding geldt een periode 
van zes maanden. 

6. De gemiddeld overeengekomen arbeidsduur, inclusief de uren arbeid in avond
diensten, worden bij structurele overschrijding teruggebracht door:
– (bijgestelde) afspraken in het kader van de productie dan wel beperking van de patiëntenstroom;
– het aantrekken van een collega (vacaturestelling) of waarnemer;
– het inzetten van meer of ander ondersteunend (medisch) personeel;
– het ter beschikking stellen van nieuwe apparatuur of uitbreiding daarvan;
– combinaties van bovenstaande opties.

7. Na de derde maand van de zwangerschap worden aan de medisch specialiste geen 
bereikbaarheidsdiensten, avond
specialiste hiertegen geen bezwaar heeft.
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nneer de medisch specialist ondanks waarschuwing de bepalingen van de arbeidsovereenkomst 
en de regelingen die daarvan deel uitmaken niet nakomt; 
wanneer de medisch specialist niet of niet meer de bekwaamheid of de geschiktheid bezit om de 

te oefenen of voort te zetten, onder meer indien de medisch specialist onder bewind of 
onder curatele is gesteld dan wel er een mentor is aangesteld; 
wanneer de medisch specialist ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de 

ichtingen voortkomende uit de arbeidsovereenkomst na te komen, voorzover deze ziekte of 
arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd. Deze periode van twee jaar is niet van toepassing 
in de situaties zoals omschreven in artikel 7:670b BW lid 3; 

de inschrijving van de medisch specialist in het BIG- of MSRC
langdurig wordt geschorst of indien de inschrijving wordt doorgehaald of de medisch specialist de 
bevoegdheid wordt ontzegd; 
wanneer de medisch specialist de samenwerking binnen het ziekenhuis zodanig bemoeilijkt dat 
voorzetting van de werkzaamheden in het ziekenhuis redelijkerwijs van het ziekenhuis niet kan 
worden gevergd; 
op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van 

ijkheid en billijkheid van het ziekenhuis niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst met 
de medisch specialist ongewijzigd in stand te houden. 

Het bestuur gaat niet tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst over voordat de medisch 
vakgroep of afdeling waarvan de medisch specialist deel uit maakt en het stafbestuur zijn 

De arbeidsovereenkomst kan door het bestuur en de medisch specialist met onmiddellijke ingang, 
derhalve zonder het in acht nemen van een opzegtermijn en het gestelde in lid 3, worden opgezegd 
wegens een dringende reden als omschreven in artikel 7:678 BW of artikel 7:679 BW. De gronden 
waarop een dergelijke opzegging berust dienen onverwijld schriftelijk te worden medegedeeld.

HOOFDSTUK 2. ARBEIDSDUUR 

Artikel 2.1.1. De arbeidsduur 

Op verzoek van de medisch specialist kan het bestuur een arbeidsduur overeenkomen die uitgaat boven 
de veertig uur gemiddeld per week, exclusief de uren arbeid tijdens de avond
weekenddiensten, tot een maximum van gemiddeld 45 uur per week, exclusief de uren arbeid tijdens de 

of weekenddiensten. Inclusief de uren arbeid tijdens diensten geldt een maximale 
arbeidsduur van gemiddeld 52 uur per week. Incidenteel mag deze arbeidsduur maximaal gemiddeld
uur per week bedragen. 

Voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur wordt de tijd dat de medisch specialist afwezig is 
wegens verlof en/of ziekte dan wel arbeidsongeschiktheid aangemerkt als gewerkte tijd.

Het bestuur kan de formatieplaatsen dan wel de situaties vaststellen waarvoor een arbeidsovereenkomst 
kan worden aangegaan met een overeengekomen arbeidsduur van veertig uur of minder.

De gemiddelde overeengekomen arbeidsduur dient in overeenstemming te zijn met de aan de medisch 
st opgedragen werkzaamheden op basis van de overeengekomen functie. Jaarlijks maakt het 

bestuur met de medisch specialist en/of vakgroep, afdeling en/of de medisch staf productieafspraken 
voor het komende jaar, welke binnen de overeengekomen arbeidsduur na
rekening houdend met de andere taken van de medisch specialist. 

Indien een structurele overschrijding plaatsvindt van de overeengekomen arbeidsduur zal het bestuur in 
overleg met de medisch specialist en/of vakgroep, afdeling dan wel de medisch staf zodanige 
maatregelen treffen dat de arbeidsduur wordt teruggebracht naar de gemiddeld overeengekomen 
arbeidsduur. Als referteperiode voor de vaststelling van de structurele overschrijding geldt een periode 

 

d overeengekomen arbeidsduur, inclusief de uren arbeid in avond
diensten, worden bij structurele overschrijding teruggebracht door: 

(bijgestelde) afspraken in het kader van de productie dan wel beperking van de patiëntenstroom;
aantrekken van een collega (vacaturestelling) of waarnemer; 

het inzetten van meer of ander ondersteunend (medisch) personeel; 
het ter beschikking stellen van nieuwe apparatuur of uitbreiding daarvan;
combinaties van bovenstaande opties. 

e maand van de zwangerschap worden aan de medisch specialiste geen 
bereikbaarheidsdiensten, avond-, nacht- en/of weekenddiensten opgedragen, tenzij de medisch 
specialiste hiertegen geen bezwaar heeft. 

24 mei 2012 

nneer de medisch specialist ondanks waarschuwing de bepalingen van de arbeidsovereenkomst 

wanneer de medisch specialist niet of niet meer de bekwaamheid of de geschiktheid bezit om de 
te oefenen of voort te zetten, onder meer indien de medisch specialist onder bewind of 

wanneer de medisch specialist ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de 
ichtingen voortkomende uit de arbeidsovereenkomst na te komen, voorzover deze ziekte of 

arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd. Deze periode van twee jaar is niet van toepassing 

of MSRC-register van de KNMG 
langdurig wordt geschorst of indien de inschrijving wordt doorgehaald of de medisch specialist de 

g binnen het ziekenhuis zodanig bemoeilijkt dat 
voorzetting van de werkzaamheden in het ziekenhuis redelijkerwijs van het ziekenhuis niet kan 

op grond van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van 
ijkheid en billijkheid van het ziekenhuis niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst met 

Het bestuur gaat niet tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst over voordat de medisch 
vakgroep of afdeling waarvan de medisch specialist deel uit maakt en het stafbestuur zijn 

De arbeidsovereenkomst kan door het bestuur en de medisch specialist met onmiddellijke ingang, 
et gestelde in lid 3, worden opgezegd 

wegens een dringende reden als omschreven in artikel 7:678 BW of artikel 7:679 BW. De gronden 
waarop een dergelijke opzegging berust dienen onverwijld schriftelijk te worden medegedeeld. 

Op verzoek van de medisch specialist kan het bestuur een arbeidsduur overeenkomen die uitgaat boven 
de veertig uur gemiddeld per week, exclusief de uren arbeid tijdens de avond-, nacht- of 

an gemiddeld 45 uur per week, exclusief de uren arbeid tijdens de 
of weekenddiensten. Inclusief de uren arbeid tijdens diensten geldt een maximale 

arbeidsduur van gemiddeld 52 uur per week. Incidenteel mag deze arbeidsduur maximaal gemiddeld 55 

Voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur wordt de tijd dat de medisch specialist afwezig is 
wegens verlof en/of ziekte dan wel arbeidsongeschiktheid aangemerkt als gewerkte tijd. 

dan wel de situaties vaststellen waarvoor een arbeidsovereenkomst 
kan worden aangegaan met een overeengekomen arbeidsduur van veertig uur of minder. 

De gemiddelde overeengekomen arbeidsduur dient in overeenstemming te zijn met de aan de medisch 
st opgedragen werkzaamheden op basis van de overeengekomen functie. Jaarlijks maakt het 

bestuur met de medisch specialist en/of vakgroep, afdeling en/of de medisch staf productieafspraken 
voor het komende jaar, welke binnen de overeengekomen arbeidsduur nagekomen kunnen worden 

Indien een structurele overschrijding plaatsvindt van de overeengekomen arbeidsduur zal het bestuur in 
el de medisch staf zodanige 

maatregelen treffen dat de arbeidsduur wordt teruggebracht naar de gemiddeld overeengekomen 
arbeidsduur. Als referteperiode voor de vaststelling van de structurele overschrijding geldt een periode 

d overeengekomen arbeidsduur, inclusief de uren arbeid in avond-, nacht- of weekend 

(bijgestelde) afspraken in het kader van de productie dan wel beperking van de patiëntenstroom; 

het ter beschikking stellen van nieuwe apparatuur of uitbreiding daarvan; 

e maand van de zwangerschap worden aan de medisch specialiste geen 
en/of weekenddiensten opgedragen, tenzij de medisch 
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Artikel 2.1.2. Overschrijding overeengekomen arbeidsduu

1. Bij overschrijding van de overeengekomen arbeidsduur, exclusief de uren arbeid tijdens avond
of weekenddiensten, te meten over een periode van drie maanden, heeft de medisch specialist 
aanspraak op uitbetaling van de gewerkte meer
aanmerking komende aantal meeruren per week betreft het verschil tussen de overeengekomen 
gemiddelde arbeidsduur per week en het aantal feitelijk gemiddeld gewerkte aantal uren per week tot en 
met de maximum arbeidsduur van gemiddeld 45 uur per week. De medisch specialist is gehouden het 
bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden nadat de overschrijding heeft 
plaatsgevonden hierover te informeren.

2. Het bestuur kan bij twijfel ov
medisch specialist opdragen de meer gewerkte uren in tijd te compenseren gedurende de drie maanden 
volgend op die waarin de overschrijding heeft plaatsgevonden.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN TE
NEVENWERKZAAMHEDEN

3.1. Inkomen en vakantiebijslag

Artikel 3.1.1. Definitie en vaststelling inkomen

1. (De som van) het voor de medisch specialist geldende salaris in geld of anderzins, vermeerderd met de 
vakantiebijslag, toeslagen, en gratificatie(s) en incidentele beloning(en), per maand of jaar, exclusief 
vergoeding(en) variabele kosten.

2. Vaststelling van het inkomen geschiedt door het bestuur.

Artikel 3.1.2. Inhouding(en)

1. Op het inkomen wordt ingehouden de eig
pensioenregeling(en), alsmede de eventuele bijdrage premie ziektekostenverzekering, de eventuele 
bijdrage premie spaarloonregeling, de door de medisch specialist verschuldigde loonbelasting en de 
relevante premies op grond van de sociale zekerheidswetgeving.

2. Door partijen kunnen regels worden gesteld voor een bijdrage van de medisch specialist in het kader van 
de herverzekering van (aanvullende) ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Artikel 3.1.4. Vakantiebijslag

1. De medisch specialist heeft aanspraak op een vakantiebijslag van 8% over het voor de medisch 
specialist geldende pensioen gevend inkomen, exclusief vakantiebijslag. De vakantiebijslag wordt 
éénmaal per jaar in de maand mei uitbetaald.

2. De vakantiebijslag wordt opgebouwd over een periode van 12 maanden, aanvangende met de maand 
juni van het voorafgaande jaar.

3. Bij een opbouw over een kortere periode wordt de vakantiebijslag over die kortere periode vastgesteld.

3.2. Salaris 

Artikel 3.2.1. Definitie salaris en uursalaris

1. Het salaris is de som per maand of per jaar van het voor de medisch specialist geldende uursalaris, 
corresponderende met de voor de medisch specialist geldende gemiddelde arbeidsduur exclusief avond
, nacht- of weekenddiensten, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s) en de vergoeding(en) 
variabele kosten per maand of jaar.

2. Onder uursalaris wordt verstaan het voor de medisch specialist geldende salaris per uur, gebaseerd op 
de voor de medisch specialis
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Artikel 2.1.2. Overschrijding overeengekomen arbeidsduur (meerwerk) 

Bij overschrijding van de overeengekomen arbeidsduur, exclusief de uren arbeid tijdens avond
of weekenddiensten, te meten over een periode van drie maanden, heeft de medisch specialist 
aanspraak op uitbetaling van de gewerkte meeruren op basis van het uurtarief. Het voor uitbetaling in 
aanmerking komende aantal meeruren per week betreft het verschil tussen de overeengekomen 
gemiddelde arbeidsduur per week en het aantal feitelijk gemiddeld gewerkte aantal uren per week tot en 

maximum arbeidsduur van gemiddeld 45 uur per week. De medisch specialist is gehouden het 
bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden nadat de overschrijding heeft 
plaatsgevonden hierover te informeren. 

Het bestuur kan bij twijfel over de noodzaak van de overschrijding en/of in bijzondere gevallen de 
medisch specialist opdragen de meer gewerkte uren in tijd te compenseren gedurende de drie maanden 
volgend op die waarin de overschrijding heeft plaatsgevonden. 

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN INKOMEN, VERGOEDINGEN EN 
NEVENWERKZAAMHEDEN 

3.1. Inkomen en vakantiebijslag 

Artikel 3.1.1. Definitie en vaststelling inkomen 

(De som van) het voor de medisch specialist geldende salaris in geld of anderzins, vermeerderd met de 
lag, toeslagen, en gratificatie(s) en incidentele beloning(en), per maand of jaar, exclusief 

vergoeding(en) variabele kosten. 

Vaststelling van het inkomen geschiedt door het bestuur. 

Artikel 3.1.2. Inhouding(en) 

Op het inkomen wordt ingehouden de eigen bijdrage van de medisch specialist aan de (aanvullende) 
pensioenregeling(en), alsmede de eventuele bijdrage premie ziektekostenverzekering, de eventuele 
bijdrage premie spaarloonregeling, de door de medisch specialist verschuldigde loonbelasting en de 
elevante premies op grond van de sociale zekerheidswetgeving. 

Door partijen kunnen regels worden gesteld voor een bijdrage van de medisch specialist in het kader van 
de herverzekering van (aanvullende) ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Vakantiebijslag 

De medisch specialist heeft aanspraak op een vakantiebijslag van 8% over het voor de medisch 
specialist geldende pensioen gevend inkomen, exclusief vakantiebijslag. De vakantiebijslag wordt 
éénmaal per jaar in de maand mei uitbetaald. 

De vakantiebijslag wordt opgebouwd over een periode van 12 maanden, aanvangende met de maand 
juni van het voorafgaande jaar. 

Bij een opbouw over een kortere periode wordt de vakantiebijslag over die kortere periode vastgesteld.

2.1. Definitie salaris en uursalaris 

Het salaris is de som per maand of per jaar van het voor de medisch specialist geldende uursalaris, 
corresponderende met de voor de medisch specialist geldende gemiddelde arbeidsduur exclusief avond

nddiensten, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s) en de vergoeding(en) 
variabele kosten per maand of jaar. 

Onder uursalaris wordt verstaan het voor de medisch specialist geldende salaris per uur, gebaseerd op 
de voor de medisch specialist geldende trede van de salaristabel. 

24 mei 2012 

Bij overschrijding van de overeengekomen arbeidsduur, exclusief de uren arbeid tijdens avond-, nacht-, 
of weekenddiensten, te meten over een periode van drie maanden, heeft de medisch specialist 

uren op basis van het uurtarief. Het voor uitbetaling in 
aanmerking komende aantal meeruren per week betreft het verschil tussen de overeengekomen 
gemiddelde arbeidsduur per week en het aantal feitelijk gemiddeld gewerkte aantal uren per week tot en 

maximum arbeidsduur van gemiddeld 45 uur per week. De medisch specialist is gehouden het 
bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden nadat de overschrijding heeft 

er de noodzaak van de overschrijding en/of in bijzondere gevallen de 
medisch specialist opdragen de meer gewerkte uren in tijd te compenseren gedurende de drie maanden 

N AANZIEN VAN INKOMEN, VERGOEDINGEN EN 

(De som van) het voor de medisch specialist geldende salaris in geld of anderzins, vermeerderd met de 
lag, toeslagen, en gratificatie(s) en incidentele beloning(en), per maand of jaar, exclusief 

en bijdrage van de medisch specialist aan de (aanvullende) 
pensioenregeling(en), alsmede de eventuele bijdrage premie ziektekostenverzekering, de eventuele 
bijdrage premie spaarloonregeling, de door de medisch specialist verschuldigde loonbelasting en de 

Door partijen kunnen regels worden gesteld voor een bijdrage van de medisch specialist in het kader van 

De medisch specialist heeft aanspraak op een vakantiebijslag van 8% over het voor de medisch 
specialist geldende pensioen gevend inkomen, exclusief vakantiebijslag. De vakantiebijslag wordt 

De vakantiebijslag wordt opgebouwd over een periode van 12 maanden, aanvangende met de maand 

Bij een opbouw over een kortere periode wordt de vakantiebijslag over die kortere periode vastgesteld. 

Het salaris is de som per maand of per jaar van het voor de medisch specialist geldende uursalaris, 
corresponderende met de voor de medisch specialist geldende gemiddelde arbeidsduur exclusief avond-

nddiensten, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, gratificatie(s) en de vergoeding(en) 

Onder uursalaris wordt verstaan het voor de medisch specialist geldende salaris per uur, gebaseerd op 
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Artikel 3.2.2. Salaristabel, indeling en salarismutatie

1. Voor de medisch specialist geldt een uursalaris conform de salaristabel medisch specialisten. Het 
uurtsalaris wordt onderverdeeld in de treden 0 tot en met 6.

2. De medisch specialist wordt ingedeeld in trede 0, tenzij ervaring of bijzondere omstandigheden 
aanleiding geven een hogere trede vast te stellen. Voor het meetellen van ervaring geldt dat de medisch 
specialist voor elk jaar inschrijving in het MSRC reg
medisch specialisme, in een hogere trede wordt ingedeeld. Voor de bepaling van het aantal jaren 
registratie MSRC wordt éénmalig een deel van het kalenderjaar en delen van verschillende kalenderjaren 
beschouwd als een vol jaar, waarbij de trede 0 meetelt voor het eerste jaar van registratie.

3. Indien de medisch specialist de functie goed vervult wordt eenmaal per jaar per datum indiensttreding het 
salaris met een trede verhoogd, tenzij hierover in de arbeidsove

4. Het bestuur kan op grond van de van toepassing zijnde functionerings
afwijking van lid 3, besluiten in enig jaar geen hogere trede vast te stellen.

5. Indien de medisch specialist de functie bij
de schaal nog niet is bereikt, een extra trede worden toegekend.

Artikel 3.2.3. Ervaringsjaren en medisch specialisten afkomstig uit het buitenland

1. De medisch specialist die afkomstig is uit he
specialisme waarin men werkzaam is in het buitenland heeft voltooid, wordt ingedeeld in trede 0, tenzij 
ervaring of bijzondere omstandigheden aanleiding geven een hogere trede vast te stellen.

2. Voor het meetellen van ervaring geldt de volgende regeling:
– Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een EER land wordt het aantal jaren dat men als 

medisch specialist in het erkende medisch specialisme, waarvoor hij is opgeleid en welke opleiding hij 
aldaar heeft voltooid, werkzaam is geweest in het buitenland, gelijkgesteld met het aantal jaren 
inschrijving bij de MSRC als bedoeld in artikel 3.2.2 lid 2;

– Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een land buiten de EER en in Nederland als medisch 
specialist werkzaam is in het erkende medisch specialisme, waarvoor hij is opgeleid en welke 
opleiding hij aldaar heeft voltooid, alsmede aan de door het bevoegde Nederlandse gezag gestelde 
aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld gewenningsstage) heeft voldaa
in het buitenland als medisch specialist in het erkende medisch specialisme werkzaam is geweest, 
gelijkgesteld worden met het aantal jaren inschrijving bij de MSRC, als bedoeld in artikel 3.2.2. lid 2., 
indien, voorzover en va
medisch specialist wordt vervuld;

– Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een land buiten de EER en in Nederland als medisch 
specialist werkzaam is in het erkende medisch spec
opleiding hij aldaar heeft voltooid, met door het bevoegde Nederlandse gezag gestelde aanvullende 
voorwaarden geldt dat de jaren dat hij als medisch specialist in het betreffende erkende medisch 
specialisme werkza
MSRC, als bedoeld in artikel 3.2.2. lid 2, indien, voorzover en vanaf dat moment de functie (nog) niet 
geheel overeenkomstig het functieprofiel medisch specialist wordt ver
waaronder de functie medisch specialist naar het oordeel van de werkgever wordt vervuld 
rechtvaardigen dat de jaren als in deze regeling bedoeld wel moeten meetellen als ervaringsjaren. 
Beoordelingsstages kunnen daarmee invlo

3. Onder de EER wordt begrepen de Europese Economische Ruimte, betreffende de lidstaten van de 
Europese Unie alsmede Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

3.3. Toeslagen en gratificatie

Artikel 3.3.1. Algemeen

1. De toeslagen en de gratificatie worden berekend over het voor de medisch specialist geldende salaris.

2. Met uitzondering van de inconveniëntentoeslagen en de complementaire bijdragetoeslag geldt voor de 
toekenning en de berekening van de toeslagen en de gratificaties voo
beginsel. 

3. De inconveniëntentoeslagen en de complementaire bijdragetoeslag worden voor de parttimer berekend 
over het naar een gemiddelde arbeidsduur van 45 uur herleide salaris.
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Artikel 3.2.2. Salaristabel, indeling en salarismutatie 

Voor de medisch specialist geldt een uursalaris conform de salaristabel medisch specialisten. Het 
uurtsalaris wordt onderverdeeld in de treden 0 tot en met 6. 

De medisch specialist wordt ingedeeld in trede 0, tenzij ervaring of bijzondere omstandigheden 
aanleiding geven een hogere trede vast te stellen. Voor het meetellen van ervaring geldt dat de medisch 
specialist voor elk jaar inschrijving in het MSRC register der KNMG ten aanzien van het betreffende 
medisch specialisme, in een hogere trede wordt ingedeeld. Voor de bepaling van het aantal jaren 
registratie MSRC wordt éénmalig een deel van het kalenderjaar en delen van verschillende kalenderjaren 

als een vol jaar, waarbij de trede 0 meetelt voor het eerste jaar van registratie.

Indien de medisch specialist de functie goed vervult wordt eenmaal per jaar per datum indiensttreding het 
salaris met een trede verhoogd, tenzij hierover in de arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

Het bestuur kan op grond van de van toepassing zijnde functionerings- en beoordelingsmethodiek, in 
afwijking van lid 3, besluiten in enig jaar geen hogere trede vast te stellen.

Indien de medisch specialist de functie bij voortduring uitstekend vervult kan, zolang het maximum van 
de schaal nog niet is bereikt, een extra trede worden toegekend. 

Artikel 3.2.3. Ervaringsjaren en medisch specialisten afkomstig uit het buitenland

De medisch specialist die afkomstig is uit het buitenland en de opleiding in een erkend medisch 
specialisme waarin men werkzaam is in het buitenland heeft voltooid, wordt ingedeeld in trede 0, tenzij 
ervaring of bijzondere omstandigheden aanleiding geven een hogere trede vast te stellen.

meetellen van ervaring geldt de volgende regeling: 
Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een EER land wordt het aantal jaren dat men als 
medisch specialist in het erkende medisch specialisme, waarvoor hij is opgeleid en welke opleiding hij 

ar heeft voltooid, werkzaam is geweest in het buitenland, gelijkgesteld met het aantal jaren 
inschrijving bij de MSRC als bedoeld in artikel 3.2.2 lid 2; 
Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een land buiten de EER en in Nederland als medisch 
pecialist werkzaam is in het erkende medisch specialisme, waarvoor hij is opgeleid en welke 

opleiding hij aldaar heeft voltooid, alsmede aan de door het bevoegde Nederlandse gezag gestelde 
aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld gewenningsstage) heeft voldaa
in het buitenland als medisch specialist in het erkende medisch specialisme werkzaam is geweest, 
gelijkgesteld worden met het aantal jaren inschrijving bij de MSRC, als bedoeld in artikel 3.2.2. lid 2., 
indien, voorzover en vanaf het moment dat de functie geheel overeenkomstig het functieprofiel 
medisch specialist wordt vervuld; 
Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een land buiten de EER en in Nederland als medisch 
specialist werkzaam is in het erkende medisch specialisme, waarvoor men is opgeleid en welke 
opleiding hij aldaar heeft voltooid, met door het bevoegde Nederlandse gezag gestelde aanvullende 
voorwaarden geldt dat de jaren dat hij als medisch specialist in het betreffende erkende medisch 
specialisme werkzaam is (geweest), niet gelijkgesteld worden met het aantal jaren inschrijving bij de 
MSRC, als bedoeld in artikel 3.2.2. lid 2, indien, voorzover en vanaf dat moment de functie (nog) niet 
geheel overeenkomstig het functieprofiel medisch specialist wordt vervuld, tenzij de omstandigheden 
waaronder de functie medisch specialist naar het oordeel van de werkgever wordt vervuld 
rechtvaardigen dat de jaren als in deze regeling bedoeld wel moeten meetellen als ervaringsjaren. 
Beoordelingsstages kunnen daarmee invloed hebben op de inschaling.

Onder de EER wordt begrepen de Europese Economische Ruimte, betreffende de lidstaten van de 
Europese Unie alsmede Zwitserland, Noorwegen en IJsland. 

3.3. Toeslagen en gratificatie 

Artikel 3.3.1. Algemeen 

de gratificatie worden berekend over het voor de medisch specialist geldende salaris.

Met uitzondering van de inconveniëntentoeslagen en de complementaire bijdragetoeslag geldt voor de 
toekenning en de berekening van de toeslagen en de gratificaties voor de parttimer het naar rato 

De inconveniëntentoeslagen en de complementaire bijdragetoeslag worden voor de parttimer berekend 
over het naar een gemiddelde arbeidsduur van 45 uur herleide salaris. 

24 mei 2012 

Voor de medisch specialist geldt een uursalaris conform de salaristabel medisch specialisten. Het 

De medisch specialist wordt ingedeeld in trede 0, tenzij ervaring of bijzondere omstandigheden 
aanleiding geven een hogere trede vast te stellen. Voor het meetellen van ervaring geldt dat de medisch 

ister der KNMG ten aanzien van het betreffende 
medisch specialisme, in een hogere trede wordt ingedeeld. Voor de bepaling van het aantal jaren 
registratie MSRC wordt éénmalig een deel van het kalenderjaar en delen van verschillende kalenderjaren 

als een vol jaar, waarbij de trede 0 meetelt voor het eerste jaar van registratie. 

Indien de medisch specialist de functie goed vervult wordt eenmaal per jaar per datum indiensttreding het 
reenkomst anders is bepaald. 

en beoordelingsmethodiek, in 
afwijking van lid 3, besluiten in enig jaar geen hogere trede vast te stellen. 

voortduring uitstekend vervult kan, zolang het maximum van 

Artikel 3.2.3. Ervaringsjaren en medisch specialisten afkomstig uit het buitenland 

t buitenland en de opleiding in een erkend medisch 
specialisme waarin men werkzaam is in het buitenland heeft voltooid, wordt ingedeeld in trede 0, tenzij 
ervaring of bijzondere omstandigheden aanleiding geven een hogere trede vast te stellen. 

Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een EER land wordt het aantal jaren dat men als 
medisch specialist in het erkende medisch specialisme, waarvoor hij is opgeleid en welke opleiding hij 

ar heeft voltooid, werkzaam is geweest in het buitenland, gelijkgesteld met het aantal jaren 

Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een land buiten de EER en in Nederland als medisch 
pecialist werkzaam is in het erkende medisch specialisme, waarvoor hij is opgeleid en welke 

opleiding hij aldaar heeft voltooid, alsmede aan de door het bevoegde Nederlandse gezag gestelde 
aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld gewenningsstage) heeft voldaan, geldt dat de jaren dat men 
in het buitenland als medisch specialist in het erkende medisch specialisme werkzaam is geweest, 
gelijkgesteld worden met het aantal jaren inschrijving bij de MSRC, als bedoeld in artikel 3.2.2. lid 2., 

naf het moment dat de functie geheel overeenkomstig het functieprofiel 

Voor de medisch specialist die afkomstig is uit een land buiten de EER en in Nederland als medisch 
ialisme, waarvoor men is opgeleid en welke 

opleiding hij aldaar heeft voltooid, met door het bevoegde Nederlandse gezag gestelde aanvullende 
voorwaarden geldt dat de jaren dat hij als medisch specialist in het betreffende erkende medisch 

am is (geweest), niet gelijkgesteld worden met het aantal jaren inschrijving bij de 
MSRC, als bedoeld in artikel 3.2.2. lid 2, indien, voorzover en vanaf dat moment de functie (nog) niet 

vuld, tenzij de omstandigheden 
waaronder de functie medisch specialist naar het oordeel van de werkgever wordt vervuld 
rechtvaardigen dat de jaren als in deze regeling bedoeld wel moeten meetellen als ervaringsjaren. 

ed hebben op de inschaling. 

Onder de EER wordt begrepen de Europese Economische Ruimte, betreffende de lidstaten van de 

de gratificatie worden berekend over het voor de medisch specialist geldende salaris. 

Met uitzondering van de inconveniëntentoeslagen en de complementaire bijdragetoeslag geldt voor de 
r de parttimer het naar rato 

De inconveniëntentoeslagen en de complementaire bijdragetoeslag worden voor de parttimer berekend 
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4. De toeslagen behoren tot het pensioengevend

5. Nadere uitwerking van de toeslagen en/of de gratificatie geschiedt in overleg met de medische staf.

Artikel 3.3.2. Inconveniënten toeslagen

1. Aan de medisch specialist wordt door het bestuur een maandelijkse toeslag 
frequentie en een toeslag voor de intensiteit van avond
bereikbaar en/of aanwezig moet zijn. De toeslagen worden over en voor de duur van een 
berekeningsperiode vastgesteld.

2. Een dienst gaat in beginsel in om 18.00 uur ‘s avonds en eindigt om 08.00 uur de volgende dag.
Een zaterdag en zondag telt voor twee diensten, van 08.00 uur tot 18.00 uur en 18.00 uur tot 08.00 uur 
de volgende ochtend. In totaal zijn er negen diensten per week.

3. Voor de frequentietoeslag wordt de medisch specialist, aan de hand van het aantal gemiddeld te 
verrichten avond-, nacht
met d. De toeslag bedraagt ten hoogste 6%.
a. 0% bij gemiddeld minder 
b. 2% bij gemiddeld twee of meer maar minder dan zes avond

maand; 
c. 4% bij gemiddeld zes of meer maar minder dan tien avond
d. 6% bij gemiddeld tien of meer avond
Bij tussentijdse structurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 7.1.1. 
AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de 
toeslag. 

4. Voor de intensiteitstoeslag wordt de medisch specialist, aan de hand van het gemiddeld te werken aantal 
uren arbeid tijdens avond
tot en met d. De toes
a. 0% bij gemiddeld minder dan acht uur avond
b. 5% bij gemiddeld acht uur of meer avond

zestien uur avond
c. 10% bij gemiddeld zestien uur of meer avond

dan 24 uur avond
d. 15% bij gemiddeld 24 uur of meer avond
Bij tussentijdse structurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 7.1.1. 
AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de aanpassing van de 
toeslag. 

5. De intensiteitstoeslag heeft betrekking op het gemiddeld aant
nacht- of weekenddienst. Onder gewerkte uren wordt begrepen de tijd door de medisch specialist 
besteed aan directe patiëntenzorg die geen uitstel duldt. Activiteiten die in ieder geval als zodanig 
worden benoemd z
– consulten, intercollegiaal en/of telefonisch;
– patiëntencontacten;
– opnames e.d.; 
– (extra) woon-werkverkeer (reistijd) in het kader van diensten.
Bij tussentijdse structurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 
AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de aanpassing van de 
toeslag. 

Artikel 3.3.3. Roostertoeslagen A of B

1. De medisch specialist die niet volgens het gebruikelijke (cyclisch)rooster maar wel uitsluitend volge
een vast cyclisch rooster werkt, heeft recht op een roostertoeslag A van 10,5% indien de ingeroosterde 
diensten leiden tot een werkweek van maximaal gemiddeld 45 uur per week op jaarbasis.

2. De medisch specialist die niet volgens het gebruikelijke (cyc
een zodanig vast cyclisch rooster werkt, heeft recht op een roostertoeslag B van 21 % indien de 
ingeroosterde diensten leiden tot een werkweek van gemiddeld 45 uur tot maximaal gemiddeld 52 uur 
per week op jaarbas

3. Onder een vast cyclisch rooster wordt verstaan een roostering gebaseerd op 24 uur continu
dag en het rooster een samenstel is van dagdienst, bereikbaarheids
dag, in de avond, in de nacht of in het weekend.
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De toeslagen behoren tot het pensioengevend salaris, tenzij anders vermeld.

Nadere uitwerking van de toeslagen en/of de gratificatie geschiedt in overleg met de medische staf.

Artikel 3.3.2. Inconveniënten toeslagen 

Aan de medisch specialist wordt door het bestuur een maandelijkse toeslag 
frequentie en een toeslag voor de intensiteit van avond-, nacht- en weekenddiensten, waarvoor men 
bereikbaar en/of aanwezig moet zijn. De toeslagen worden over en voor de duur van een 
berekeningsperiode vastgesteld. 

beginsel in om 18.00 uur ‘s avonds en eindigt om 08.00 uur de volgende dag.
Een zaterdag en zondag telt voor twee diensten, van 08.00 uur tot 18.00 uur en 18.00 uur tot 08.00 uur 
de volgende ochtend. In totaal zijn er negen diensten per week. 

equentietoeslag wordt de medisch specialist, aan de hand van het aantal gemiddeld te 
, nacht- en weekenddiensten per maand, ingedeeld in een van de categorieën a tot en 

met d. De toeslag bedraagt ten hoogste 6%. 
0% bij gemiddeld minder dan twee avond-, nacht- of weekenddiensten per maand;
2% bij gemiddeld twee of meer maar minder dan zes avond-, nacht- 

4% bij gemiddeld zes of meer maar minder dan tien avond-, nacht- of weekenddiensten per maand;
bij gemiddeld tien of meer avond-, nacht- of weekenddiensten per maand.

Bij tussentijdse structurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 7.1.1. 
AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de 

Voor de intensiteitstoeslag wordt de medisch specialist, aan de hand van het gemiddeld te werken aantal 
uren arbeid tijdens avond-, nacht- of weekenddienst per maand, ingedeeld in een van de categorieën a 
tot en met d. De toeslag bedraagt ten hoogste 15%. 

0% bij gemiddeld minder dan acht uur avond-, nacht- of weekenddienst per maand;
5% bij gemiddeld acht uur of meer avond-, nacht- of weekenddienst per maand, maar minder dan 
zestien uur avond-, nacht- of weekenddienst per maand; 
10% bij gemiddeld zestien uur of meer avond-, nacht- of weekenddienst per maand, maar minder 
dan 24 uur avond-, nacht- of weekenddienst per maand; 
15% bij gemiddeld 24 uur of meer avond-, nacht- of weekenddienst per maand.

ructurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 7.1.1. 
AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de aanpassing van de 

De intensiteitstoeslag heeft betrekking op het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand tijdens avond
of weekenddienst. Onder gewerkte uren wordt begrepen de tijd door de medisch specialist 

besteed aan directe patiëntenzorg die geen uitstel duldt. Activiteiten die in ieder geval als zodanig 
worden benoemd zijn: 

consulten, intercollegiaal en/of telefonisch; 
patiëntencontacten; 

werkverkeer (reistijd) in het kader van diensten. 
Bij tussentijdse structurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 
AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de aanpassing van de 

Artikel 3.3.3. Roostertoeslagen A of B 

De medisch specialist die niet volgens het gebruikelijke (cyclisch)rooster maar wel uitsluitend volge
een vast cyclisch rooster werkt, heeft recht op een roostertoeslag A van 10,5% indien de ingeroosterde 
diensten leiden tot een werkweek van maximaal gemiddeld 45 uur per week op jaarbasis.

De medisch specialist die niet volgens het gebruikelijke (cyclisch)rooster maar wel uitsluitend volgens 
een zodanig vast cyclisch rooster werkt, heeft recht op een roostertoeslag B van 21 % indien de 
ingeroosterde diensten leiden tot een werkweek van gemiddeld 45 uur tot maximaal gemiddeld 52 uur 
per week op jaarbasis. 

Onder een vast cyclisch rooster wordt verstaan een roostering gebaseerd op 24 uur continu
dag en het rooster een samenstel is van dagdienst, bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten op de 
dag, in de avond, in de nacht of in het weekend. 
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salaris, tenzij anders vermeld. 

Nadere uitwerking van de toeslagen en/of de gratificatie geschiedt in overleg met de medische staf. 

Aan de medisch specialist wordt door het bestuur een maandelijkse toeslag toegekend voor de 
en weekenddiensten, waarvoor men 

bereikbaar en/of aanwezig moet zijn. De toeslagen worden over en voor de duur van een 

beginsel in om 18.00 uur ‘s avonds en eindigt om 08.00 uur de volgende dag. 
Een zaterdag en zondag telt voor twee diensten, van 08.00 uur tot 18.00 uur en 18.00 uur tot 08.00 uur 

equentietoeslag wordt de medisch specialist, aan de hand van het aantal gemiddeld te 
en weekenddiensten per maand, ingedeeld in een van de categorieën a tot en 

of weekenddiensten per maand; 
 of weekenddiensten per 

of weekenddiensten per maand; 
of weekenddiensten per maand. 

Bij tussentijdse structurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 7.1.1. 
AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de aanpassing van de 

Voor de intensiteitstoeslag wordt de medisch specialist, aan de hand van het gemiddeld te werken aantal 
of weekenddienst per maand, ingedeeld in een van de categorieën a 

of weekenddienst per maand; 
of weekenddienst per maand, maar minder dan 

of weekenddienst per maand, maar minder 

of weekenddienst per maand. 
ructurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 7.1.1. 

AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de aanpassing van de 

al gewerkte uren per maand tijdens avond-, 
of weekenddienst. Onder gewerkte uren wordt begrepen de tijd door de medisch specialist 

besteed aan directe patiëntenzorg die geen uitstel duldt. Activiteiten die in ieder geval als zodanig 

Bij tussentijdse structurele wijziging gedurende het kalenderjaar, met in acht neming van artikel 7.1.1. 
AMS, zal nader overleg plaatsvinden over de consequenties voor de hoogte en de aanpassing van de 

De medisch specialist die niet volgens het gebruikelijke (cyclisch)rooster maar wel uitsluitend volgens 
een vast cyclisch rooster werkt, heeft recht op een roostertoeslag A van 10,5% indien de ingeroosterde 
diensten leiden tot een werkweek van maximaal gemiddeld 45 uur per week op jaarbasis. 

lisch)rooster maar wel uitsluitend volgens 
een zodanig vast cyclisch rooster werkt, heeft recht op een roostertoeslag B van 21 % indien de 
ingeroosterde diensten leiden tot een werkweek van gemiddeld 45 uur tot maximaal gemiddeld 52 uur 

Onder een vast cyclisch rooster wordt verstaan een roostering gebaseerd op 24 uur continu-arbeid per 
en aanwezigheidsdiensten op de 
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4. De medisch specialist die in aanmerking komt voor een roostertoeslag A of B kan niet in aanmerking 
komen voor de inconveniëntentoeslagen als bedoeld in artikel 3.3.2.

5. Samenloop van de roostertoeslagen A en B is niet mogelijk. De toeslagen A en B verv
moment dat de medisch specialist niet meer uitsluitend volgens een vast cyclisch rooster werkzaam is.

6. Het bestuur constateert aan de hand van de feitelijke situatie of er sprake is van een vast cyclisch rooster 
en stelt naar aanleiding d
roostertoeslagen A of B.

Artikel 3.3.4. Complementaire bijdragetoeslag

1. Aan de medisch specialist wordt door het bestuur, in het kader van het vervullen van een 
complementaire aan de func
van het vervullen van de complementaire bijdrage.

2. De complementaire bijdragetoeslag wordt over de voor de medisch specialist geldende trede van het 
voltijdsalaris en bedraagt voo
Medisch specialist Manager I, 25%;
Medisch specialist Manager II, 15%;
Medisch specialist Opleidingsverantwoordelijke, 15%.

3. Bij samenloop van de toeslag Medisch specialist Manager II en de Opleidingsverantwoordelijkheid 
bedraagt de toeslag 25%.

4. Bij samenloop van de toeslag Medisch specialist Manager I en de Medisch specialist 
Opleidingsverantwoordelijke bedraagt de toeslag 35%.

5. De toeslag voor de Medisch specialist Manager I, II en de Opleidingsverantwoordelijke kan worden 
toegekend aan (een dee
indien de betreffende medisch specialisten een deel van die complementaire bijdrage(n) verrichten. De 
verdeling van een dergelijke collectief toegekende complementaire bijdragetoes
tussen het management en de betreffende medisch specialisten en leidt tot een individuele aanspraak op 
het voor de medisch specialist vastgestelde deel van de toeslag. De collectief toegekende toeslag heeft 
nominaal eenzelfde om
maximum salaristrede behorende bij het functieprofiel Medisch specialist en herleid naar een gemiddelde 
arbeidsduur van 45 uur.

6. De complementaire bijdragetoeslag behoort nie
moment van toekenning voor een bepaalde periode wordt toegekend.

Artikel 3.3.5. Dervingstoeslag A of B

1. Aan de medisch specialist, die als gevolg van het uitoefenen van een complementaire aan de functi
gerelateerde bijdrage geheel of gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van 
inconveniëntentoeslagen of een roostertoeslag, wordt door het bestuur een maandelijkse 
dervingstoeslag A toegekend.

2. De dervingstoeslag A is tenminste gelijk aan het 
op dat moment lagere inkomen en wordt voor de duur van de derving van het inkomen toegekend.

3. Het laatstgenoten hogere inkomen wordt berekend over het laatstgenoten salaris vermeerderd met de 
inconveniëntentoeslagen of de roostertoeslag.

4. Aan de medisch specialist, die als gevolg van het gebruik maken van de Variflex module A geheel of 
gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van inconveniëntentoeslagen of een roostertoeslag, 
wordt door het bestuur een maandelijkse dervingstoeslag B toegekend.

5. De dervingstoeslag B bedraagt maximaal 7,5% van het salaris. Hierop wordt in mindering gebracht de 
werkgeversbijdrage in de pensioenpremie als bedoeld in artikel 6.1.1 lid 7.

Artikel 3.3.6. Waarnemingstoeslag

1. Aan de medisch specialist, die tijdelijk geheel of gedeeltelijk de functie van een andere medisch 
specialist waarneemt, anders dan bij verlof dan wel niet voorzienbare afwezigheid niet langer dan een 
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De medisch specialist die in aanmerking komt voor een roostertoeslag A of B kan niet in aanmerking 
komen voor de inconveniëntentoeslagen als bedoeld in artikel 3.3.2. 

Samenloop van de roostertoeslagen A en B is niet mogelijk. De toeslagen A en B verv
moment dat de medisch specialist niet meer uitsluitend volgens een vast cyclisch rooster werkzaam is.

Het bestuur constateert aan de hand van de feitelijke situatie of er sprake is van een vast cyclisch rooster 
en stelt naar aanleiding daarvan vast welke medisch specialisten in aanmerking komen voor de 
roostertoeslagen A of B. 

Artikel 3.3.4. Complementaire bijdragetoeslag 

Aan de medisch specialist wordt door het bestuur, in het kader van het vervullen van een 
complementaire aan de functie gerelateerde bijdrage, een maandelijkse toeslag toegekend voor de duur 
van het vervullen van de complementaire bijdrage. 

De complementaire bijdragetoeslag wordt over de voor de medisch specialist geldende trede van het 
voltijdsalaris en bedraagt voor: 
Medisch specialist Manager I, 25%; 
Medisch specialist Manager II, 15%; 
Medisch specialist Opleidingsverantwoordelijke, 15%. 

Bij samenloop van de toeslag Medisch specialist Manager II en de Opleidingsverantwoordelijkheid 
bedraagt de toeslag 25%. 

j samenloop van de toeslag Medisch specialist Manager I en de Medisch specialist 
Opleidingsverantwoordelijke bedraagt de toeslag 35%. 

De toeslag voor de Medisch specialist Manager I, II en de Opleidingsverantwoordelijke kan worden 
toegekend aan (een deel van) de medische specialisten van de betreffende organisatorische eenheid 
indien de betreffende medisch specialisten een deel van die complementaire bijdrage(n) verrichten. De 
verdeling van een dergelijke collectief toegekende complementaire bijdragetoes
tussen het management en de betreffende medisch specialisten en leidt tot een individuele aanspraak op 
het voor de medisch specialist vastgestelde deel van de toeslag. De collectief toegekende toeslag heeft 
nominaal eenzelfde omvang als ware deze toegekend aan een individu, echter wordt vastgesteld over de 
maximum salaristrede behorende bij het functieprofiel Medisch specialist en herleid naar een gemiddelde 
arbeidsduur van 45 uur. 

De complementaire bijdragetoeslag behoort niet tot het pensioengevend inkomen, indien deze op het 
moment van toekenning voor een bepaalde periode wordt toegekend. 

Artikel 3.3.5. Dervingstoeslag A of B 

Aan de medisch specialist, die als gevolg van het uitoefenen van een complementaire aan de functi
gerelateerde bijdrage geheel of gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van 
inconveniëntentoeslagen of een roostertoeslag, wordt door het bestuur een maandelijkse 
dervingstoeslag A toegekend. 

De dervingstoeslag A is tenminste gelijk aan het verschil tussen de laatstgenoten hogere inkomen en het 
op dat moment lagere inkomen en wordt voor de duur van de derving van het inkomen toegekend.

Het laatstgenoten hogere inkomen wordt berekend over het laatstgenoten salaris vermeerderd met de 
inconveniëntentoeslagen of de roostertoeslag. 

Aan de medisch specialist, die als gevolg van het gebruik maken van de Variflex module A geheel of 
gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van inconveniëntentoeslagen of een roostertoeslag, 

oor het bestuur een maandelijkse dervingstoeslag B toegekend. 

De dervingstoeslag B bedraagt maximaal 7,5% van het salaris. Hierop wordt in mindering gebracht de 
werkgeversbijdrage in de pensioenpremie als bedoeld in artikel 6.1.1 lid 7.

aarnemingstoeslag 

Aan de medisch specialist, die tijdelijk geheel of gedeeltelijk de functie van een andere medisch 
specialist waarneemt, anders dan bij verlof dan wel niet voorzienbare afwezigheid niet langer dan een 
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De medisch specialist die in aanmerking komt voor een roostertoeslag A of B kan niet in aanmerking 

Samenloop van de roostertoeslagen A en B is niet mogelijk. De toeslagen A en B vervallen vanaf het 
moment dat de medisch specialist niet meer uitsluitend volgens een vast cyclisch rooster werkzaam is. 

Het bestuur constateert aan de hand van de feitelijke situatie of er sprake is van een vast cyclisch rooster 
aarvan vast welke medisch specialisten in aanmerking komen voor de 

Aan de medisch specialist wordt door het bestuur, in het kader van het vervullen van een 
tie gerelateerde bijdrage, een maandelijkse toeslag toegekend voor de duur 

De complementaire bijdragetoeslag wordt over de voor de medisch specialist geldende trede van het 

Bij samenloop van de toeslag Medisch specialist Manager II en de Opleidingsverantwoordelijkheid 

j samenloop van de toeslag Medisch specialist Manager I en de Medisch specialist 

De toeslag voor de Medisch specialist Manager I, II en de Opleidingsverantwoordelijke kan worden 
l van) de medische specialisten van de betreffende organisatorische eenheid 

indien de betreffende medisch specialisten een deel van die complementaire bijdrage(n) verrichten. De 
verdeling van een dergelijke collectief toegekende complementaire bijdragetoeslag vindt plaats in overleg 
tussen het management en de betreffende medisch specialisten en leidt tot een individuele aanspraak op 
het voor de medisch specialist vastgestelde deel van de toeslag. De collectief toegekende toeslag heeft 

vang als ware deze toegekend aan een individu, echter wordt vastgesteld over de 
maximum salaristrede behorende bij het functieprofiel Medisch specialist en herleid naar een gemiddelde 

t tot het pensioengevend inkomen, indien deze op het 

Aan de medisch specialist, die als gevolg van het uitoefenen van een complementaire aan de functie 
gerelateerde bijdrage geheel of gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van 
inconveniëntentoeslagen of een roostertoeslag, wordt door het bestuur een maandelijkse 

verschil tussen de laatstgenoten hogere inkomen en het 
op dat moment lagere inkomen en wordt voor de duur van de derving van het inkomen toegekend. 

Het laatstgenoten hogere inkomen wordt berekend over het laatstgenoten salaris vermeerderd met de 

Aan de medisch specialist, die als gevolg van het gebruik maken van de Variflex module A geheel of 
gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van inconveniëntentoeslagen of een roostertoeslag, 

De dervingstoeslag B bedraagt maximaal 7,5% van het salaris. Hierop wordt in mindering gebracht de 
werkgeversbijdrage in de pensioenpremie als bedoeld in artikel 6.1.1 lid 7. 

Aan de medisch specialist, die tijdelijk geheel of gedeeltelijk de functie van een andere medisch 
specialist waarneemt, anders dan bij verlof dan wel niet voorzienbare afwezigheid niet langer dan een 



 

53 

maand, wordt door het bestuur een m
vervullen van de waarneming.

2. De waarnemingstoeslag wordt toegekend, met inachtneming van artikel 2.1.2, vanaf de arbeidsduur van 
gemiddeld 45 uur per week, exclusief de uren arbeid tijdens de

3. De waarnemingstoeslag bedraagt ten hoogste 25% van de voor de medisch specialist geldende trede 
van het salaris. 

4. Indien meerdere medisch specialisten de functie van een medisch specialist waarnemen ontvangt elke 
betreffende medisch specialist een naar rato waarneemvergoeding per uur tot een gezamenlijk maximum 
van 100 % van trede 6 van de salaristabel en herleid maar een gemiddelde arbeidsduur van 45 uur.

5. Indien binnen een jaar geen maatregelen zijn genomen als
waarneemtoeslag verhoogd met 10%.

6. De toeslag behoort niet tot het pensioengevend salaris.

Artikel 3.3.7. Gratificatie

1. Aan de medisch specialist of een groep van medisch specialisten kan door het bestuur een gr
worden toegekend in het kader van de functievervulling, voor zover er sprake is van het leveren van een 
extra, een bijzondere of buitengewone bijdrage, ten behoeve van een in de regel vooraf vastgesteld(e) 
doel(en), dan wel ten behoeve van een b

2. Aan de medisch specialist kan bij een onafgebroken diensttijd bij de werkgever een eenmalige 
dienstjarengratificatie worden toegekend ten bedrage van een kwart van het maandsalaris bij 12½ jaar 
en van de helft van het maandsalaris

3. De gratificatie behoort niet tot het pensioengevend salaris, ook niet indien een gratificatie meerdere jaren 
achtereen wordt toegekend.

3.4. Vergoedingen variabele kosten

Artikel 3.4.1. Algemeen

1. De medisch specialist zal aan het bestuur
bedrag in het kader van de variabele vergoedingen blijkt.

2. De variabele vergoedingen kunnen niet worden aangemerkt als structureel inkomen en maken derhalve 
geen onderdeel uit van de pensioeng

3. De toekenning van variabele vergoedingen geschiedt ongeacht de omvang van het dienstverband, met in 
acht neming van het gestelde in artikel 3.4.3. lid 1 en lid 5.

Artikel 3.4.2. Variabele vergoedingen woon

Aan de medisch specialist worden door het bestuur, in het kader van de functie
toegekend in het kader van:
– het woon-werkverkeer, conform de maximaal fiscaal vrijgestelde bedragen, als genoemd in de fiscale 

regeling kilometertabel woon
– de reiskosten terzake van dienstreizen in opdracht van het bestuur, conform maximaal de fiscaal 

vrijgestelde vergoeding per kilometer. Hieronder worden ook begrepen de noodzakelijke reiskosten in het 
kader van bereikbaarheids
persoonlijke kosten; 

– de verblijfskosten terzake van dienstreizen in opdracht van het bestuur, conform de werkelijke kosten van 
de medisch specialist.

Artikel 3.4.3. Budget en variabele 

1. Ongeacht de overeengekomen arbeidsduur wordt aan de medisch specialist per kalenderjaar een 
maximum budget toegekend ten behoeve van de vergoeding van alle werkelijk gemaakte persoonlijke 
beroepskosten in het kader van
vergoedingen terzake. Het bedrag van het budget is opgenomen in bijlage VI. Indien de medisch 
specialist gedurende een kalenderjaar in dienst treedt worden de vergoedingen op grond van dit ar
naar rato toegekend.
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maand, wordt door het bestuur een maandelijkse waarnemingstoeslag toegekend voor de duur van het 
vervullen van de waarneming. 

De waarnemingstoeslag wordt toegekend, met inachtneming van artikel 2.1.2, vanaf de arbeidsduur van 
gemiddeld 45 uur per week, exclusief de uren arbeid tijdens de avond-, nacht

De waarnemingstoeslag bedraagt ten hoogste 25% van de voor de medisch specialist geldende trede 

Indien meerdere medisch specialisten de functie van een medisch specialist waarnemen ontvangt elke 
betreffende medisch specialist een naar rato waarneemvergoeding per uur tot een gezamenlijk maximum 
van 100 % van trede 6 van de salaristabel en herleid maar een gemiddelde arbeidsduur van 45 uur.

Indien binnen een jaar geen maatregelen zijn genomen als bedoeld in artikel 2.1.1 lid 6 wordt de 
waarneemtoeslag verhoogd met 10%. 

De toeslag behoort niet tot het pensioengevend salaris. 

Artikel 3.3.7. Gratificatie 

Aan de medisch specialist of een groep van medisch specialisten kan door het bestuur een gr
worden toegekend in het kader van de functievervulling, voor zover er sprake is van het leveren van een 
extra, een bijzondere of buitengewone bijdrage, ten behoeve van een in de regel vooraf vastgesteld(e) 
doel(en), dan wel ten behoeve van een bijzondere gebeurtenis. 

Aan de medisch specialist kan bij een onafgebroken diensttijd bij de werkgever een eenmalige 
dienstjarengratificatie worden toegekend ten bedrage van een kwart van het maandsalaris bij 12½ jaar 
en van de helft van het maandsalaris bij 25 jaar. 

De gratificatie behoort niet tot het pensioengevend salaris, ook niet indien een gratificatie meerdere jaren 
achtereen wordt toegekend. 

3.4. Vergoedingen variabele kosten 

Artikel 3.4.1. Algemeen 

De medisch specialist zal aan het bestuur de originele bescheiden overleggen waaruit het te declareren 
bedrag in het kader van de variabele vergoedingen blijkt. 

De variabele vergoedingen kunnen niet worden aangemerkt als structureel inkomen en maken derhalve 
geen onderdeel uit van de pensioengrondslag. 

De toekenning van variabele vergoedingen geschiedt ongeacht de omvang van het dienstverband, met in 
acht neming van het gestelde in artikel 3.4.3. lid 1 en lid 5. 

Artikel 3.4.2. Variabele vergoedingen woon-werkverkeer en dienstreizen 

disch specialist worden door het bestuur, in het kader van de functie
toegekend in het kader van: 

werkverkeer, conform de maximaal fiscaal vrijgestelde bedragen, als genoemd in de fiscale 
regeling kilometertabel woon-werkverkeer; 
de reiskosten terzake van dienstreizen in opdracht van het bestuur, conform maximaal de fiscaal 
vrijgestelde vergoeding per kilometer. Hieronder worden ook begrepen de noodzakelijke reiskosten in het 
kader van bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten, anders dan in het kader van de vergoeding(en) 

 
de verblijfskosten terzake van dienstreizen in opdracht van het bestuur, conform de werkelijke kosten van 
de medisch specialist. 

Artikel 3.4.3. Budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten 

Ongeacht de overeengekomen arbeidsduur wordt aan de medisch specialist per kalenderjaar een 
maximum budget toegekend ten behoeve van de vergoeding van alle werkelijk gemaakte persoonlijke 
beroepskosten in het kader van de functieuitoefening binnen de door de fiscus toegestane vrije 
vergoedingen terzake. Het bedrag van het budget is opgenomen in bijlage VI. Indien de medisch 
specialist gedurende een kalenderjaar in dienst treedt worden de vergoedingen op grond van dit ar
naar rato toegekend. 
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aandelijkse waarnemingstoeslag toegekend voor de duur van het 

De waarnemingstoeslag wordt toegekend, met inachtneming van artikel 2.1.2, vanaf de arbeidsduur van 
, nacht- of weekenddiensten. 

De waarnemingstoeslag bedraagt ten hoogste 25% van de voor de medisch specialist geldende trede 

Indien meerdere medisch specialisten de functie van een medisch specialist waarnemen ontvangt elke 
betreffende medisch specialist een naar rato waarneemvergoeding per uur tot een gezamenlijk maximum 
van 100 % van trede 6 van de salaristabel en herleid maar een gemiddelde arbeidsduur van 45 uur. 

bedoeld in artikel 2.1.1 lid 6 wordt de 

Aan de medisch specialist of een groep van medisch specialisten kan door het bestuur een gratificatie 
worden toegekend in het kader van de functievervulling, voor zover er sprake is van het leveren van een 
extra, een bijzondere of buitengewone bijdrage, ten behoeve van een in de regel vooraf vastgesteld(e) 

Aan de medisch specialist kan bij een onafgebroken diensttijd bij de werkgever een eenmalige 
dienstjarengratificatie worden toegekend ten bedrage van een kwart van het maandsalaris bij 12½ jaar 

De gratificatie behoort niet tot het pensioengevend salaris, ook niet indien een gratificatie meerdere jaren 

de originele bescheiden overleggen waaruit het te declareren 

De variabele vergoedingen kunnen niet worden aangemerkt als structureel inkomen en maken derhalve 

De toekenning van variabele vergoedingen geschiedt ongeacht de omvang van het dienstverband, met in 

disch specialist worden door het bestuur, in het kader van de functie- uitoefening, vergoedingen 

werkverkeer, conform de maximaal fiscaal vrijgestelde bedragen, als genoemd in de fiscale 

de reiskosten terzake van dienstreizen in opdracht van het bestuur, conform maximaal de fiscaal 
vrijgestelde vergoeding per kilometer. Hieronder worden ook begrepen de noodzakelijke reiskosten in het 

sdiensten, anders dan in het kader van de vergoeding(en) 

de verblijfskosten terzake van dienstreizen in opdracht van het bestuur, conform de werkelijke kosten van 

Ongeacht de overeengekomen arbeidsduur wordt aan de medisch specialist per kalenderjaar een 
maximum budget toegekend ten behoeve van de vergoeding van alle werkelijk gemaakte persoonlijke 

de functieuitoefening binnen de door de fiscus toegestane vrije 
vergoedingen terzake. Het bedrag van het budget is opgenomen in bijlage VI. Indien de medisch 
specialist gedurende een kalenderjaar in dienst treedt worden de vergoedingen op grond van dit artikel 
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2. De vergoedingen van de werkelijke persoonlijk kosten worden verstrekt op declaratiebasis.

3. Onder de werkelijke persoonlijke kosten worden in ieder geval begrepen:
– de kosten in het kader van bij

door de betreffende wetenschappelijke vereniging dan wel het Centraal College Medisch 
Specialismen (CCMS), alsmede (binnen
het kader van accreditatie;

– lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen, de KNMG en haar beroepsverenigingen;
– individuele vakliteratuur, in samenhang met afspraken terzake binnen het ziekenhuis, de vakgroep of 

afdeling; 
– communicatiemiddelen, in samenhang met afspraken terzake bin

de afdeling. 

4. Het budget wordt jaarlijks toegekend, waarbij rekening kan worden gehouden met een mogelijke 
overloop als gevolg van het individuele accreditatie
jaar het toegekende budget niet volledig wordt gedeclareerd, kan het restant worden gereserveerd 
teneinde in een volgende jaar de mogelijkheid te hebben een betere invulling te geven aan de 
accreditatie dan wel de bij
met de medische staf, de vakgroep of afdeling.

5. Aan de medisch specialist die uit hoofde van een andere (neven)functie, al dan niet in dienstverband, 
aanspraak heeft op gelijke of vergelijkbare variabele vergoedingen persoonl
vergoedingen op grond van dit artikel naar rato toegekend.

6. Bij volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO of IVA heeft de medisch specialist geen 
aanspraak meer op de variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten en komt 
behoudens voor zover de persoonlijke kosten in redelijkheid reeds zijn of (nog) zullen worden gemaakt.

7. Het budget vergoeding variabele kosten wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de 
consumentenprijsindex.

3.5. Nevenwerkzaamheden

Artikel 3.5.1. Nevenwerkzaamheden

1. Het is de medisch specialist, zonder dat het bestuur daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, niet 
toegestaan nevenfunctie(s) te aanvaarden en/of nevenwerkzaamheden te verrichten.

2. Het bestuur kan deze to
a. Indien de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) 

activiteiten die kunnen worden geacht te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch specialist 
een dienstverband is
werkzaamheden, waarbij de medisch specialist deze werkzaamheden wil verrichten binnen de 
overeengekomen werkzaamheden en de daarop gebaseerde werktijd;

b. Indien de nevenfunctie(s) en/of ne
activiteiten die kunnen worden geacht te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch specialist 
een dienstverband is aangegaan en de medisch specialist deze werkzaamheden wil verrichten 
buiten de overeengekomen werkzaamheden en de daarop gebaseerde werktijd, waarbij deze 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden het belang van het ziekenhuis kunnen schaden;

c. Indien de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) 
activiteiten die niet geacht kunnen worden te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch 
specialist een dienstverband is aangegaan, maar welke in redelijkheid onverenigbaar zijn met de 
functie van medisch specialist dan wel de belangen of het aanzien van 

d. Indien de medisch specialist een parttime dienstverband heeft, in die gevallen dat de 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) activiteiten 
die worden geacht te behoren tot het ziekenhuis waarmee de
is aangegaan, waarbij door het aanvaarden van de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden 
nadeel kan ontstaan voor het ziekenhuis.

3. Het bestuur kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden. Hieronder 
de voorwaarde dat de medisch specialist gehouden is een opgave te doen van de inkomsten die uit de 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden onder 2 sub a en sub b worden genoten alsmede de 
omvang, van het tijdsbeslag dat met de nevenfunctie(

4. Inkomsten uit nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden komen ten goede aan het bestuur voor zover 
het de onder 2 sub a gestelde nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betreffen. Over de verdeling 
van de inkomsten die
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De vergoedingen van de werkelijke persoonlijk kosten worden verstrekt op declaratiebasis.

Onder de werkelijke persoonlijke kosten worden in ieder geval begrepen: 
de kosten in het kader van bij- en nascholing ten behoeve van de herregistratie als voorgeschreven 
door de betreffende wetenschappelijke vereniging dan wel het Centraal College Medisch 
Specialismen (CCMS), alsmede (binnen- en buitenlands)congres-, cursus
het kader van accreditatie; 

schappen van wetenschappelijke verenigingen, de KNMG en haar beroepsverenigingen;
individuele vakliteratuur, in samenhang met afspraken terzake binnen het ziekenhuis, de vakgroep of 

communicatiemiddelen, in samenhang met afspraken terzake binnen het ziekenhuis, de vakgroep of 

Het budget wordt jaarlijks toegekend, waarbij rekening kan worden gehouden met een mogelijke 
overloop als gevolg van het individuele accreditatie- dan wel bij- en nascholingspatroon. Indien in enig 

t toegekende budget niet volledig wordt gedeclareerd, kan het restant worden gereserveerd 
teneinde in een volgende jaar de mogelijkheid te hebben een betere invulling te geven aan de 
accreditatie dan wel de bij- en nascholing. Een en ander geschiedt met in
met de medische staf, de vakgroep of afdeling. 

Aan de medisch specialist die uit hoofde van een andere (neven)functie, al dan niet in dienstverband, 
aanspraak heeft op gelijke of vergelijkbare variabele vergoedingen persoonl
vergoedingen op grond van dit artikel naar rato toegekend. 

Bij volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO of IVA heeft de medisch specialist geen 
aanspraak meer op de variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten en komt 
behoudens voor zover de persoonlijke kosten in redelijkheid reeds zijn of (nog) zullen worden gemaakt.

Het budget vergoeding variabele kosten wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de 
consumentenprijsindex. 

amheden 

Artikel 3.5.1. Nevenwerkzaamheden 

Het is de medisch specialist, zonder dat het bestuur daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, niet 
toegestaan nevenfunctie(s) te aanvaarden en/of nevenwerkzaamheden te verrichten.

Het bestuur kan deze toestemming onthouden in de volgende gevallen: 
Indien de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) 
activiteiten die kunnen worden geacht te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch specialist 
een dienstverband is aangegaan en kunnen leiden tot onderbreking van de overeengekomen 
werkzaamheden, waarbij de medisch specialist deze werkzaamheden wil verrichten binnen de 
overeengekomen werkzaamheden en de daarop gebaseerde werktijd;
Indien de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) 
activiteiten die kunnen worden geacht te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch specialist 
een dienstverband is aangegaan en de medisch specialist deze werkzaamheden wil verrichten 

ereengekomen werkzaamheden en de daarop gebaseerde werktijd, waarbij deze 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden het belang van het ziekenhuis kunnen schaden;
Indien de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) 

tiviteiten die niet geacht kunnen worden te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch 
specialist een dienstverband is aangegaan, maar welke in redelijkheid onverenigbaar zijn met de 
functie van medisch specialist dan wel de belangen of het aanzien van 
Indien de medisch specialist een parttime dienstverband heeft, in die gevallen dat de 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) activiteiten 
die worden geacht te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch specialist een dienstverband 
is aangegaan, waarbij door het aanvaarden van de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden 
nadeel kan ontstaan voor het ziekenhuis. 

Het bestuur kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden. Hieronder 
de voorwaarde dat de medisch specialist gehouden is een opgave te doen van de inkomsten die uit de 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden onder 2 sub a en sub b worden genoten alsmede de 
omvang, van het tijdsbeslag dat met de nevenfunctie(s) en/of werkzaamheden gemoeid is.

Inkomsten uit nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden komen ten goede aan het bestuur voor zover 
het de onder 2 sub a gestelde nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betreffen. Over de verdeling 
van de inkomsten die door de medisch specialist worden genoten uit de nevenfuncties en/of 
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De vergoedingen van de werkelijke persoonlijk kosten worden verstrekt op declaratiebasis. 

 
an de herregistratie als voorgeschreven 

door de betreffende wetenschappelijke vereniging dan wel het Centraal College Medisch 
, cursus- en symposiumbezoek in 

schappen van wetenschappelijke verenigingen, de KNMG en haar beroepsverenigingen; 
individuele vakliteratuur, in samenhang met afspraken terzake binnen het ziekenhuis, de vakgroep of 

nen het ziekenhuis, de vakgroep of 

Het budget wordt jaarlijks toegekend, waarbij rekening kan worden gehouden met een mogelijke 
en nascholingspatroon. Indien in enig 

t toegekende budget niet volledig wordt gedeclareerd, kan het restant worden gereserveerd 
teneinde in een volgende jaar de mogelijkheid te hebben een betere invulling te geven aan de 

en nascholing. Een en ander geschiedt met in achtneming van de afspraken 

Aan de medisch specialist die uit hoofde van een andere (neven)functie, al dan niet in dienstverband, 
aanspraak heeft op gelijke of vergelijkbare variabele vergoedingen persoonlijke kosten, worden de 

Bij volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO of IVA heeft de medisch specialist geen 
aanspraak meer op de variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten en komt het budget te vervallen, 
behoudens voor zover de persoonlijke kosten in redelijkheid reeds zijn of (nog) zullen worden gemaakt. 

Het budget vergoeding variabele kosten wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de 

Het is de medisch specialist, zonder dat het bestuur daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, niet 
toegestaan nevenfunctie(s) te aanvaarden en/of nevenwerkzaamheden te verrichten. 

Indien de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) 
activiteiten die kunnen worden geacht te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch specialist 

aangegaan en kunnen leiden tot onderbreking van de overeengekomen 
werkzaamheden, waarbij de medisch specialist deze werkzaamheden wil verrichten binnen de 
overeengekomen werkzaamheden en de daarop gebaseerde werktijd; 

venwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) 
activiteiten die kunnen worden geacht te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch specialist 
een dienstverband is aangegaan en de medisch specialist deze werkzaamheden wil verrichten 

ereengekomen werkzaamheden en de daarop gebaseerde werktijd, waarbij deze 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden het belang van het ziekenhuis kunnen schaden; 
Indien de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) 

tiviteiten die niet geacht kunnen worden te behoren tot het ziekenhuis waarmee de medisch 
specialist een dienstverband is aangegaan, maar welke in redelijkheid onverenigbaar zijn met de 
functie van medisch specialist dan wel de belangen of het aanzien van het ziekenhuis; 
Indien de medisch specialist een parttime dienstverband heeft, in die gevallen dat de 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betrekking hebben op (gezondheidszorg) activiteiten 

medisch specialist een dienstverband 
is aangegaan, waarbij door het aanvaarden van de nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden 

Het bestuur kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden. Hieronder wordt begrepen 
de voorwaarde dat de medisch specialist gehouden is een opgave te doen van de inkomsten die uit de 
nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden onder 2 sub a en sub b worden genoten alsmede de 

s) en/of werkzaamheden gemoeid is. 

Inkomsten uit nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden komen ten goede aan het bestuur voor zover 
het de onder 2 sub a gestelde nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden betreffen. Over de verdeling 

door de medisch specialist worden genoten uit de nevenfuncties en/of 
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nevenwerkzaamheden als onder 2 sub b genoemd zullen tussen de medisch specialist en het bestuur 
afspraken worden gemaakt.

5. De verleende toestemming kan worden ingetrokken als zich een 
omstandigheden waaronder de toestemming is verleend.

6. Trials worden aangemerkt als nevenwerkzaamheden in de zin van dit artikel.

HOOFDSTUK 4. CONTINUÏTEIT VAN ZORG, WAARNEMING EN AFWEZIGHEID VANWEGE 
VERLOFAANSPRAKEN

4.1. Continuïteit van zorg en waarneming

Artikel 4.1.1. Continuïteit en waarneming

1. Onverminderd en met in achtneming van het professioneel statuut is het bestuur eindverantwoordelijk 
voor de continuïteit van de patiëntenzorg bij afwezigheid van de medisch

2. De medisch specialist(en) dragen binnen de vakgroep of afdeling zorg voor onderlinge waarneming bij 
verlof dan wel bij een niet voorzienbare afwezigheid niet langer dan een maand, zoals bij (tijdelijke) 
arbeidsongeschiktheid.

3. Het bestuur draagt, in overleg met de vakgroep of afdeling, zorg voor waarneming bij al dan niet 
voorzienbare afwezigheid van de medisch specialist langer dan een maand, zoals bij vacatures en 
(langdurige) arbeidsongeschiktheid.

4. Nadere uitwerking(en) in het 
overleg met de medische staf, de afdeling of vakgroep.

4.2. Afwezigheid vanwege verlofaanspraken

Artikel 4.2.1. Planning en continuïteit afwezigheid, (buitengewoon) verlof en toepas

1. De medisch specialist maakt in overleg met de vakgroep of afdeling jaarlijks een zodanige planning voor 
het op te nemen vakantieverlof en voorzover mogelijk de overige (buitengewone) verlofdagen en de bij
en nascholingsdagen, zodat de co
specialist(en) doet(n) hiervan aan het begin van elk jaar mededeling aan het bestuur.

2. Het bestuur kan aan de medisch specialist betaald (buitengewoon) of onbetaald (buitengewoon) verlof 
verlenen. De over een periode van onbetaald verlof betaalde werkgevers en werknemerspremies kunnen 
op de medisch specialist worden verhaald.

3. Indien, uit een oogpunt van patiëntenzorg dan wel het ziekenhuisbelang, van het bestuur in redelijkheid 
niet kan worden verlangd op een bepaald tijdstip verlof te verlenen, met uitzondering van het verlof 
bedoeld in de artikel 4.2.6. en artikel 4.2.8 lid 1, zal na overleg met de medisch specialist, door het 
bestuur een (gedeeltelijk) intrekkings
hieruit voortvloeiende materiële schade wordt door het ziekenhuis vergoed.

4. Voor zover in deze paragraaf niet afwijkend wordt bepaald is de Wet arbeid en zorg van toepassing.

Artikel 4.2.2. Vakantieverlof

1. De medisch specialist heeft jaarlijks aanspraak op dertig dagen vakantieverlof met behoud van inkomen.

2. Voor de toekenning van aanspraken op grond van deze regeling geldt voor de parttimer het naar rato 
beginsel. 

3. Op grond van artikel 7:640 BW lid 2 k
vakantieverlof worden uitbetaald voor zover de aanspraak het in artikel 7:634 BW bedoelde minimum te 
boven gaat. 

Artikel 4.2.3. Feest- en gedenkdagen

1. Op feest- en gedenkdagen, niet vallend op zaterd
op een vrije dag met behoud van inkomen, voor zover de medisch specialist volgens zijn normale 
arbeidspatroon werkzaam zou zijn op die dag.
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nevenwerkzaamheden als onder 2 sub b genoemd zullen tussen de medisch specialist en het bestuur 
afspraken worden gemaakt. 

De verleende toestemming kan worden ingetrokken als zich een wezenlijke wijziging voordoet in de 
omstandigheden waaronder de toestemming is verleend. 

Trials worden aangemerkt als nevenwerkzaamheden in de zin van dit artikel.

HOOFDSTUK 4. CONTINUÏTEIT VAN ZORG, WAARNEMING EN AFWEZIGHEID VANWEGE 
VERLOFAANSPRAKEN 

1. Continuïteit van zorg en waarneming 

Artikel 4.1.1. Continuïteit en waarneming 

Onverminderd en met in achtneming van het professioneel statuut is het bestuur eindverantwoordelijk 
voor de continuïteit van de patiëntenzorg bij afwezigheid van de medisch 

De medisch specialist(en) dragen binnen de vakgroep of afdeling zorg voor onderlinge waarneming bij 
verlof dan wel bij een niet voorzienbare afwezigheid niet langer dan een maand, zoals bij (tijdelijke) 
arbeidsongeschiktheid. 

tuur draagt, in overleg met de vakgroep of afdeling, zorg voor waarneming bij al dan niet 
voorzienbare afwezigheid van de medisch specialist langer dan een maand, zoals bij vacatures en 
(langdurige) arbeidsongeschiktheid. 

Nadere uitwerking(en) in het kader van continuïteit en waarneming vindt plaats op instellingsniveau in 
overleg met de medische staf, de afdeling of vakgroep. 

4.2. Afwezigheid vanwege verlofaanspraken 

Artikel 4.2.1. Planning en continuïteit afwezigheid, (buitengewoon) verlof en toepas

De medisch specialist maakt in overleg met de vakgroep of afdeling jaarlijks een zodanige planning voor 
het op te nemen vakantieverlof en voorzover mogelijk de overige (buitengewone) verlofdagen en de bij
en nascholingsdagen, zodat de continuïteit van de patiëntenzorg zoveel mogelijk is gewaarborgd. De 
specialist(en) doet(n) hiervan aan het begin van elk jaar mededeling aan het bestuur.

Het bestuur kan aan de medisch specialist betaald (buitengewoon) of onbetaald (buitengewoon) verlof 
verlenen. De over een periode van onbetaald verlof betaalde werkgevers en werknemerspremies kunnen 
op de medisch specialist worden verhaald. 

Indien, uit een oogpunt van patiëntenzorg dan wel het ziekenhuisbelang, van het bestuur in redelijkheid 
worden verlangd op een bepaald tijdstip verlof te verlenen, met uitzondering van het verlof 

bedoeld in de artikel 4.2.6. en artikel 4.2.8 lid 1, zal na overleg met de medisch specialist, door het 
bestuur een (gedeeltelijk) intrekkings-, afwijzings- of wijzigingsbesluit mogen worden genomen. De direct 
hieruit voortvloeiende materiële schade wordt door het ziekenhuis vergoed.

Voor zover in deze paragraaf niet afwijkend wordt bepaald is de Wet arbeid en zorg van toepassing.

Artikel 4.2.2. Vakantieverlof 

De medisch specialist heeft jaarlijks aanspraak op dertig dagen vakantieverlof met behoud van inkomen.

Voor de toekenning van aanspraken op grond van deze regeling geldt voor de parttimer het naar rato 

Op grond van artikel 7:640 BW lid 2 kan op verzoek van de medisch specialist het opgebouwde 
vakantieverlof worden uitbetaald voor zover de aanspraak het in artikel 7:634 BW bedoelde minimum te 

en gedenkdagen 

en gedenkdagen, niet vallend op zaterdag en zondag, heeft de medisch specialist aanspraak 
op een vrije dag met behoud van inkomen, voor zover de medisch specialist volgens zijn normale 
arbeidspatroon werkzaam zou zijn op die dag. 
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2. Indien het bedrijfs- 
gedenkdag, niet vallend op een zaterdag of zondag, arbeid verricht, wordt voor het gewerkte aantal uren 
op deze dag compensatie verleend in de vorm van een gelijk aantal uren doorbetaalde vrije tijd.

3. De te verrichten werkzaamheden tijdens avond
gedenkdagen komen niet voor compensatie op grond van dit artikel in aanmerking. Hiervoor gelden de 
inconveniëntentoeslagen uit artikel 3.3.2.

Artikel 4.2.4. Faciliteiten we

De medisch specialist die bestuurslid is van de wetenschappelijke vereniging voor zijn specialisme heeft recht 
op maximaal 36 uur verlof met behoud van inkomen voor het bijwonen van bestuursvergaderingen en andere 
activiteiten die betrekking hebben op de beroepsinhoud en die hij als bestuurslid bijwoont op uren waarop hij 
volgens de arbeidsovereenkomst geacht wordt in de instelling aanwezig te zijn. Hierbij geldt voor de 
parttimers niet het naar rato beginsel.

Artikel 4.2.5. Bij- en nascholingsverlof

1. De medisch specialist heeft jaarlijks aanspraak op tien werkdagen, zijnde negentig uur bij
nascholingsverlof met behoud van inkomen.

2. Voor toekenning van bij

3. Indien de bij- en nascholing door de parttimer wordt gevolgd op reguliere werkdagen maar buiten het 
overeengekomen arbeidspatroon ontstaat er een aanspraak op een evenredige compensatie in tijd 
binnen de overeengekomen werktijd.

4. In verband met een mogelijke overloop als gevolg van het individuele accreditatie
nascholingspatroon kan een eventueel restant worden gereserveerd om in een volgend jaar de 
mogelijkheid te hebben hieraan een betere invulling te geven. Een en ander geschied
neming van afspraken ter zake met de medische staf, de vakgroep of afdeling.

5. Voor de medisch specialist die uit hoofd van een andere functie aanspraak heeft op een vergelijkbare 
voorziening in de zin van lid 1 van dit artikel geldt de aans

Artikel 4.2.6. Calamiteiten

1. De medisch specialist heeft aanspraak op verlof met behoud van inkomen voor een korte, naar billijkheid 
te berekenen tijd, wanneer de medisch specialist de werkzaamh
a. zeer persoonlijke omstandigheden;
b. een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de 

vervulling niet in vrije tijd kan plaatsvinden;
c. de uitoefening van het actief kiesrecht.

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 medisch 

specialist ongehuwd samenwoont;
b. ziekte van een van de huisgenoten;
c. het overlijden en de lijkbezorging van een van de huisgenoten of een van de bloed

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

3. De noodzaak tot het opnemen van calamiteiten of kortverzuimverlof is ter beoordeling van de medisch 
specialist. Het opnemen van calamiteiten of kortverzuimverlof door de medisch specialist vindt plaats in 
afstemming met de vakgroep of afdeling. De medisch specialist zal jaarlijks aan het bestuur een opgave 
doen van het aantal dagen calamiteiten of kortverz
bestuur kan, bij een vermoeden van oneigenlijk gebruik van calamiteiten en/of kortverzuimverlof, de 
medisch specialist ter verantwoording roepen.

4. Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partn
samengeleefd of degene van wie de medisch specialist het kind erkent, heeft de medisch specialist 
gedurende een tijdvak van vier weken aanspraak op kraamverlof met behoud van het volledige inkomen 
voor twee dagen waaro
ontstaat na de eerste dag van de geboorte van het kind.
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Artikel 4.2.7. Kortdurend en/of palliatief zorgverlof

1. De medisch specialist heeft aanspraak op kortdurend zorgverlof met 
noodzakelijke verzorging in verband met zeer ernstige ziekte van de echtgeno(o)t(e), de geregistreerde 
partner, de persoon met wie de medisch specialist ongehuwd samenwoont, een inwonend (pleeg)kind of 
een ouder. De duur van het 
maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week. Indien zowel de in artikel 4.2.6. lid 1 als de in 
dit lid gestelde voorwaarden worden vervuld, eindigt het in artikel 4.2.6. 
genoten verlof in de zin van artikel 4.2.6. lid 1 wordt geacht in de duur van het kortdurend zorgverlof te 
zijn inbegrepen. 

2. De medisch specialist heeft aanspraak op palliatief zorgverlof met behoud van het inkomen in verband 
met palliatieve zorg voor de echtgeno(o)t(e), de geregistreerde partner, de persoon met wie de medisch 
specialist ongehuwd samenwoont, een inwonend (pleeg)kind of een inwonende ouder, waarvoor 
thuisverpleging en/of verzorging noodzakelijk is en de medisch s
van het palliatief zorgverlof bedraagt maximaal een aaneengesloten periode van drie maanden. Indien 
zowel de in artikel 4.2.6. lid 1 als de in lid 1 gestelde voorwaarden worden vervuld, eindigt het in artikel 
4.2.6. lid 1 en lid 1 van dit artikel bedoelde verlof. Het genoten verlof in de zin van artikel 4.2.6. lid 1 en lid 
1 van dit artikel wordt geacht in de duur van het palliatief zorgverlof te zijn inbegrepen.

3. Het opnemen van kortdurend
afstemming met de vakgroep of afdeling. Vooraf dan wel zo spoedig mogelijk wordt aan het bestuur 
gemeld dat de medisch specialist kortdurend en/of palliatief zorgverlof opneemt onder opgave van reden. 
Bij die melding geeft de medisch specialist ook de omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke 
duur van het kortdurend en/of palliatief zorgverlof aan. Het kortdurend
vanaf het moment van opnemen. Het kortdurend
zodra het bestuur aan de medisch specialist kenbaar maakt tegen het opnemen van het kortdurend
en/of palliatief zorgverlof, onderscheidelijk de voorzetting daarvan, een zodanig zwaarwegend bedrijfs
dienstbelang heeft, dat het belang van de medisch specialist moet wijken. Indien het bestuur na een 
melding geen beroep op een zwaarwegend bedrijfs
evenmin. Het bestuur kan, bij een vermoeden van oneigenlijk gebruik va
verlof de medisch specialist ter verantwoording roepen.

4. Indien de medisch specialist op grond van enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens 
enige verzekering dan wel uit enig fonds waarin deelneming is 
toekomt, wordt het salaris verminderd met het bedrag van die uitkering.

5. Het tijdens het kortdurend
de opgenomen kortdurend

Artikel 4.2.8. Zwangerschaps

1. De medisch specialist heeft recht op zwangerschaps
met behoud van het inkomensniveau als bedoeld in artikel 7.1.1. lid 5, onder vermindering van eventuele 
uitkeringen als bedoeld in de Wet arbeid en zorg (Waz).

2. Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van 
de bevalling. Heeft de medisch specialist in de periode dat zij een aanspraak heeft op 
zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, een ziektewetuitkering, dan worden die 
ziektedagen aangemerkt als zwangerschapsverlof. Het opnemen van het zwan
medisch specialist vindt plaats in afstemming met de vakgroep of afdeling en wordt zo spoedig mogelijk 
aan het bestuur gemeld.

3. De aanspraak op bevallingsverlof gaat in de dag na de bevalling en bedraagt een aaneengesloten 
periode van tien weken of zoveel meer als het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan zes 
weken heeft bedragen. De bevalling wordt zo spoedig mogelijk aan de vakgroep of afdeling en het 
bestuur gemeld. 

4. De medisch specialist heeft in verband met ado
een pleegkind, recht op adoptie
achttien weken. De aanspraak bestaat vanaf twee weken vóór de eerste dag dat de feitelijke opneming 
ter adoptie of pleegzorg een aanvang heeft genomen of zal nemen, zoals die dag is aangeduid in een 
door de medisch specialist aan het bestuur overlegd document waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of 
pleegzorg is of zal worden opgenomen. Indien als gevo
tegelijkertijd twee of meer kinderen feitelijk ter adoptie of pleegzorg worden opgenomen, bestaat het 
recht op verlof slechts ten aanzien van één van die kinderen. Het opnemen van het adoptie
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Artikel 4.2.7. Kortdurend en/of palliatief zorgverlof 

De medisch specialist heeft aanspraak op kortdurend zorgverlof met behoud van inkomen voor de 
noodzakelijke verzorging in verband met zeer ernstige ziekte van de echtgeno(o)t(e), de geregistreerde 
partner, de persoon met wie de medisch specialist ongehuwd samenwoont, een inwonend (pleeg)kind of 
een ouder. De duur van het kortdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvolgende 
maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week. Indien zowel de in artikel 4.2.6. lid 1 als de in 
dit lid gestelde voorwaarden worden vervuld, eindigt het in artikel 4.2.6. lid 1 bedoelde verlof. Het 
genoten verlof in de zin van artikel 4.2.6. lid 1 wordt geacht in de duur van het kortdurend zorgverlof te 

De medisch specialist heeft aanspraak op palliatief zorgverlof met behoud van het inkomen in verband 
et palliatieve zorg voor de echtgeno(o)t(e), de geregistreerde partner, de persoon met wie de medisch 

specialist ongehuwd samenwoont, een inwonend (pleeg)kind of een inwonende ouder, waarvoor 
thuisverpleging en/of verzorging noodzakelijk is en de medisch specialist de verzorging heeft. De duur 
van het palliatief zorgverlof bedraagt maximaal een aaneengesloten periode van drie maanden. Indien 
zowel de in artikel 4.2.6. lid 1 als de in lid 1 gestelde voorwaarden worden vervuld, eindigt het in artikel 

id 1 en lid 1 van dit artikel bedoelde verlof. Het genoten verlof in de zin van artikel 4.2.6. lid 1 en lid 
1 van dit artikel wordt geacht in de duur van het palliatief zorgverlof te zijn inbegrepen.

Het opnemen van kortdurend- en/of palliatief zorgverlof door de medisch specialist vindt plaats in 
afstemming met de vakgroep of afdeling. Vooraf dan wel zo spoedig mogelijk wordt aan het bestuur 
gemeld dat de medisch specialist kortdurend en/of palliatief zorgverlof opneemt onder opgave van reden. 

elding geeft de medisch specialist ook de omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke 
duur van het kortdurend en/of palliatief zorgverlof aan. Het kortdurend- en/of palliatief zorgverlof gaat in 
vanaf het moment van opnemen. Het kortdurend- en/of palliatief zorgverlof vangt niet aan of eindigt 
zodra het bestuur aan de medisch specialist kenbaar maakt tegen het opnemen van het kortdurend
en/of palliatief zorgverlof, onderscheidelijk de voorzetting daarvan, een zodanig zwaarwegend bedrijfs

lang heeft, dat het belang van de medisch specialist moet wijken. Indien het bestuur na een 
melding geen beroep op een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft gedaan, kan dit nadien 
evenmin. Het bestuur kan, bij een vermoeden van oneigenlijk gebruik van het kortdurend
verlof de medisch specialist ter verantwoording roepen. 

Indien de medisch specialist op grond van enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens 
enige verzekering dan wel uit enig fonds waarin deelneming is overeengekomen een geldelijke uitkering 
toekomt, wordt het salaris verminderd met het bedrag van die uitkering. 

Het tijdens het kortdurend- en/of palliatief zorgverlof opgebouwde deel van vakantieverlof wordt geacht in 
de opgenomen kortdurend- en/of palliatief zorgverlofperiode te zijn inbegrepen.

Artikel 4.2.8. Zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- of pleegverlof en aanvullend verlof

De medisch specialist heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof dan wel adoptie
oud van het inkomensniveau als bedoeld in artikel 7.1.1. lid 5, onder vermindering van eventuele 

uitkeringen als bedoeld in de Wet arbeid en zorg (Waz). 

Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van 
e bevalling. Heeft de medisch specialist in de periode dat zij een aanspraak heeft op 

zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, een ziektewetuitkering, dan worden die 
ziektedagen aangemerkt als zwangerschapsverlof. Het opnemen van het zwan
medisch specialist vindt plaats in afstemming met de vakgroep of afdeling en wordt zo spoedig mogelijk 
aan het bestuur gemeld. 

De aanspraak op bevallingsverlof gaat in de dag na de bevalling en bedraagt een aaneengesloten 
van tien weken of zoveel meer als het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan zes 

weken heeft bedragen. De bevalling wordt zo spoedig mogelijk aan de vakgroep of afdeling en het 

De medisch specialist heeft in verband met adoptie van een kind of duurzame opname in het gezin van 
een pleegkind, recht op adoptie- of pleegverlof van ten hoogste vier weken, gedurende een tijdvak van 
achttien weken. De aanspraak bestaat vanaf twee weken vóór de eerste dag dat de feitelijke opneming 
ter adoptie of pleegzorg een aanvang heeft genomen of zal nemen, zoals die dag is aangeduid in een 
door de medisch specialist aan het bestuur overlegd document waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of 
pleegzorg is of zal worden opgenomen. Indien als gevolg van een adoptie
tegelijkertijd twee of meer kinderen feitelijk ter adoptie of pleegzorg worden opgenomen, bestaat het 
recht op verlof slechts ten aanzien van één van die kinderen. Het opnemen van het adoptie
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behoud van inkomen voor de 
noodzakelijke verzorging in verband met zeer ernstige ziekte van de echtgeno(o)t(e), de geregistreerde 
partner, de persoon met wie de medisch specialist ongehuwd samenwoont, een inwonend (pleeg)kind of 

kortdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvolgende 
maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week. Indien zowel de in artikel 4.2.6. lid 1 als de in 

lid 1 bedoelde verlof. Het 
genoten verlof in de zin van artikel 4.2.6. lid 1 wordt geacht in de duur van het kortdurend zorgverlof te 

De medisch specialist heeft aanspraak op palliatief zorgverlof met behoud van het inkomen in verband 
et palliatieve zorg voor de echtgeno(o)t(e), de geregistreerde partner, de persoon met wie de medisch 

specialist ongehuwd samenwoont, een inwonend (pleeg)kind of een inwonende ouder, waarvoor 
pecialist de verzorging heeft. De duur 

van het palliatief zorgverlof bedraagt maximaal een aaneengesloten periode van drie maanden. Indien 
zowel de in artikel 4.2.6. lid 1 als de in lid 1 gestelde voorwaarden worden vervuld, eindigt het in artikel 

id 1 en lid 1 van dit artikel bedoelde verlof. Het genoten verlof in de zin van artikel 4.2.6. lid 1 en lid 
1 van dit artikel wordt geacht in de duur van het palliatief zorgverlof te zijn inbegrepen. 

of door de medisch specialist vindt plaats in 
afstemming met de vakgroep of afdeling. Vooraf dan wel zo spoedig mogelijk wordt aan het bestuur 
gemeld dat de medisch specialist kortdurend en/of palliatief zorgverlof opneemt onder opgave van reden. 

elding geeft de medisch specialist ook de omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke 
en/of palliatief zorgverlof gaat in 

liatief zorgverlof vangt niet aan of eindigt 
zodra het bestuur aan de medisch specialist kenbaar maakt tegen het opnemen van het kortdurend- 
en/of palliatief zorgverlof, onderscheidelijk de voorzetting daarvan, een zodanig zwaarwegend bedrijfs- of 

lang heeft, dat het belang van de medisch specialist moet wijken. Indien het bestuur na een 
of dienstbelang heeft gedaan, kan dit nadien 

n het kortdurend- en/of palliatief 

Indien de medisch specialist op grond van enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens 
overeengekomen een geldelijke uitkering 

en/of palliatief zorgverlof opgebouwde deel van vakantieverlof wordt geacht in 
liatief zorgverlofperiode te zijn inbegrepen. 

of pleegverlof en aanvullend verlof 

en bevallingsverlof dan wel adoptie- of pleegverlof 
oud van het inkomensniveau als bedoeld in artikel 7.1.1. lid 5, onder vermindering van eventuele 

Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van 
e bevalling. Heeft de medisch specialist in de periode dat zij een aanspraak heeft op 

zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, een ziektewetuitkering, dan worden die 
ziektedagen aangemerkt als zwangerschapsverlof. Het opnemen van het zwangerschapsverlof door de 
medisch specialist vindt plaats in afstemming met de vakgroep of afdeling en wordt zo spoedig mogelijk 

De aanspraak op bevallingsverlof gaat in de dag na de bevalling en bedraagt een aaneengesloten 
van tien weken of zoveel meer als het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan zes 

weken heeft bedragen. De bevalling wordt zo spoedig mogelijk aan de vakgroep of afdeling en het 

ptie van een kind of duurzame opname in het gezin van 
of pleegverlof van ten hoogste vier weken, gedurende een tijdvak van 

achttien weken. De aanspraak bestaat vanaf twee weken vóór de eerste dag dat de feitelijke opneming 
ter adoptie of pleegzorg een aanvang heeft genomen of zal nemen, zoals die dag is aangeduid in een 
door de medisch specialist aan het bestuur overlegd document waaruit blijkt dat een kind ter adoptie of 

lg van een adoptie- of pleegzorgverzoek 
tegelijkertijd twee of meer kinderen feitelijk ter adoptie of pleegzorg worden opgenomen, bestaat het 
recht op verlof slechts ten aanzien van één van die kinderen. Het opnemen van het adoptie- of 
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pleegverlof door de 
zo spoedig mogelijk aan het bestuur gemeld.

5. Het bestuur verleent aan de medisch specialist die zulks wenst onbetaald verlof ter aanvulling op het 
bevallingsverlof of adop
tijdvak van achttien weken. De medisch specialist die daarvan gebruik wenst te maken zal hiertoe bij het 
bestuur, uiterlijk binnen drie maanden voor de vermoedelijke datum van de bev
aanvang van de pleegzorg, een verzoek indienen. Het opnemen van onbetaald aanvullend 
bevallingsverlof of adoptie
vakgroep of afdeling.

6. Indien bij (aanvullend) bevallingsverlof of adoptie
pensioenverzekering vrijwillig voortzet en/of de ziektekostenverzekering voortzet, dan wel een 
ziektekostenverzekering sluit, betaalt het ziekenhuis de werkgeverspremies of bijdr
geen onbetaald verlof verleend, tenzij het dienstverband aansluitend op het verlof eindigt.

Artikel 4.2.9. Ouderschapsverlof

De medisch specialist heeft, naast de wettelijke aanspraken op ouderschapsverlof, indien van toepassing, 
recht op de binnen het ziekenhuis geldende regeling.

Artikel 4.2.10. Levensloop

1. De medisch specialist heeft recht deel te nemen aan de levensloopregeling.

2. Voor zover de Wet arbeid en zorg niet anders bepaalt, geldt dat:
– de medisch specialist die verlof wil

van het verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, aanvraagt bij het 
bestuur; 

– het bestuur het verzoek om verlof inwilligt, tenzij een zodanig bedrijfs
opnemen van verlof verzet dat het belang van de medisch specialist daarvoor naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet wijken.

3. Een verzoek tot aanwending van het levenslooptegoed ten behoeve van volledig vervroegd pensi
door de werkgever worden gehonoreerd.

4. Indien de medisch specialist het verlof vroegtijdig wil beëindigen zal de werkgever zich naar vermogen 
inspannen de medisch specialist zo spoedig mogelijk weer te werk te stellen.

5. Onder de voorwaarden zoa
periode van levensloopverlof de pensioenvoorziening vrijwillig voortzetten. De medisch specialist 
ontvangt de op dat moment geldende werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basi
gekozen niveau onder de voorwaarde dat na het levensloopverlof, het dienstverband gedurende ten 
minste zes maanden wordt voortgezet. Indien het dienstverband binnen deze termijn van zes maanden 
eindigt, wordt het voor rekening van de werkgever ko
van het levensloopverlof door de medisch specialist terugbetaald.

6. De medisch specialist die deelneemt aan de levensloopregeling ontvangt hij met ingang van 1 juni 2006 
maandelijks een werkgeversbijdrage v

7. De medisch specialist die niet deelneemt aan de levensloopregeling ontvangt maandelijks een toeslag op 
zijn salaris van 0,5% over het voor hem geldende salaris. Over deze toeslag wordt geen vakantiebijslag 
opgebouwd. 

Artikel 4.2.11. Leeftijdsverlof

De medisch specialist heeft overeenkomstig artikel 6.1.1. module C, vanaf 55 jaar aanspraak op acht 
leeftijdverlofdagen en vanaf zestig jaar aanspraak op twaalf leeftijdverlofdagen, tenzij gebruik wordt gemaakt 
van de modules A of B van artikel 6.1.1.

HOOFDSTUK 5. BEPALINGEN OMTRENT DE FUNCTIE MEDISCH SPECIALIST

Artikel 5.1.1. Functie, functiereglement, loopbaanvorming en locatie(s)

1. De functie van de medisch specialist wordt door het bestuur vastgesteld met in 
functiereglement. 

Staatscourant 2012 nr. 4000 24 mei 2012

pleegverlof door de medisch specialist vindt plaats in afstemming met de vakgroep of afdeling en wordt 
zo spoedig mogelijk aan het bestuur gemeld. 

Het bestuur verleent aan de medisch specialist die zulks wenst onbetaald verlof ter aanvulling op het 
bevallingsverlof of adoptie- of pleegverlof, gedurende een periode van maximaal vier weken en een 
tijdvak van achttien weken. De medisch specialist die daarvan gebruik wenst te maken zal hiertoe bij het 
bestuur, uiterlijk binnen drie maanden voor de vermoedelijke datum van de bev
aanvang van de pleegzorg, een verzoek indienen. Het opnemen van onbetaald aanvullend 
bevallingsverlof of adoptie- of pleegverlof door de medisch specialist vindt plaats in afstemming met de 
vakgroep of afdeling. 

end) bevallingsverlof of adoptie- of pleegzorgverlof de medisch specialist de 
pensioenverzekering vrijwillig voortzet en/of de ziektekostenverzekering voortzet, dan wel een 
ziektekostenverzekering sluit, betaalt het ziekenhuis de werkgeverspremies of bijdr
geen onbetaald verlof verleend, tenzij het dienstverband aansluitend op het verlof eindigt.

Artikel 4.2.9. Ouderschapsverlof 

De medisch specialist heeft, naast de wettelijke aanspraken op ouderschapsverlof, indien van toepassing, 
de binnen het ziekenhuis geldende regeling. 

Artikel 4.2.10. Levensloop 

De medisch specialist heeft recht deel te nemen aan de levensloopregeling.

Voor zover de Wet arbeid en zorg niet anders bepaalt, geldt dat: 
de medisch specialist die verlof wil opnemen dit ten minste vier maanden voor het tijdstip van ingang 
van het verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, aanvraagt bij het 

het bestuur het verzoek om verlof inwilligt, tenzij een zodanig bedrijfs- 
opnemen van verlof verzet dat het belang van de medisch specialist daarvoor naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet wijken. 

Een verzoek tot aanwending van het levenslooptegoed ten behoeve van volledig vervroegd pensi
door de werkgever worden gehonoreerd. 

Indien de medisch specialist het verlof vroegtijdig wil beëindigen zal de werkgever zich naar vermogen 
inspannen de medisch specialist zo spoedig mogelijk weer te werk te stellen.

Onder de voorwaarden zoals opgenomen in het pensioenreglement, kan de medisch specialist tijdens de 
periode van levensloopverlof de pensioenvoorziening vrijwillig voortzetten. De medisch specialist 
ontvangt de op dat moment geldende werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basi
gekozen niveau onder de voorwaarde dat na het levensloopverlof, het dienstverband gedurende ten 
minste zes maanden wordt voortgezet. Indien het dienstverband binnen deze termijn van zes maanden 
eindigt, wordt het voor rekening van de werkgever komende deel van de pensioenpremie over de periode 
van het levensloopverlof door de medisch specialist terugbetaald. 

De medisch specialist die deelneemt aan de levensloopregeling ontvangt hij met ingang van 1 juni 2006 
maandelijks een werkgeversbijdrage van 0,5% van het voor hem geldende salaris.

De medisch specialist die niet deelneemt aan de levensloopregeling ontvangt maandelijks een toeslag op 
zijn salaris van 0,5% over het voor hem geldende salaris. Over deze toeslag wordt geen vakantiebijslag 

Artikel 4.2.11. Leeftijdsverlof 

De medisch specialist heeft overeenkomstig artikel 6.1.1. module C, vanaf 55 jaar aanspraak op acht 
leeftijdverlofdagen en vanaf zestig jaar aanspraak op twaalf leeftijdverlofdagen, tenzij gebruik wordt gemaakt 

modules A of B van artikel 6.1.1. 

HOOFDSTUK 5. BEPALINGEN OMTRENT DE FUNCTIE MEDISCH SPECIALIST

Artikel 5.1.1. Functie, functiereglement, loopbaanvorming en locatie(s) 

De functie van de medisch specialist wordt door het bestuur vastgesteld met in 

24 mei 2012 

medisch specialist vindt plaats in afstemming met de vakgroep of afdeling en wordt 

Het bestuur verleent aan de medisch specialist die zulks wenst onbetaald verlof ter aanvulling op het 
of pleegverlof, gedurende een periode van maximaal vier weken en een 

tijdvak van achttien weken. De medisch specialist die daarvan gebruik wenst te maken zal hiertoe bij het 
bestuur, uiterlijk binnen drie maanden voor de vermoedelijke datum van de bevalling, adoptie of de 
aanvang van de pleegzorg, een verzoek indienen. Het opnemen van onbetaald aanvullend 

of pleegverlof door de medisch specialist vindt plaats in afstemming met de 

of pleegzorgverlof de medisch specialist de 
pensioenverzekering vrijwillig voortzet en/of de ziektekostenverzekering voortzet, dan wel een 
ziektekostenverzekering sluit, betaalt het ziekenhuis de werkgeverspremies of bijdragen, als ware er 
geen onbetaald verlof verleend, tenzij het dienstverband aansluitend op het verlof eindigt. 

De medisch specialist heeft, naast de wettelijke aanspraken op ouderschapsverlof, indien van toepassing, 

De medisch specialist heeft recht deel te nemen aan de levensloopregeling. 

opnemen dit ten minste vier maanden voor het tijdstip van ingang 
van het verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, aanvraagt bij het 

 of dienstbelang zich tegen het 
opnemen van verlof verzet dat het belang van de medisch specialist daarvoor naar maatstaven van 

Een verzoek tot aanwending van het levenslooptegoed ten behoeve van volledig vervroegd pensioen zal 

Indien de medisch specialist het verlof vroegtijdig wil beëindigen zal de werkgever zich naar vermogen 
inspannen de medisch specialist zo spoedig mogelijk weer te werk te stellen. 

ls opgenomen in het pensioenreglement, kan de medisch specialist tijdens de 
periode van levensloopverlof de pensioenvoorziening vrijwillig voortzetten. De medisch specialist 
ontvangt de op dat moment geldende werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het 
gekozen niveau onder de voorwaarde dat na het levensloopverlof, het dienstverband gedurende ten 
minste zes maanden wordt voortgezet. Indien het dienstverband binnen deze termijn van zes maanden 

mende deel van de pensioenpremie over de periode 

De medisch specialist die deelneemt aan de levensloopregeling ontvangt hij met ingang van 1 juni 2006 
an 0,5% van het voor hem geldende salaris. 

De medisch specialist die niet deelneemt aan de levensloopregeling ontvangt maandelijks een toeslag op 
zijn salaris van 0,5% over het voor hem geldende salaris. Over deze toeslag wordt geen vakantiebijslag 

De medisch specialist heeft overeenkomstig artikel 6.1.1. module C, vanaf 55 jaar aanspraak op acht 
leeftijdverlofdagen en vanaf zestig jaar aanspraak op twaalf leeftijdverlofdagen, tenzij gebruik wordt gemaakt 

HOOFDSTUK 5. BEPALINGEN OMTRENT DE FUNCTIE MEDISCH SPECIALIST 

De functie van de medisch specialist wordt door het bestuur vastgesteld met in achtneming van het 
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2. De medisch specialist is gehouden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten overeenkomstig 
de functie als vastgelegd op basis van het functiereglement.

3. Het bestuur kan in overleg met de medische staf nadere re
functiereglement dan wel met betrekking tot de loopbaanvorming.

4. In het document medisch staf kunnen nadere afspraken worden opgenomen over de locatie(s) waarop 
de medisch specialist de werkzaamheden als bedoeld in dit

Artikel 5.1.2. Functioneren en beoordeling (nog niet ontwikkeld)

1. Het functioneren van de medisch specialist wordt periodiek getoetst en beoordeeld aan de hand van de 
nog te ontwikkelen landelijke functionerings

2. Het bestuur kan in overleg met de medische staf nadere regels stellen ter uitvoering van de landelijke 
functionerings- en beoordelingsmethodiek.

Artikel 5.1.3. Medisch onderzoek, keuring(en) en controles

1. De medisch specialist zal meewerken 
de functievervulling noodzakelijk geacht (periodiek) medisch onderzoek of keuring/controles.

2. Het bestuur kan in overleg met de medische staf nadere regels stellen ter uitvoering van het (pe
medisch onderzoek, keuring alsmede controles.

Artikel 5.1.4. Voorzieningen in verband met dan wel de uitoefening van de functie

1. Het bestuur sluit een verzekering die de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de medisch specialist 
wegens dood, lichamelijk letsel en/of zaakschade aan derden toegebracht dekt.
De dekking betreft eveneens de schade toegebracht aan degene die door de medisch specialist in 
opdracht van het bestuur in de werksituatie wordt begeleid, voor zover de schade niet voortvloei
activiteiten die de medisch specialist verricht in het kader van nevenfunctie(s) of nevenwerkzaamheden 
die voor rekening en risico komen van de medisch specialist.
Het bestuur vrijwaart de medisch specialist terzake en zal in het kader van de verzeke
regresrecht niet uitoefenen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Het bestuur voorziet in adequate rechtsbijstand indien de medisch specialist wordt betrokken in een in
externe klachtenprocedure inc
roekeloosheid kan het bestuur de kosten verbonden aan de verleende rechtsbijstand op de medisch 
specialist verhalen.
Materiële schade die aan de medisch specialist is toegebracht d
voorkomen kon worden, wordt vergoed tot een maximumbedrag per gebeurtenis. Het maximumbedrag is 
opgenomen in bijlage VI (salaristabel).

3. Jaarlijks per 1 januari zal het maximumbedrag worden aangepast aan de consu

Artikel 5.1.5. Patiëntendossiers

1. De medisch specialist en het bestuur handelen met betrekking tot patiëntendossiers zodanig dat voldaan 
wordt aan de artikel 7:454 BW tot en met artikel 7:458 BW en richten op de in het ziekenhuis 
gebruikelijke wijze het patiëntendossier in.

2. De medisch specialist zal in het patiëntendossier aangeven welke bewaartermijn moet worden 
gehanteerd, indien een langere termijn dan de wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

3. Het bestuur draagt zorg, dat d
ziekenhuis, zodanig dat geheimhouding van de inhoud verzekerd is. Het bestuur draagt er zorg voor dat 
de patiëntendossiers, indien dit voor de behandeling van de patiënt nodig is, ter
de behandelend medisch specialist, ook buiten de normale werkuren.

Artikel 5.1.6. Meldingsplicht incidenten

1. De medisch specialist is verplicht aan de door het bestuur ingestelde meldingscommissie incidenten 
patiëntenzorg (MIP) 
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De medisch specialist is gehouden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten overeenkomstig 
de functie als vastgelegd op basis van het functiereglement. 

Het bestuur kan in overleg met de medische staf nadere regels stellen ter uitvoering van het 
functiereglement dan wel met betrekking tot de loopbaanvorming. 

In het document medisch staf kunnen nadere afspraken worden opgenomen over de locatie(s) waarop 
de medisch specialist de werkzaamheden als bedoeld in dit artikel zal verrichten.

Artikel 5.1.2. Functioneren en beoordeling (nog niet ontwikkeld) 

Het functioneren van de medisch specialist wordt periodiek getoetst en beoordeeld aan de hand van de 
nog te ontwikkelen landelijke functionerings- en beoordelingsmethodiek. 

Het bestuur kan in overleg met de medische staf nadere regels stellen ter uitvoering van de landelijke 
en beoordelingsmethodiek. 

Artikel 5.1.3. Medisch onderzoek, keuring(en) en controles 

De medisch specialist zal meewerken aan een, door het bestuur met redenen omkleed, in het kader van 
de functievervulling noodzakelijk geacht (periodiek) medisch onderzoek of keuring/controles.

Het bestuur kan in overleg met de medische staf nadere regels stellen ter uitvoering van het (pe
medisch onderzoek, keuring alsmede controles. 

Artikel 5.1.4. Voorzieningen in verband met dan wel de uitoefening van de functie

Het bestuur sluit een verzekering die de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de medisch specialist 
lichamelijk letsel en/of zaakschade aan derden toegebracht dekt.

De dekking betreft eveneens de schade toegebracht aan degene die door de medisch specialist in 
opdracht van het bestuur in de werksituatie wordt begeleid, voor zover de schade niet voortvloei
activiteiten die de medisch specialist verricht in het kader van nevenfunctie(s) of nevenwerkzaamheden 
die voor rekening en risico komen van de medisch specialist. 
Het bestuur vrijwaart de medisch specialist terzake en zal in het kader van de verzeke
regresrecht niet uitoefenen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Het bestuur voorziet in adequate rechtsbijstand indien de medisch specialist wordt betrokken in een in
externe klachtenprocedure inclusief tuchtrechtprocedures. Indien er sprake is van nalatigheid of bewuste 
roekeloosheid kan het bestuur de kosten verbonden aan de verleende rechtsbijstand op de medisch 
specialist verhalen. 
Materiële schade die aan de medisch specialist is toegebracht door de patiënt en die redelijkerwijs niet 
voorkomen kon worden, wordt vergoed tot een maximumbedrag per gebeurtenis. Het maximumbedrag is 
opgenomen in bijlage VI (salaristabel). 

Jaarlijks per 1 januari zal het maximumbedrag worden aangepast aan de consu

Artikel 5.1.5. Patiëntendossiers 

De medisch specialist en het bestuur handelen met betrekking tot patiëntendossiers zodanig dat voldaan 
wordt aan de artikel 7:454 BW tot en met artikel 7:458 BW en richten op de in het ziekenhuis 

kelijke wijze het patiëntendossier in. 

De medisch specialist zal in het patiëntendossier aangeven welke bewaartermijn moet worden 
gehanteerd, indien een langere termijn dan de wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Het bestuur draagt zorg, dat de patiëntendossiers op behoorlijke wijze kunnen worden opgeborgen in het 
ziekenhuis, zodanig dat geheimhouding van de inhoud verzekerd is. Het bestuur draagt er zorg voor dat 
de patiëntendossiers, indien dit voor de behandeling van de patiënt nodig is, ter
de behandelend medisch specialist, ook buiten de normale werkuren. 

Artikel 5.1.6. Meldingsplicht incidenten 

De medisch specialist is verplicht aan de door het bestuur ingestelde meldingscommissie incidenten 
patiëntenzorg (MIP) alle incidenten als omschreven in het reglement van de meldingscommissie te 
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De medisch specialist is gehouden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten overeenkomstig 

gels stellen ter uitvoering van het 

In het document medisch staf kunnen nadere afspraken worden opgenomen over de locatie(s) waarop 
artikel zal verrichten. 

Het functioneren van de medisch specialist wordt periodiek getoetst en beoordeeld aan de hand van de 

Het bestuur kan in overleg met de medische staf nadere regels stellen ter uitvoering van de landelijke 

aan een, door het bestuur met redenen omkleed, in het kader van 
de functievervulling noodzakelijk geacht (periodiek) medisch onderzoek of keuring/controles. 

Het bestuur kan in overleg met de medische staf nadere regels stellen ter uitvoering van het (periodiek) 

Artikel 5.1.4. Voorzieningen in verband met dan wel de uitoefening van de functie 

Het bestuur sluit een verzekering die de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de medisch specialist 
lichamelijk letsel en/of zaakschade aan derden toegebracht dekt. 

De dekking betreft eveneens de schade toegebracht aan degene die door de medisch specialist in 
opdracht van het bestuur in de werksituatie wordt begeleid, voor zover de schade niet voortvloeit uit 
activiteiten die de medisch specialist verricht in het kader van nevenfunctie(s) of nevenwerkzaamheden 

Het bestuur vrijwaart de medisch specialist terzake en zal in het kader van de verzekerde activiteiten het 
regresrecht niet uitoefenen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. 

Het bestuur voorziet in adequate rechtsbijstand indien de medisch specialist wordt betrokken in een in- of 
lusief tuchtrechtprocedures. Indien er sprake is van nalatigheid of bewuste 

roekeloosheid kan het bestuur de kosten verbonden aan de verleende rechtsbijstand op de medisch 

oor de patiënt en die redelijkerwijs niet 
voorkomen kon worden, wordt vergoed tot een maximumbedrag per gebeurtenis. Het maximumbedrag is 

Jaarlijks per 1 januari zal het maximumbedrag worden aangepast aan de consumentenprijsindex. 

De medisch specialist en het bestuur handelen met betrekking tot patiëntendossiers zodanig dat voldaan 
wordt aan de artikel 7:454 BW tot en met artikel 7:458 BW en richten op de in het ziekenhuis 

De medisch specialist zal in het patiëntendossier aangeven welke bewaartermijn moet worden 
gehanteerd, indien een langere termijn dan de wettelijke bewaartermijn van toepassing is. 

e patiëntendossiers op behoorlijke wijze kunnen worden opgeborgen in het 
ziekenhuis, zodanig dat geheimhouding van de inhoud verzekerd is. Het bestuur draagt er zorg voor dat 
de patiëntendossiers, indien dit voor de behandeling van de patiënt nodig is, ter beschikking staan van 

De medisch specialist is verplicht aan de door het bestuur ingestelde meldingscommissie incidenten 
alle incidenten als omschreven in het reglement van de meldingscommissie te 
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melden en daarbij alle feitelijke informatie te verschaffen die in het belang van de patiënt en het 
ziekenhuis redelijkerwijs noodzakelijk geacht kan worden.
Bij incidenten die ver
voor de patiënt, is de medisch specialist verplicht om tegelijk met de melding aan de meldingscommissie 
het bestuur op de hoogte te stellen.

2. De medisch specialist is verplicht
medisch specialist, in verband met de betreffende werkzaamheden in het ziekenhuis, ingestelde 
civielrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures/vorderingen dan wel tuchtrechtelijke klachten
aanleiding daarvan gewezen vonnissen c.q. beslissingen.
Het bestuur informeert het bestuur van de medische staf over alle procedures/vorderingen terzake van 
de (organisatie van de) patiëntenzorg, die tegen het ziekenhuis zijn ingesteld en de na
daarvan gewezen vonnissen c.q. beslissingen.

3. Het bestuur zal de medisch specialist van het verloop en afhandeling van de aansprakelijkheidstellingen 
die jegens de medisch specialist zijn ingesteld op de hoogte houden.

HOOFDSTUK 6. VARIFLEX

Artikel 6.1.1. Aanspraak Variflex

1. De medisch specialist vanaf 55 jarige leeftijd heeft in het kader van leeftijdsgerichtpersoneelsbeleid 
aanspraak op één van de modules opgenomen in de Variflex.

2. De Variflex bestaat uit de volgende elementen:

Module Middel 

A1 Reductie dienstfrequentie

A2 Meer herstel na diensten

B Verkorting feitelijke werkweek

C Leeftijdsdagen 

3. De medisch specialist kan in overleg met het bestuur een keuze maken voor de Variflex modules A (1 
en 2) of module B of module C.

4. De medisch specialist dient zes maanden voor het 
mogelijk de keuze voor een module kenbaar maken aan het bestuur. Met ingang van het bereiken van 
de Variflex-gerechtigde leeftijd dient het bestuur zodanige maatregelen te hebben getroffen om de 
continuïteit van de zorg te waarborgen, opdat de het voornemen kan worden geëffectueerd.

5. Indien en voorzover het in redelijkheid niet in het vermogen van het bestuur blijkt te liggen om binnen 
zes maanden voorafgaande aan het bereiken van de Variflex
vacaturestelling of het anderszins treffen van een voorziening, de continuïteit in zorgverlening te 
waarborgen, dan is de medisch specialist, op verzoek van werkgever, gehouden tot overleg met het 
bestuur. In dit overleg wordt bezien 
oplossing kan worden gekomen.

6. Bij module B kan zowel worden gekozen voor verkorting van de werkdag als van de werkweek. De 
arbeidsduurvermindering wordt aldus in de regel per dag of per wee
van de zorg dit verhindert. De arbeidsduurverkorting dient in die situatie aansluitend op de verhindering 
binnen één maand volledig te worden gecompenseerd in tijd.

7. Module B kent een eigen bijdrage van 5% van het sa
arbeidsduurverkorting van 10% vanaf 55 jaar en 20% vanaf 60 jaar over de overeengekomen 
arbeidsduur. Met uitzondering van de pensioenopbouw, inconveniëntentoeslagen, complementaire 
bijdrage(n) en de vergoedi
toegepast over de resterende gemiddelde arbeidsduur per week na de arbeidsduurverkorting.

8. Indien de medisch specialist kiest voor toepassing van module A of module B en daardoor het 
pensioengevend inkomen vermindert, dient de pensioenopbouw te worden gehandhaafd op het eerdere 
hogere pensioengevend inkomen. De werkgeversbijdrage blijft dan eveneens gehandhaafd op het 
niveau alsof het pensioengevend inkomen niet is verlaagd.

9. De dervingstoeslag B voor de medisch specialist, die als gevolg van het gebruik maken van de Variflex 
module A geheel of gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van inconveniënten toeslagen of 
een roostertoeslag, bedraagt maximaal 7,5% van het salaris. Hi
gebracht de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie als bedoeld in artikel 6.1.1. lid 8.
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melden en daarbij alle feitelijke informatie te verschaffen die in het belang van de patiënt en het 
ziekenhuis redelijkerwijs noodzakelijk geacht kan worden. 
Bij incidenten die verstrekkende gevolgen als bedoeld in het MIP-reglement, hebben of kunnen hebben 
voor de patiënt, is de medisch specialist verplicht om tegelijk met de melding aan de meldingscommissie 
het bestuur op de hoogte te stellen. 

De medisch specialist is verplicht het bestuur in voorkomende gevallen te informeren over tegen de 
medisch specialist, in verband met de betreffende werkzaamheden in het ziekenhuis, ingestelde 
civielrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures/vorderingen dan wel tuchtrechtelijke klachten
aanleiding daarvan gewezen vonnissen c.q. beslissingen. 
Het bestuur informeert het bestuur van de medische staf over alle procedures/vorderingen terzake van 
de (organisatie van de) patiëntenzorg, die tegen het ziekenhuis zijn ingesteld en de na
daarvan gewezen vonnissen c.q. beslissingen. 

Het bestuur zal de medisch specialist van het verloop en afhandeling van de aansprakelijkheidstellingen 
die jegens de medisch specialist zijn ingesteld op de hoogte houden. 

HOOFDSTUK 6. VARIFLEX 

Artikel 6.1.1. Aanspraak Variflex 

De medisch specialist vanaf 55 jarige leeftijd heeft in het kader van leeftijdsgerichtpersoneelsbeleid 
aanspraak op één van de modules opgenomen in de Variflex. 

De Variflex bestaat uit de volgende elementen: 

Doel Effect op arbeidsduur

Reductie dienstfrequentie Minder diensten In diensten 

Meer herstel na diensten Vergroting hersteltijd na diensten Overdag 

Verkorting feitelijke werkweek Meer wekelijkse rust Overdag 

Duur verlof Overdag 

De medisch specialist kan in overleg met het bestuur een keuze maken voor de Variflex modules A (1 
en 2) of module B of module C. 

De medisch specialist dient zes maanden voor het ontstaan van de aanspraak het voornemen en zo 
mogelijk de keuze voor een module kenbaar maken aan het bestuur. Met ingang van het bereiken van 

gerechtigde leeftijd dient het bestuur zodanige maatregelen te hebben getroffen om de 
n de zorg te waarborgen, opdat de het voornemen kan worden geëffectueerd.

Indien en voorzover het in redelijkheid niet in het vermogen van het bestuur blijkt te liggen om binnen 
zes maanden voorafgaande aan het bereiken van de Variflex-gerechtigde leeft
vacaturestelling of het anderszins treffen van een voorziening, de continuïteit in zorgverlening te 
waarborgen, dan is de medisch specialist, op verzoek van werkgever, gehouden tot overleg met het 
bestuur. In dit overleg wordt bezien of tot een voor werkgever en de medisch specialist bevredigende 
oplossing kan worden gekomen. 

Bij module B kan zowel worden gekozen voor verkorting van de werkdag als van de werkweek. De 
arbeidsduurvermindering wordt aldus in de regel per dag of per week genoten, tenzij het de continuïteit 
van de zorg dit verhindert. De arbeidsduurverkorting dient in die situatie aansluitend op de verhindering 
binnen één maand volledig te worden gecompenseerd in tijd. 

Module B kent een eigen bijdrage van 5% van het salaris vanaf 55 jaar en 10% vanaf 60 jaar met een 
arbeidsduurverkorting van 10% vanaf 55 jaar en 20% vanaf 60 jaar over de overeengekomen 
arbeidsduur. Met uitzondering van de pensioenopbouw, inconveniëntentoeslagen, complementaire 
bijdrage(n) en de vergoeding variabele kosten, worden alle overige arbeidsvoorwaarden pro rato 
toegepast over de resterende gemiddelde arbeidsduur per week na de arbeidsduurverkorting.

Indien de medisch specialist kiest voor toepassing van module A of module B en daardoor het 
nsioengevend inkomen vermindert, dient de pensioenopbouw te worden gehandhaafd op het eerdere 

hogere pensioengevend inkomen. De werkgeversbijdrage blijft dan eveneens gehandhaafd op het 
niveau alsof het pensioengevend inkomen niet is verlaagd. 

gstoeslag B voor de medisch specialist, die als gevolg van het gebruik maken van de Variflex 
module A geheel of gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van inconveniënten toeslagen of 
een roostertoeslag, bedraagt maximaal 7,5% van het salaris. Hierop dient in mindering te worden 
gebracht de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie als bedoeld in artikel 6.1.1. lid 8.

24 mei 2012 

melden en daarbij alle feitelijke informatie te verschaffen die in het belang van de patiënt en het 

reglement, hebben of kunnen hebben 
voor de patiënt, is de medisch specialist verplicht om tegelijk met de melding aan de meldingscommissie 

het bestuur in voorkomende gevallen te informeren over tegen de 
medisch specialist, in verband met de betreffende werkzaamheden in het ziekenhuis, ingestelde 
civielrechtelijke en/of strafrechtelijke procedures/vorderingen dan wel tuchtrechtelijke klachten en de naar 

Het bestuur informeert het bestuur van de medische staf over alle procedures/vorderingen terzake van 
de (organisatie van de) patiëntenzorg, die tegen het ziekenhuis zijn ingesteld en de naar aanleiding 

Het bestuur zal de medisch specialist van het verloop en afhandeling van de aansprakelijkheidstellingen 

De medisch specialist vanaf 55 jarige leeftijd heeft in het kader van leeftijdsgerichtpersoneelsbeleid 

Effect op arbeidsduur Eigen bijdrage 

Inconveniëntentoeslag 

Nee 

% salaris 

Nee 

De medisch specialist kan in overleg met het bestuur een keuze maken voor de Variflex modules A (1 

ontstaan van de aanspraak het voornemen en zo 
mogelijk de keuze voor een module kenbaar maken aan het bestuur. Met ingang van het bereiken van 

gerechtigde leeftijd dient het bestuur zodanige maatregelen te hebben getroffen om de 
n de zorg te waarborgen, opdat de het voornemen kan worden geëffectueerd. 

Indien en voorzover het in redelijkheid niet in het vermogen van het bestuur blijkt te liggen om binnen 
gerechtigde leeftijd, door waarneming, 

vacaturestelling of het anderszins treffen van een voorziening, de continuïteit in zorgverlening te 
waarborgen, dan is de medisch specialist, op verzoek van werkgever, gehouden tot overleg met het 

of tot een voor werkgever en de medisch specialist bevredigende 

Bij module B kan zowel worden gekozen voor verkorting van de werkdag als van de werkweek. De 
k genoten, tenzij het de continuïteit 

van de zorg dit verhindert. De arbeidsduurverkorting dient in die situatie aansluitend op de verhindering 

laris vanaf 55 jaar en 10% vanaf 60 jaar met een 
arbeidsduurverkorting van 10% vanaf 55 jaar en 20% vanaf 60 jaar over de overeengekomen 
arbeidsduur. Met uitzondering van de pensioenopbouw, inconveniëntentoeslagen, complementaire 

ng variabele kosten, worden alle overige arbeidsvoorwaarden pro rato 
toegepast over de resterende gemiddelde arbeidsduur per week na de arbeidsduurverkorting. 

Indien de medisch specialist kiest voor toepassing van module A of module B en daardoor het 
nsioengevend inkomen vermindert, dient de pensioenopbouw te worden gehandhaafd op het eerdere 

hogere pensioengevend inkomen. De werkgeversbijdrage blijft dan eveneens gehandhaafd op het 

gstoeslag B voor de medisch specialist, die als gevolg van het gebruik maken van de Variflex 
module A geheel of gedeeltelijk inkomsten derft door het verminderen van inconveniënten toeslagen of 

erop dient in mindering te worden 
gebracht de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie als bedoeld in artikel 6.1.1. lid 8. 
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10. Voor de parttimer geldt het naar rato beginsel met betrekking tot de aanspraken bij de module B en 
module C. 

Module A: diensten 

Leeftijd 

Gewerkt tussen 23.00 - 03.00 of tussen 03.00 
07.00 uur (ma-vr) 

55 

60 

Module B: werkweek 

Leeftijd Reductie werkweek

55 10% van de overeengekomen arbeidsduur

60 20% van de overeengekomen arbeidsduur

Module C: leeftijdverlofdagen 

Leeftijd 

Vanaf 55 jaar 

Vanaf 60 jaar 

HOOFDSTUK 7. OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN EN EN BEPALINGEN

7.1. Sociale zekerheid en pensioen

Artikel 7.1.1. Loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en bevalling

1. De medisch specialist die wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte, of wegens zwangerschap of 
bevalling in de zin van artikel 7:629 BW verhinderd is werkzaamheden te verrichten heeft op grond van 
het BW gedurende een termijn van maximaal 104 weken recht
vastgestelde loon. 

2. De medisch specialiste heeft gedurende de periode van zwangerschap
voor haar geldende loon als bedoeld in lid 5.

3. Met ingang van 1 januari 2005 wordt bij arbeidsonge
aangevuld tot 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

4. Over de uren waarin de medisch specialist volgens zijn reïntegratieplan, passende arbeid of 
werkzaamheden zonder loonwaarde verricht, ontvang
loon. Onder werkzaamheden zonder loonwaarde worden verstaan het verrichten van werkzaamheden op 
arbeidstherapeutische basis, het volgen van scholing en het lopen van stage.

5. In dit artikel wordt onder loon

6. Bij omstandigheden in de zin van artikel 7:629 BW lid 3 zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing.

7. Wanneer het bestuur verhaalsrechten tegenover derden kan doen gelden, zal 
specialist dit wenst 
tegelijk met zijn eigen vordering geldend maken.

8. Het loon wordt verminderd met het bedrag van de uitkering dat de medisch specialist ontvan
van enige bij of krachtens de wet geldende regeling of een daarmee gelijk te stellen regeling.

9. In geval het bestuur van mening is dat ten aanzien van de arbeidsongeschikte medisch specialist er 
sprake is van een chronische ziekte, beroepszie
naar hoogte en duur te bepalen loonaanvulling aan de medisch specialist verstrekken.

Artikel 7.1.2. Pensioen tijdens loondoorbetalingsverplichting

Vanaf het tweede ziektejaar kan de medisch specialist d
maximum van het niveau geldend op de laatste dag van het eerste ziektejaar. De medisch specialist ontvangt 
de geldende werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het gekozen niveau van de voo
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Voor de parttimer geldt het naar rato beginsel met betrekking tot de aanspraken bij de module B en 

Dienstfrequentie (A1), maximaal aantal diensten 
per week 

03.00 of tussen 03.00 - Gewerkt tussen 23.00 - 03.00 en tussen 03.00 
uur (ma-vr) 

2 

1 

Reductie werkweek 

10% van de overeengekomen arbeidsduur 

20% van de overeengekomen arbeidsduur 

Leeftijddagen 

8 dagen 

12 dagen 

HOOFDSTUK 7. OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN EN EN BEPALINGEN

7.1. Sociale zekerheid en pensioen 

Artikel 7.1.1. Loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en bevalling

De medisch specialist die wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte, of wegens zwangerschap of 
bevalling in de zin van artikel 7:629 BW verhinderd is werkzaamheden te verrichten heeft op grond van 
het BW gedurende een termijn van maximaal 104 weken recht op 70% van het naar tijdsruimte 

 

De medisch specialiste heeft gedurende de periode van zwangerschap- en bevallingsverlof recht op het 
voor haar geldende loon als bedoeld in lid 5. 

Met ingang van 1 januari 2005 wordt bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 52 weken het loon 
aangevuld tot 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. 

Over de uren waarin de medisch specialist volgens zijn reïntegratieplan, passende arbeid of 
werkzaamheden zonder loonwaarde verricht, ontvangt hij 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde 
loon. Onder werkzaamheden zonder loonwaarde worden verstaan het verrichten van werkzaamheden op 
arbeidstherapeutische basis, het volgen van scholing en het lopen van stage.

In dit artikel wordt onder loon verstaan het inkomen als bedoeld in artikel 1.1.3 onder a.

Bij omstandigheden in de zin van artikel 7:629 BW lid 3 zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing.

Wanneer het bestuur verhaalsrechten tegenover derden kan doen gelden, zal 
specialist dit wenst - het bestuur eventuele verhaalsrechten die de medisch specialist kan doen gelden 
tegelijk met zijn eigen vordering geldend maken. 

Het loon wordt verminderd met het bedrag van de uitkering dat de medisch specialist ontvan
van enige bij of krachtens de wet geldende regeling of een daarmee gelijk te stellen regeling.

In geval het bestuur van mening is dat ten aanzien van de arbeidsongeschikte medisch specialist er 
sprake is van een chronische ziekte, beroepsziekte of een levensbedreigende aandoening, kan deze een 
naar hoogte en duur te bepalen loonaanvulling aan de medisch specialist verstrekken.

Artikel 7.1.2. Pensioen tijdens loondoorbetalingsverplichting 

Vanaf het tweede ziektejaar kan de medisch specialist door vrijwillige voortzetting pensioen opbouwen tot een 
maximum van het niveau geldend op de laatste dag van het eerste ziektejaar. De medisch specialist ontvangt 
de geldende werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het gekozen niveau van de voo
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Voor de parttimer geldt het naar rato beginsel met betrekking tot de aanspraken bij de module B en 

Dienstfrequentie (A1), maximaal aantal diensten Hersteltijd zelfde werkdag 
(A2) 

03.00 en tussen 03.00 - 07.00 

2 uur (max) 4 uur (max) 

4 uur (max) 6 uur (max) 

Eigen bijdrage 

5% van het salaris 

10% van het salaris 

HOOFDSTUK 7. OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN EN EN BEPALINGEN 

Artikel 7.1.1. Loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en bevalling 

De medisch specialist die wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte, of wegens zwangerschap of 
bevalling in de zin van artikel 7:629 BW verhinderd is werkzaamheden te verrichten heeft op grond van 

op 70% van het naar tijdsruimte 

en bevallingsverlof recht op het 

schiktheid gedurende de eerste 52 weken het loon 

Over de uren waarin de medisch specialist volgens zijn reïntegratieplan, passende arbeid of 
t hij 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde 

loon. Onder werkzaamheden zonder loonwaarde worden verstaan het verrichten van werkzaamheden op 
arbeidstherapeutische basis, het volgen van scholing en het lopen van stage. 

verstaan het inkomen als bedoeld in artikel 1.1.3 onder a. 

Bij omstandigheden in de zin van artikel 7:629 BW lid 3 zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing. 

Wanneer het bestuur verhaalsrechten tegenover derden kan doen gelden, zal - indien de medisch 
het bestuur eventuele verhaalsrechten die de medisch specialist kan doen gelden 

Het loon wordt verminderd met het bedrag van de uitkering dat de medisch specialist ontvangt op grond 
van enige bij of krachtens de wet geldende regeling of een daarmee gelijk te stellen regeling. 

In geval het bestuur van mening is dat ten aanzien van de arbeidsongeschikte medisch specialist er 
kte of een levensbedreigende aandoening, kan deze een 

naar hoogte en duur te bepalen loonaanvulling aan de medisch specialist verstrekken. 

oor vrijwillige voortzetting pensioen opbouwen tot een 
maximum van het niveau geldend op de laatste dag van het eerste ziektejaar. De medisch specialist ontvangt 
de geldende werkgeversbijdrage in de pensioenpremie op basis van het gekozen niveau van de voortzetting. 
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Artikel 7.1.3. Reïntegratie

1. Met het oog op een duurzame reïntegratie in de eigen of een passende functie geeft de bedrijfsarts aan, 
gebaseerd op de criteria van de UWV, welke werkzaamheden de medisch specialist kan verrichten. Het 
bestuur geeft, na advies van de bedrijfsarts en na overleg met de medisch specialist, invulling aan het 
precieze karakter van de te verrichten arbeid.

2. Het bestuur is verplicht passend werk aan te bieden voor het aantal uren dat de medisch specialist 
arbeidsgeschikt is. Indien hiervoor geen mogelijkheden zijn binnen de instelling spant het bestuur zich in 
om passende werkzaamheden buiten de instelling te realiseren.

3. De reïntegratieactiviteiten worden na twee jaar voortgezet als de medisch specialist beschikt o
voldoende restcapaciteit en zich actief opstelt in het reïntegratietraject.

4. Om te komen tot optimale reïntegratie kan de medisch specialist in overleg met het bestuur een beroep 
doen op alle bestaande reïntegratie
stagemogelijkheden, binnen de instelling. Hieraan verbonden kosten komen ten laste van de instelling.

5. De medisch specialist is verplicht mee te werken aan de aangeboden reïntegratieactiviteiten en een 
passende functie te 
voorleggen. 

6. De medisch specialist heeft een voorrangspositie bij intern te vervullen vacatures.

Artikel 7.1.4. Wet WIA 

1. Als het bestuur volgens de bevoegde instantie tekort is 
medisch specialist daardoor geen recht heeft op een uitkering krachtens WAO/WIA wordt het 
dienstverband in beginsel gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor 
ontslag. Het bestuur

2. Het bestuur heeft de plicht zich maximaal in te spannen om de gedeeltelijke arbeidsgeschikte medisch 
specialist (WGA) na de loongerelateerde fase zoveel mogelijk zijn restverdiencapac

3. Voor de medisch specialist die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wordt het dienstverband in beginsel 
gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor ontslag.

Artikel 7.1.5. Bijdrage ziektekostenregelin

1. De medisch specialist krijgt een bijdrage ten behoeve van een (collectieve) ziektekostenregeling.

3. De bijdrage vervalt indien de arbeidsovereenkomst eindigt.

Artikel 7.1.6. Wachtgeld

De wachtgeldbepalingen opgenomen in de hoofdstuk 14 van de cao 

Artikel 7.1.7. Overlijden en vermissing

1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de medisch specialist wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan 
het inkomen over een tijdvak van drie maanden, met in achtneming van artik
uitbetaling plaats van de niet genoten vakantiedagen.

2. In het geval waarin, als gevolg van Titel 18 boek 1 BW, het vermoeden van overlijden is uitgesproken, 
wordt op verzoek van de nagelaten betrekkingen het in het eerste lid ge

3. Op het uit te keren bedrag wordt het reeds vóór het overlijden aan de medisch specialist uitbetaalde 
inkomen over een na het overlijden gelegen tijdvak in mindering gebracht.

Artikel 7.1.8. Pensioen 

2. In paragraaf 3.3 Toeslage
pensioengevend inkomen worden berekend.

3. De CAO afspraken met betrekking tot de premieverdeling werkgever werknemer zijn van toepassing.
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Artikel 7.1.3. Reïntegratie 

Met het oog op een duurzame reïntegratie in de eigen of een passende functie geeft de bedrijfsarts aan, 
gebaseerd op de criteria van de UWV, welke werkzaamheden de medisch specialist kan verrichten. Het 

geeft, na advies van de bedrijfsarts en na overleg met de medisch specialist, invulling aan het 
precieze karakter van de te verrichten arbeid. 

Het bestuur is verplicht passend werk aan te bieden voor het aantal uren dat de medisch specialist 
hikt is. Indien hiervoor geen mogelijkheden zijn binnen de instelling spant het bestuur zich in 

om passende werkzaamheden buiten de instelling te realiseren. 

De reïntegratieactiviteiten worden na twee jaar voortgezet als de medisch specialist beschikt o
voldoende restcapaciteit en zich actief opstelt in het reïntegratietraject. 

Om te komen tot optimale reïntegratie kan de medisch specialist in overleg met het bestuur een beroep 
doen op alle bestaande reïntegratie-instrumenten zoals toegang tot mobiliteitscentra en opleidings
stagemogelijkheden, binnen de instelling. Hieraan verbonden kosten komen ten laste van de instelling.

De medisch specialist is verplicht mee te werken aan de aangeboden reïntegratieactiviteiten en een 
passende functie te aanvaarden. Hij kan daartoe ook zelf initiatieven nemen en aan het bestuur 

De medisch specialist heeft een voorrangspositie bij intern te vervullen vacatures.

 

Als het bestuur volgens de bevoegde instantie tekort is geschoten in de reïntegratieverplichting en de 
medisch specialist daardoor geen recht heeft op een uitkering krachtens WAO/WIA wordt het 
dienstverband in beginsel gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor 
ontslag. Het bestuur betaalt in dat geval 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon.

Het bestuur heeft de plicht zich maximaal in te spannen om de gedeeltelijke arbeidsgeschikte medisch 
specialist (WGA) na de loongerelateerde fase zoveel mogelijk zijn restverdiencapac

Voor de medisch specialist die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wordt het dienstverband in beginsel 
gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor ontslag.

Artikel 7.1.5. Bijdrage ziektekostenregeling 

De medisch specialist krijgt een bijdrage ten behoeve van een (collectieve) ziektekostenregeling.

De bijdrage vervalt indien de arbeidsovereenkomst eindigt. 

Artikel 7.1.6. Wachtgeld 

De wachtgeldbepalingen opgenomen in de hoofdstuk 14 van de cao zijn overeenkomstig van toepassing.

Artikel 7.1.7. Overlijden en vermissing 

Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de medisch specialist wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan 
het inkomen over een tijdvak van drie maanden, met in achtneming van artik
uitbetaling plaats van de niet genoten vakantiedagen. 

In het geval waarin, als gevolg van Titel 18 boek 1 BW, het vermoeden van overlijden is uitgesproken, 
wordt op verzoek van de nagelaten betrekkingen het in het eerste lid genoemde bedrag uitgekeerd.

Op het uit te keren bedrag wordt het reeds vóór het overlijden aan de medisch specialist uitbetaalde 
inkomen over een na het overlijden gelegen tijdvak in mindering gebracht.

 

In paragraaf 3.3 Toeslagen en Gratificatie wordt aangegeven welke toeslagen niet tot het 
pensioengevend inkomen worden berekend. 

De CAO afspraken met betrekking tot de premieverdeling werkgever werknemer zijn van toepassing.
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Met het oog op een duurzame reïntegratie in de eigen of een passende functie geeft de bedrijfsarts aan, 
gebaseerd op de criteria van de UWV, welke werkzaamheden de medisch specialist kan verrichten. Het 

geeft, na advies van de bedrijfsarts en na overleg met de medisch specialist, invulling aan het 

Het bestuur is verplicht passend werk aan te bieden voor het aantal uren dat de medisch specialist 
hikt is. Indien hiervoor geen mogelijkheden zijn binnen de instelling spant het bestuur zich in 

De reïntegratieactiviteiten worden na twee jaar voortgezet als de medisch specialist beschikt over 

Om te komen tot optimale reïntegratie kan de medisch specialist in overleg met het bestuur een beroep 
liteitscentra en opleidings- of 

stagemogelijkheden, binnen de instelling. Hieraan verbonden kosten komen ten laste van de instelling. 

De medisch specialist is verplicht mee te werken aan de aangeboden reïntegratieactiviteiten en een 
aanvaarden. Hij kan daartoe ook zelf initiatieven nemen en aan het bestuur 

De medisch specialist heeft een voorrangspositie bij intern te vervullen vacatures. 

geschoten in de reïntegratieverplichting en de 
medisch specialist daardoor geen recht heeft op een uitkering krachtens WAO/WIA wordt het 
dienstverband in beginsel gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor 

betaalt in dat geval 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. 

Het bestuur heeft de plicht zich maximaal in te spannen om de gedeeltelijke arbeidsgeschikte medisch 
specialist (WGA) na de loongerelateerde fase zoveel mogelijk zijn restverdiencapaciteit te laten benutten. 

Voor de medisch specialist die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wordt het dienstverband in beginsel 
gehandhaafd en zal de arbeidsongeschiktheid op zich geen reden zijn voor ontslag. 

De medisch specialist krijgt een bijdrage ten behoeve van een (collectieve) ziektekostenregeling. 

zijn overeenkomstig van toepassing. 

Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de medisch specialist wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan 
het inkomen over een tijdvak van drie maanden, met in achtneming van artikel 7:674 BW. Tevens vindt 

In het geval waarin, als gevolg van Titel 18 boek 1 BW, het vermoeden van overlijden is uitgesproken, 
noemde bedrag uitgekeerd. 

Op het uit te keren bedrag wordt het reeds vóór het overlijden aan de medisch specialist uitbetaalde 
inkomen over een na het overlijden gelegen tijdvak in mindering gebracht. 

n en Gratificatie wordt aangegeven welke toeslagen niet tot het 

De CAO afspraken met betrekking tot de premieverdeling werkgever werknemer zijn van toepassing. 
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7.2. Modern belonen 

Artikel 7.2.1. Modern belonen

1. Het bestuur kan in overleg met de medische staf dan wel een te onderscheiden groep van stafleden een 
regeling modern belonen treffen ten aanzien van (de uitruil van) arbeidsvoorwaarden in geld, tijd dan wel 
in natura alsmede in het kader van pensioenaansp

2. Door partijen zal worden vastgesteld welke onderwerpen in aanmerking komen voor de regeling modern 
belonen. 

7.3. Woongebied, verblijfplaats en verhuisregeling

Artikel 7.3.1. Woongebied, verblijfplaats en tegemoetkoming

1. Het bestuur stelt in overleg met de medische staf nadere regels vast ten behoeve van het woongebied 
dan wel verblijfplaats, met dien verstande dat een medisch specialist in relatie tot de functie en 
werkzaamheden bij spoedgevallen binnen verantwoorde tijd in he

2. Met in acht name van het eerste lid kan door het bestuur aan de medisch specialist een verhuisplicht 
worden opgelegd. 

Artikel 7.3.2. Verhuiskostenregeling

1. De medisch specialist die op grond van het gestelde in artikel 
aanmerking voor een tegemoetkoming in de werkelijke verhuiskosten tot een maximum van 10% van het 
jaarsalaris. Verhuiskosten zijn kosten die verband houden met het vervoer van bagage en inboedel, het 
in- en uitpakken en overige daadwerkelijk gemaakte (herinrichtings)kosten die samenhangen met de 
verplichting te verhuizen.

2. Indien de partner van de medisch specialist eveneens aanspraak kan maken op een tegemoetkoming 
verhuiskosten wordt deze aanspraak in minderin
specialist. 

3. De tegemoetkoming verhuiskosten dient geheel of gedeeltelijk te worden terugbetaald indien de medisch 
specialist het dienstverband binnen twee jaar vrijwillig verlaat dan wel het dienstverband b
termijn wordt beëindigd op grond van de medisch specialist toe te rekenen gronden.

7.4. Disciplinaire maatregelen en non

Artikel 7.4.1. Disciplinaire maatregelen: berisping en schorsing

1. Het bestuur kan de medisch specialist, n
zo mogelijk na raadpleging van het stafbestuur, de navolgende disciplinaire maatregelen opleggen:
a. schriftelijke berisping;
b. schorsing voor bepaalde tijd tot een maximum van veertien dagen.

2. Het bestuur kan tot het opleggen van de in het vorige lid bedoelde disciplinaire maatregelen overgaan 
indien de medisch specialist ondanks schriftelijke waarschuwing enige verplichting die deze 
overeenkomst hem oplegt, niet nakomt dan wel uit andere hoof
strijd zijn met de zorg van een goed hulpverlener.

3. Ingeval de medisch specialist zich met de opgelegde disciplinaire maatregel niet kan verenigen kan 
hiertegen beroep worden ingesteld bij het Scheidsgerecht Gezon
datum van verzending van de brief waarin de mededeling wordt gedaan van de disciplinaire maatregel of 
zoveel langer dan dat de medisch specialist in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen van de inhoud 
van de brief. Indien
Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Artikel 7.4.2. Non-actiefstelling

1. Het bestuur kan de medisch specialist, nadat deze in de gelegenheid is gesteld om gehoord te worde
en zoveel mogelijk na raadpleging van (een vertegenwoordiging van) het stafbestuur, op non
stellen op grond van omstandigheden van zo ernstige aard dat onmiddellijke feitelijke beëindiging van de 
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Artikel 7.2.1. Modern belonen 

Het bestuur kan in overleg met de medische staf dan wel een te onderscheiden groep van stafleden een 
regeling modern belonen treffen ten aanzien van (de uitruil van) arbeidsvoorwaarden in geld, tijd dan wel 
in natura alsmede in het kader van pensioenaanspraken of -voorzieningen.

Door partijen zal worden vastgesteld welke onderwerpen in aanmerking komen voor de regeling modern 

7.3. Woongebied, verblijfplaats en verhuisregeling 

Artikel 7.3.1. Woongebied, verblijfplaats en tegemoetkoming 

estuur stelt in overleg met de medische staf nadere regels vast ten behoeve van het woongebied 
dan wel verblijfplaats, met dien verstande dat een medisch specialist in relatie tot de functie en 
werkzaamheden bij spoedgevallen binnen verantwoorde tijd in het ziekenhuis aanwezig zal zijn.

Met in acht name van het eerste lid kan door het bestuur aan de medisch specialist een verhuisplicht 

Artikel 7.3.2. Verhuiskostenregeling 

De medisch specialist die op grond van het gestelde in artikel 7.3.1. wordt verplicht te verhuizen komt in 
aanmerking voor een tegemoetkoming in de werkelijke verhuiskosten tot een maximum van 10% van het 
jaarsalaris. Verhuiskosten zijn kosten die verband houden met het vervoer van bagage en inboedel, het 

kken en overige daadwerkelijk gemaakte (herinrichtings)kosten die samenhangen met de 
verplichting te verhuizen. 

Indien de partner van de medisch specialist eveneens aanspraak kan maken op een tegemoetkoming 
verhuiskosten wordt deze aanspraak in mindering gebracht op de tegemoetkoming van de medisch 

De tegemoetkoming verhuiskosten dient geheel of gedeeltelijk te worden terugbetaald indien de medisch 
specialist het dienstverband binnen twee jaar vrijwillig verlaat dan wel het dienstverband b
termijn wordt beëindigd op grond van de medisch specialist toe te rekenen gronden.

7.4. Disciplinaire maatregelen en non-actiefstelling 

Artikel 7.4.1. Disciplinaire maatregelen: berisping en schorsing 

Het bestuur kan de medisch specialist, nadat deze in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord, en 
zo mogelijk na raadpleging van het stafbestuur, de navolgende disciplinaire maatregelen opleggen:

schriftelijke berisping; 
schorsing voor bepaalde tijd tot een maximum van veertien dagen. 

Het bestuur kan tot het opleggen van de in het vorige lid bedoelde disciplinaire maatregelen overgaan 
indien de medisch specialist ondanks schriftelijke waarschuwing enige verplichting die deze 
overeenkomst hem oplegt, niet nakomt dan wel uit andere hoofde handelingen verricht of nalaat die in 
strijd zijn met de zorg van een goed hulpverlener. 

Ingeval de medisch specialist zich met de opgelegde disciplinaire maatregel niet kan verenigen kan 
hiertegen beroep worden ingesteld bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg binnen zes weken na de 
datum van verzending van de brief waarin de mededeling wordt gedaan van de disciplinaire maatregel of 
zoveel langer dan dat de medisch specialist in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen van de inhoud 
van de brief. Indien de medisch specialist niet tijdig beroep aantekent vervalt het recht van beroep bij het 
Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 

actiefstelling 

Het bestuur kan de medisch specialist, nadat deze in de gelegenheid is gesteld om gehoord te worde
en zoveel mogelijk na raadpleging van (een vertegenwoordiging van) het stafbestuur, op non
stellen op grond van omstandigheden van zo ernstige aard dat onmiddellijke feitelijke beëindiging van de 
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Het bestuur kan in overleg met de medische staf dan wel een te onderscheiden groep van stafleden een 
regeling modern belonen treffen ten aanzien van (de uitruil van) arbeidsvoorwaarden in geld, tijd dan wel 

voorzieningen. 

Door partijen zal worden vastgesteld welke onderwerpen in aanmerking komen voor de regeling modern 

estuur stelt in overleg met de medische staf nadere regels vast ten behoeve van het woongebied 
dan wel verblijfplaats, met dien verstande dat een medisch specialist in relatie tot de functie en 

t ziekenhuis aanwezig zal zijn. 

Met in acht name van het eerste lid kan door het bestuur aan de medisch specialist een verhuisplicht 

7.3.1. wordt verplicht te verhuizen komt in 
aanmerking voor een tegemoetkoming in de werkelijke verhuiskosten tot een maximum van 10% van het 
jaarsalaris. Verhuiskosten zijn kosten die verband houden met het vervoer van bagage en inboedel, het 

kken en overige daadwerkelijk gemaakte (herinrichtings)kosten die samenhangen met de 

Indien de partner van de medisch specialist eveneens aanspraak kan maken op een tegemoetkoming 
g gebracht op de tegemoetkoming van de medisch 

De tegemoetkoming verhuiskosten dient geheel of gedeeltelijk te worden terugbetaald indien de medisch 
specialist het dienstverband binnen twee jaar vrijwillig verlaat dan wel het dienstverband binnen deze 
termijn wordt beëindigd op grond van de medisch specialist toe te rekenen gronden. 

adat deze in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord, en 
zo mogelijk na raadpleging van het stafbestuur, de navolgende disciplinaire maatregelen opleggen: 

Het bestuur kan tot het opleggen van de in het vorige lid bedoelde disciplinaire maatregelen overgaan 
indien de medisch specialist ondanks schriftelijke waarschuwing enige verplichting die deze 

de handelingen verricht of nalaat die in 

Ingeval de medisch specialist zich met de opgelegde disciplinaire maatregel niet kan verenigen kan 
dheidszorg binnen zes weken na de 

datum van verzending van de brief waarin de mededeling wordt gedaan van de disciplinaire maatregel of 
zoveel langer dan dat de medisch specialist in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen van de inhoud 

de medisch specialist niet tijdig beroep aantekent vervalt het recht van beroep bij het 

Het bestuur kan de medisch specialist, nadat deze in de gelegenheid is gesteld om gehoord te worden 
en zoveel mogelijk na raadpleging van (een vertegenwoordiging van) het stafbestuur, op non-actief 
stellen op grond van omstandigheden van zo ernstige aard dat onmiddellijke feitelijke beëindiging van de 
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werkzaamheden die de medisch specialist uit hoofde 
moet worden geacht.

2. Het besluit tot non-actiefstelling is slechts geldig, wanneer dit onder vermelding van de gronden waarop 
het berust, binnen tweemaal 24 uur na aanzegging, zaterdagen, zondagen en feest
meegerekend, bij aangetekend schrijven aan de medisch specialist is meegedeeld of bevestigd.

3. Gedurende de non-
ontzeggen. 

Artikel 7.4.3. Disciplinaire maatregel

Het bestuur kan met de medische staf nadere regels overeenkomen in het kader van disciplinaire 
maatregelen en non-actiefstelling.

7.5. Belangenbehartiging, interpretatie en geschillen

Artikel 7.5.1. Belangenbehartiging

Onverminderd de bevoegdheid van de medisch specialist diens belangen bij het bestuur te bepleiten, stelt het 
bestuur de vertegenwoordiger(s) van de medisch specialist(en) op een daartoe strekkend verzoek van de 
medisch specialist(en) of diens vertegenwoord
schriftelijk de belangen van de medisch specialist(en) bij het bestuur te bepleiten. De medisch specialist kan 
te allen tijde hierbij aanwezig zijn.

Artikel 7.5.2. Interpretatie

Interpretatie dan wel uitleg van hetgeen wordt bepaald ingevolge de AMS, tegen de achtergrond van de 
gevoerde besprekingen en de bedoeling van partijen, geschiedt door partijen.

Artikel 7.5.3. Geschillen

1. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de AMS dan wel de arbeids
en de medisch specialist in onderling overleg trachten tot een oplossing te brengen. Zonodig kan 
gezamenlijk een bemiddelaar worden benoemd.

2. Indien geen vergelijk wordt bereikt zullen de geschillen worden beslecht, overee
door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

HOOFDSTUK 8. DOCUMENT MEDISCHE STAF

Artikel 8.1.1. Document medische staf

1. Het algemeen deel van het DMS is vastgesteld door partijen. Van het algemene deel kan alleen worden 
afgeweken voorzover mogelijk op grond van de AMS of het DMS.

2. De invulling van het bijzondere deel van het document medische staf is een overeenkomst tussen het 
ziekenhuis en de medische staf dan wel voor een te onderscheiden groep van stafleden en bevat 
bepalingen die gelden voor alle leden van de medische staf dan wel voor een te onderscheiden groep 
van stafleden. 

3. Bij strijdigheid van een regeling op grond van het DMS met de inhoud of de strekking van het AMS of de 
arbeidsovereenkomst prevaleert de AMS dan wel de 
arbeidsovereenkomst.

BIJLAGE I HET FUNCTIEREGLEMENT: REGELING FUNCTIEPROFIEL EN COMPLEMENTAIRE 
BIJDRAGE(N) MEDISCH SPECIALIST

INLEIDING 

Uitgangspunt voor dit functiereglement is het functioneren van de medisch 
medisch specialistisch bedrijf. Dit functioneren komt tot uitdrukking in het functieprofiel medisch specialist en, 
indien van toepassing, de omschrijving(en) van de complementaire bijdrage(n). Daarnaast wordt het 
functioneren van de medisch specialist mede bepaald door de inhoud en daarmee de rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden als verwoord in het professioneel statuut. De medische verantwoordelijkheden en 
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werkzaamheden die de medisch specialist uit hoofde van de arbeidsovereenkomst verricht noodzakelijk 
moet worden geacht. 

actiefstelling is slechts geldig, wanneer dit onder vermelding van de gronden waarop 
het berust, binnen tweemaal 24 uur na aanzegging, zaterdagen, zondagen en feest
meegerekend, bij aangetekend schrijven aan de medisch specialist is meegedeeld of bevestigd.

-actiefstelling kan het bestuur de medisch specialist de toegang tot het ziekenhuis 

Artikel 7.4.3. Disciplinaire maatregelen en non-actiefstelling 

Het bestuur kan met de medische staf nadere regels overeenkomen in het kader van disciplinaire 
actiefstelling. 

7.5. Belangenbehartiging, interpretatie en geschillen 

Artikel 7.5.1. Belangenbehartiging 

Onverminderd de bevoegdheid van de medisch specialist diens belangen bij het bestuur te bepleiten, stelt het 
bestuur de vertegenwoordiger(s) van de medisch specialist(en) op een daartoe strekkend verzoek van de 
medisch specialist(en) of diens vertegenwoordiger(s), op korte termijn in de gelegenheid mondeling of 
schriftelijk de belangen van de medisch specialist(en) bij het bestuur te bepleiten. De medisch specialist kan 
te allen tijde hierbij aanwezig zijn. 

Artikel 7.5.2. Interpretatie 

uitleg van hetgeen wordt bepaald ingevolge de AMS, tegen de achtergrond van de 
gevoerde besprekingen en de bedoeling van partijen, geschiedt door partijen. 

Artikel 7.5.3. Geschillen 

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de AMS dan wel de arbeidsovereenkomst zullen het bestuur 
en de medisch specialist in onderling overleg trachten tot een oplossing te brengen. Zonodig kan 
gezamenlijk een bemiddelaar worden benoemd. 

Indien geen vergelijk wordt bereikt zullen de geschillen worden beslecht, overee
door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 

HOOFDSTUK 8. DOCUMENT MEDISCHE STAF 

Artikel 8.1.1. Document medische staf 

Het algemeen deel van het DMS is vastgesteld door partijen. Van het algemene deel kan alleen worden 
zover mogelijk op grond van de AMS of het DMS. 

De invulling van het bijzondere deel van het document medische staf is een overeenkomst tussen het 
ziekenhuis en de medische staf dan wel voor een te onderscheiden groep van stafleden en bevat 

e gelden voor alle leden van de medische staf dan wel voor een te onderscheiden groep 

Bij strijdigheid van een regeling op grond van het DMS met de inhoud of de strekking van het AMS of de 
arbeidsovereenkomst prevaleert de AMS dan wel de dienovereenkomstige bepalingen in de 
arbeidsovereenkomst. 

BIJLAGE I HET FUNCTIEREGLEMENT: REGELING FUNCTIEPROFIEL EN COMPLEMENTAIRE 
BIJDRAGE(N) MEDISCH SPECIALIST 

Uitgangspunt voor dit functiereglement is het functioneren van de medisch specialist in het geïntegreerd 
medisch specialistisch bedrijf. Dit functioneren komt tot uitdrukking in het functieprofiel medisch specialist en, 
indien van toepassing, de omschrijving(en) van de complementaire bijdrage(n). Daarnaast wordt het 

van de medisch specialist mede bepaald door de inhoud en daarmee de rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden als verwoord in het professioneel statuut. De medische verantwoordelijkheden en 
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van de arbeidsovereenkomst verricht noodzakelijk 

actiefstelling is slechts geldig, wanneer dit onder vermelding van de gronden waarop 
het berust, binnen tweemaal 24 uur na aanzegging, zaterdagen, zondagen en feestdagen niet 
meegerekend, bij aangetekend schrijven aan de medisch specialist is meegedeeld of bevestigd. 

actiefstelling kan het bestuur de medisch specialist de toegang tot het ziekenhuis 

Het bestuur kan met de medische staf nadere regels overeenkomen in het kader van disciplinaire 

Onverminderd de bevoegdheid van de medisch specialist diens belangen bij het bestuur te bepleiten, stelt het 
bestuur de vertegenwoordiger(s) van de medisch specialist(en) op een daartoe strekkend verzoek van de 

iger(s), op korte termijn in de gelegenheid mondeling of 
schriftelijk de belangen van de medisch specialist(en) bij het bestuur te bepleiten. De medisch specialist kan 

uitleg van hetgeen wordt bepaald ingevolge de AMS, tegen de achtergrond van de 
 

overeenkomst zullen het bestuur 
en de medisch specialist in onderling overleg trachten tot een oplossing te brengen. Zonodig kan 

Indien geen vergelijk wordt bereikt zullen de geschillen worden beslecht, overeenkomstig het reglement, 

Het algemeen deel van het DMS is vastgesteld door partijen. Van het algemene deel kan alleen worden 

De invulling van het bijzondere deel van het document medische staf is een overeenkomst tussen het 
ziekenhuis en de medische staf dan wel voor een te onderscheiden groep van stafleden en bevat 

e gelden voor alle leden van de medische staf dan wel voor een te onderscheiden groep 

Bij strijdigheid van een regeling op grond van het DMS met de inhoud of de strekking van het AMS of de 
dienovereenkomstige bepalingen in de 

BIJLAGE I HET FUNCTIEREGLEMENT: REGELING FUNCTIEPROFIEL EN COMPLEMENTAIRE 

specialist in het geïntegreerd 
medisch specialistisch bedrijf. Dit functioneren komt tot uitdrukking in het functieprofiel medisch specialist en, 
indien van toepassing, de omschrijving(en) van de complementaire bijdrage(n). Daarnaast wordt het 

van de medisch specialist mede bepaald door de inhoud en daarmee de rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden als verwoord in het professioneel statuut. De medische verantwoordelijkheden en 
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bevoegdheden van de medisch specialist op grond van het functiep
de professionele autonomie, zoals omschreven in het professioneel statuut. Op het niveau van de organisatie 
dient de concrete vertaling plaats te vinden van het algemene functieprofiel naar de individuele 
taakomschrijving van de betreffende medisch specialist.

In het functieprofiel wordt in het midden gelaten in welke mate er een verhouding bestaat tussen de te 
onderscheiden aspecten van de functie en het feitelijk functioneren van de medisch specialist. Het 
functieprofiel karakteriseert welke functie
specialist. Complementaire taken of bijdragen kunnen aan de werkzaamheden worden toegevoegd.

FUNCTIEPROFIEL MEDISCH SPECIALIST

A. PLAATS IN DE ORGANISATIE

Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur gesteld, in relatie tot het dragen van de eigen professionele 
verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening van de medisch specialist.

B. INHOUD VAN DE FUNCTIE

Het diagnosticeren, behandelen en adviseren 
patiënten, alsmede het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek. Daarnaast 
het toezien op het (laten) verrichten van onderzoek, diagnostiek en behandeling, alsmede het bi
de ontwikkeling van het medische specialisme en de organisatie om binnen vigerende afspraken en binnen de 
vigerende professionele standaard, het goed functioneren van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf 
te realiseren, zodat doeltref

C. FUNCTIEASPECTEN

1. Curatieve zorg 

(Laten) diagnosticeren en/of behandelen en/ of adviseren over de behandeling van patiënten, gericht op 
totstandkoming en uitvoering van het (poli
inachtneming van (wettelijke) kaders en criteria voor het verlenen van doeltreffende, doelmatige, kwalitatief 
verantwoorde en patiëntgerichte zorg. Het stellen van prioriteiten binnen de werkzaamheden. H
en/of in standhouden van een goed behandelklimaat. Het (mede) zorg dragen voor de continuïteit van de 
diagnose, adviseringactiviteiten en behandelingsactiviteiten.

2. Patiëntenvoorlichting en 

(Laten) informeren dan wel het begeleide
de daartoe geldende (wettelijke) voorschriften over het onderzoek en/of behandelplan om hen een juist en 
adequaat beeld te geven van de aard en duur van de voorgestelde behandeling en de d
verbonden gevolgen. 

3. Geneeskundig onderzoek en behandeling

Afstemmen en coördineren van (multidisciplinaire) vormen van zorg die door beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden verstrekt en complementair zijn aan de gegeven en/of te
op basis van het verstrekken van informatie, advisering, afspraken en/of protocollen tot afstemming en 
integratie van behandelingsvormen te komen, zowel voor individuele patiënten als voor patiëntencategorieën. 
Mede hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht 
behandelingsproces, dat genezing van patiënten bevordert dan wel een bijdrage levert aan het draagbaar 
maken van lijden van patiënten.

4. Documentatie 

Registreren van alle handelingen
patiënt, de bedrijfsvoering van de organisatie en de verantwoording daarover binnen de eisen die de 
organisatie en derden daaraan stellen om een administratie aan te houden.

5. Relatiebeheer 

Opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk van zorgverleners zowel binnen als buiten de organisatie 
(met onder andere verwijzers, ziekenhuizen, gespecialiseerde centra en verpleeghuizen) om zo de 
voorwaarden te scheppen voor effectieve behandel
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bevoegdheden van de medisch specialist op grond van het functieprofiel dienen in relatie te worden bezien tot 
de professionele autonomie, zoals omschreven in het professioneel statuut. Op het niveau van de organisatie 
dient de concrete vertaling plaats te vinden van het algemene functieprofiel naar de individuele 

mschrijving van de betreffende medisch specialist. 

In het functieprofiel wordt in het midden gelaten in welke mate er een verhouding bestaat tussen de te 
onderscheiden aspecten van de functie en het feitelijk functioneren van de medisch specialist. Het 

ctieprofiel karakteriseert welke functie-aspecten kunnen behoren tot de werkzaamheden van de medisch 
specialist. Complementaire taken of bijdragen kunnen aan de werkzaamheden worden toegevoegd.

FUNCTIEPROFIEL MEDISCH SPECIALIST 

A. PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur gesteld, in relatie tot het dragen van de eigen professionele 
verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening van de medisch specialist. 

B. INHOUD VAN DE FUNCTIE 

Het diagnosticeren, behandelen en adviseren over de behandeling en/of alle andere verrichtingen van 
patiënten, alsmede het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek. Daarnaast 
het toezien op het (laten) verrichten van onderzoek, diagnostiek en behandeling, alsmede het bi
de ontwikkeling van het medische specialisme en de organisatie om binnen vigerende afspraken en binnen de 
vigerende professionele standaard, het goed functioneren van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf 
te realiseren, zodat doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg wordt verleend.

C. FUNCTIEASPECTEN 

(Laten) diagnosticeren en/of behandelen en/ of adviseren over de behandeling van patiënten, gericht op 
totstandkoming en uitvoering van het (poli- en/of) klinisch behandelplan dan wel substitutiemogelijkheden, met 
inachtneming van (wettelijke) kaders en criteria voor het verlenen van doeltreffende, doelmatige, kwalitatief 
verantwoorde en patiëntgerichte zorg. Het stellen van prioriteiten binnen de werkzaamheden. H
en/of in standhouden van een goed behandelklimaat. Het (mede) zorg dragen voor de continuïteit van de 
diagnose, adviseringactiviteiten en behandelingsactiviteiten. 

2. Patiëntenvoorlichting en -begeleiding 

(Laten) informeren dan wel het begeleiden van de patiënt en diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s) conform 
de daartoe geldende (wettelijke) voorschriften over het onderzoek en/of behandelplan om hen een juist en 
adequaat beeld te geven van de aard en duur van de voorgestelde behandeling en de d

3. Geneeskundig onderzoek en behandeling 

Afstemmen en coördineren van (multidisciplinaire) vormen van zorg die door beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden verstrekt en complementair zijn aan de gegeven en/of te
op basis van het verstrekken van informatie, advisering, afspraken en/of protocollen tot afstemming en 
integratie van behandelingsvormen te komen, zowel voor individuele patiënten als voor patiëntencategorieën. 

een bijdrage geleverd aan een doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht 
behandelingsproces, dat genezing van patiënten bevordert dan wel een bijdrage levert aan het draagbaar 
maken van lijden van patiënten. 

Registreren van alle handelingen in de praktijkvoering die van invloed zijn op het behandelproces van de 
patiënt, de bedrijfsvoering van de organisatie en de verantwoording daarover binnen de eisen die de 
organisatie en derden daaraan stellen om een administratie aan te houden. 

Opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk van zorgverleners zowel binnen als buiten de organisatie 
(met onder andere verwijzers, ziekenhuizen, gespecialiseerde centra en verpleeghuizen) om zo de 
voorwaarden te scheppen voor effectieve behandeling, eventuele (door)verwijzing en samenwerking.
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rofiel dienen in relatie te worden bezien tot 
de professionele autonomie, zoals omschreven in het professioneel statuut. Op het niveau van de organisatie 
dient de concrete vertaling plaats te vinden van het algemene functieprofiel naar de individuele 

In het functieprofiel wordt in het midden gelaten in welke mate er een verhouding bestaat tussen de te 
onderscheiden aspecten van de functie en het feitelijk functioneren van de medisch specialist. Het 

aspecten kunnen behoren tot de werkzaamheden van de medisch 
specialist. Complementaire taken of bijdragen kunnen aan de werkzaamheden worden toegevoegd. 

Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur gesteld, in relatie tot het dragen van de eigen professionele 

over de behandeling en/of alle andere verrichtingen van 
patiënten, alsmede het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek. Daarnaast 
het toezien op het (laten) verrichten van onderzoek, diagnostiek en behandeling, alsmede het bijdragen aan 
de ontwikkeling van het medische specialisme en de organisatie om binnen vigerende afspraken en binnen de 
vigerende professionele standaard, het goed functioneren van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf 

fende, doelmatige en patiëntgerichte zorg wordt verleend. 

(Laten) diagnosticeren en/of behandelen en/ of adviseren over de behandeling van patiënten, gericht op 
h behandelplan dan wel substitutiemogelijkheden, met 

inachtneming van (wettelijke) kaders en criteria voor het verlenen van doeltreffende, doelmatige, kwalitatief 
verantwoorde en patiëntgerichte zorg. Het stellen van prioriteiten binnen de werkzaamheden. Het creëren 
en/of in standhouden van een goed behandelklimaat. Het (mede) zorg dragen voor de continuïteit van de 

n van de patiënt en diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s) conform 
de daartoe geldende (wettelijke) voorschriften over het onderzoek en/of behandelplan om hen een juist en 
adequaat beeld te geven van de aard en duur van de voorgestelde behandeling en de daaraan eventueel 

Afstemmen en coördineren van (multidisciplinaire) vormen van zorg die door beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg worden verstrekt en complementair zijn aan de gegeven en/of te geven behandeling(en) om 
op basis van het verstrekken van informatie, advisering, afspraken en/of protocollen tot afstemming en 
integratie van behandelingsvormen te komen, zowel voor individuele patiënten als voor patiëntencategorieën. 

een bijdrage geleverd aan een doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht 
behandelingsproces, dat genezing van patiënten bevordert dan wel een bijdrage levert aan het draagbaar 

in de praktijkvoering die van invloed zijn op het behandelproces van de 
patiënt, de bedrijfsvoering van de organisatie en de verantwoording daarover binnen de eisen die de 

Opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk van zorgverleners zowel binnen als buiten de organisatie 
(met onder andere verwijzers, ziekenhuizen, gespecialiseerde centra en verpleeghuizen) om zo de 

ing, eventuele (door)verwijzing en samenwerking. 



 

66 

6. Beleid- en organisatieontwikkeling

Het vanuit een integrale (medisch specialistische) invalshoek leveren van een structurele bijdrage aan de 
ontwikkeling van de zorgverlening en de organisatie door partic
geïnstitutionaliseerde besluitvormingsorganen (o.a. medische staf) als deel van de reguliere planning
control cyclus, om daarmee op basis en ten behoeve van het organisatiebeleid (het beleidsplan, waar onde
de medisch beleidsplan(nen)) en bestaande financiële kaders, een inhoudelijke dan wel procedurele bijdrage 
te leveren aan ontwikkeling en implementatie van het medische beleid, het zorgbeleid en het kwaliteitsbeleid 
(o.a. protocollen, vak- en organisatie
accreditatietrajecten. 

7. Professionele ontwikkeling

Bijblijven bij de 'state of the art' in het medische specialisme door het bijhouden van ontwikkelingen en 
vaardigheden, uitgaande van de eisen
doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg, zodat in de beroepsuitoefening 
sprake is van integratie van actuele technieken, vaardigheden en methoden in relatie
zorg. 

Initiërende activiteiten in het kader van het medische specialisme, het participeren in onderzoek in het kader 
van projecten in regionaal, landelijk en/of universitair verband, het verlenen van landelijk en regionaal advies 
en bijstand aan vakgenoten door middel van lezingen en publicaties alsmede door deelname aan 
organen/colleges en commissies, kunnen in overleg met de werkgever deel uitmaken van de functie, een en 
ander binnen de mogelijkheden van de organisatie en de overee

8. Opleiding 

Bijdragen aan de professionele ontwikkeling van anderen (onder andere co
geneeskundigen (niet) in opleiding, verpleegkundigen, medisch hulppersoneel en andere beroepsbeoefenaren 
in de gezondheidszorg), binnen de mogelijkheden van de organisatie en conform de 'state of the art' 
betreffende het medische specialisme alsmede de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Het geven van 
aanwijzingen aan behandelaars, beroepsbeoefenaren en medewerkers in de g
zorg dragen voor schriftelijke instructies en/of protocollen.

COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE MEDISCH SPECIALIST MANMAGER I EN II

A. PLAATS IN DE ORGANISATIE

Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur gesteld, in relatie tot het 
verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Leiding geven aan een organisatorische eenheid waarin 
meerdere medisch specialisten werkzaam zijn en het coördineren van de activiteiten van het medische 
specialisme, vakgroep of a

B. INHOUD VAN DE COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE

Uitgangspunt vormen de werkzaamheden vanuit het functieprofiel Medisch Specialist. Met de complementaire 
bijdrage worden deze werkzaamheden aangevuld met een aantal specifieke managementtaken zoals het 
bepalen van de doelstellingen inzake de omvang, kwaliteit en aard van de zorg voor een organisatorische 
eenheid en het alloceren van de daartoe benodigde middelen om binnen de beschikbare ruimte een zodanige 
sturing aan de realisatie van deze doelstellingen te
betreffende medische specialismen behandelingen en behandeling gerelateerde activiteiten aan kan bieden, 
zodat doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg wordt verleend

C. FUNCTIEASPECTEN VAN DE COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE

1. Zorgmanagement 

Het geven van leiding aan de organisatorische eenheid. Het maken van afspraken met het management van 
de organisatie en met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over omvang en aard 
om binnen de centrale afspraken daaromtrent en de inrichting van de organisatorische eenheid een zodanige 
bewaking van en sturing aan de bedrijfsprocessen te geven dat in de organisatie zo doelmatig, doeltreffend, 
kwalitatief verantwoord en patiëntgericht mogelijk wordt gewerkt om (de planning van) de 
bedrijfseconomische- en zorgdoelstellingen te realiseren.
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en organisatieontwikkeling 

Het vanuit een integrale (medisch specialistische) invalshoek leveren van een structurele bijdrage aan de 
ontwikkeling van de zorgverlening en de organisatie door participatie in commissies, project
geïnstitutionaliseerde besluitvormingsorganen (o.a. medische staf) als deel van de reguliere planning
control cyclus, om daarmee op basis en ten behoeve van het organisatiebeleid (het beleidsplan, waar onde
de medisch beleidsplan(nen)) en bestaande financiële kaders, een inhoudelijke dan wel procedurele bijdrage 
te leveren aan ontwikkeling en implementatie van het medische beleid, het zorgbeleid en het kwaliteitsbeleid 

en organisatieaspecten, producten/diensten). Deelnemen aan kwaliteits

7. Professionele ontwikkeling 

Bijblijven bij de 'state of the art' in het medische specialisme door het bijhouden van ontwikkelingen en 
vaardigheden, uitgaande van de eisen die de organisatie en het medische specialisme stellen aan een 
doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg, zodat in de beroepsuitoefening 
sprake is van integratie van actuele technieken, vaardigheden en methoden in relatie

Initiërende activiteiten in het kader van het medische specialisme, het participeren in onderzoek in het kader 
van projecten in regionaal, landelijk en/of universitair verband, het verlenen van landelijk en regionaal advies 

bijstand aan vakgenoten door middel van lezingen en publicaties alsmede door deelname aan 
organen/colleges en commissies, kunnen in overleg met de werkgever deel uitmaken van de functie, een en 
ander binnen de mogelijkheden van de organisatie en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden.

Bijdragen aan de professionele ontwikkeling van anderen (onder andere co-assistenten, assistent 
geneeskundigen (niet) in opleiding, verpleegkundigen, medisch hulppersoneel en andere beroepsbeoefenaren 

eidszorg), binnen de mogelijkheden van de organisatie en conform de 'state of the art' 
betreffende het medische specialisme alsmede de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Het geven van 
aanwijzingen aan behandelaars, beroepsbeoefenaren en medewerkers in de g
zorg dragen voor schriftelijke instructies en/of protocollen. 

COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE MEDISCH SPECIALIST MANMAGER I EN II

A. PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur gesteld, in relatie tot het dragen van de professionele 
verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Leiding geven aan een organisatorische eenheid waarin 
meerdere medisch specialisten werkzaam zijn en het coördineren van de activiteiten van het medische 
specialisme, vakgroep of afdeling. 

B. INHOUD VAN DE COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE 

Uitgangspunt vormen de werkzaamheden vanuit het functieprofiel Medisch Specialist. Met de complementaire 
bijdrage worden deze werkzaamheden aangevuld met een aantal specifieke managementtaken zoals het 

len van de doelstellingen inzake de omvang, kwaliteit en aard van de zorg voor een organisatorische 
eenheid en het alloceren van de daartoe benodigde middelen om binnen de beschikbare ruimte een zodanige 
sturing aan de realisatie van deze doelstellingen te geven waarmee deze organisatorische eenheid vanuit de 
betreffende medische specialismen behandelingen en behandeling gerelateerde activiteiten aan kan bieden, 
zodat doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg wordt verleend

C. FUNCTIEASPECTEN VAN DE COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE 

Het geven van leiding aan de organisatorische eenheid. Het maken van afspraken met het management van 
de organisatie en met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over omvang en aard 
om binnen de centrale afspraken daaromtrent en de inrichting van de organisatorische eenheid een zodanige 
bewaking van en sturing aan de bedrijfsprocessen te geven dat in de organisatie zo doelmatig, doeltreffend, 

rd en patiëntgericht mogelijk wordt gewerkt om (de planning van) de 
en zorgdoelstellingen te realiseren. 
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Het vanuit een integrale (medisch specialistische) invalshoek leveren van een structurele bijdrage aan de 
ipatie in commissies, project-/werkgroepen en 

geïnstitutionaliseerde besluitvormingsorganen (o.a. medische staf) als deel van de reguliere planning- en 
control cyclus, om daarmee op basis en ten behoeve van het organisatiebeleid (het beleidsplan, waar onder 
de medisch beleidsplan(nen)) en bestaande financiële kaders, een inhoudelijke dan wel procedurele bijdrage 
te leveren aan ontwikkeling en implementatie van het medische beleid, het zorgbeleid en het kwaliteitsbeleid 

aspecten, producten/diensten). Deelnemen aan kwaliteits- en 

Bijblijven bij de 'state of the art' in het medische specialisme door het bijhouden van ontwikkelingen en 
die de organisatie en het medische specialisme stellen aan een 

doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg, zodat in de beroepsuitoefening 
sprake is van integratie van actuele technieken, vaardigheden en methoden in relatie tot de patiëntgerichte 

Initiërende activiteiten in het kader van het medische specialisme, het participeren in onderzoek in het kader 
van projecten in regionaal, landelijk en/of universitair verband, het verlenen van landelijk en regionaal advies 

bijstand aan vakgenoten door middel van lezingen en publicaties alsmede door deelname aan 
organen/colleges en commissies, kunnen in overleg met de werkgever deel uitmaken van de functie, een en 

ngekomen arbeidsvoorwaarden. 

assistenten, assistent 
geneeskundigen (niet) in opleiding, verpleegkundigen, medisch hulppersoneel en andere beroepsbeoefenaren 

eidszorg), binnen de mogelijkheden van de organisatie en conform de 'state of the art' 
betreffende het medische specialisme alsmede de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Het geven van 
aanwijzingen aan behandelaars, beroepsbeoefenaren en medewerkers in de gezondheidszorg. In dit kader 

COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE MEDISCH SPECIALIST MANMAGER I EN II 

dragen van de professionele 
verantwoordelijkheid van de medisch specialist. Leiding geven aan een organisatorische eenheid waarin 
meerdere medisch specialisten werkzaam zijn en het coördineren van de activiteiten van het medische 

Uitgangspunt vormen de werkzaamheden vanuit het functieprofiel Medisch Specialist. Met de complementaire 
bijdrage worden deze werkzaamheden aangevuld met een aantal specifieke managementtaken zoals het 

len van de doelstellingen inzake de omvang, kwaliteit en aard van de zorg voor een organisatorische 
eenheid en het alloceren van de daartoe benodigde middelen om binnen de beschikbare ruimte een zodanige 

geven waarmee deze organisatorische eenheid vanuit de 
betreffende medische specialismen behandelingen en behandeling gerelateerde activiteiten aan kan bieden, 
zodat doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg wordt verleend 

Het geven van leiding aan de organisatorische eenheid. Het maken van afspraken met het management van 
de organisatie en met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over omvang en aard van de zorgverlening 
om binnen de centrale afspraken daaromtrent en de inrichting van de organisatorische eenheid een zodanige 
bewaking van en sturing aan de bedrijfsprocessen te geven dat in de organisatie zo doelmatig, doeltreffend, 

rd en patiëntgericht mogelijk wordt gewerkt om (de planning van) de 
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2. Beleidsformulering 

Het belast zijn met het beleid en met planning op korte, middellange en lange termijn ten aanzien van de doo
de organisatorische eenheid te verrichten activiteiten. Vertaling van en afstemmen met het lijnmanagement en 
(vertegenwoordigers van) behandelaars en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ter zake van 
doelstellingen (inzake productie, investeri
tot vaststelling te komen van de planning en control cyclus alsmede plannen ten behoeve van het adequaat 
aansturen van zorgprocessen, waaronder begrepen activiteiten in het kader van financ

3. Kwaliteit van de zorg

Het bewaken van de kwaliteit van de (geleverde) zorg door sturing op toepassing van kwaliteitssystemen voor 
met name de organisatorische eenheid binnen centrale afspraken en met gebruikmaking van de daarvoor ter 
beschikking gestelde systemen zodat betrokken managers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
deze systemen toepassen en managementinformatie over effectiviteit, efficiency en kwaliteit van de zorg 
krijgen. Adviseren van behandelaars, besluiten over de opze
bewaking van de te verrichten werkzaamheden van de organisatorische eenheid alsmede het initiëren en 
sturen van kwaliteitszorgprocessen. Het toezien op het beheer van middelen, apparatuur en/of chemische 
stoffen. Het (laten) toezien op de naleving van de gestelde (wettelijke) vereisten, onder meer ten aanzien van 
veiligheid en hygiëne. Het integreren van het kwaliteitsproces in het bedrijfsproces en de planning en control 
cyclus. 

4. Personeel, organisatie en inf

Het afstemmen, inventariseren van knelpunten van de zorgdoelstellingen met het lijnmanagement en 
gezamenlijk vaststellen van de mogelijke consequenties voor de inrichting en sturing van de organisatorische 
eenheid. Het binnen de planning
aansturen van zorgprocessen, waaronder begrepen de financiële kaders, komen tot een personeelsformatie 
en benutting van toegekende middelen op een wijze die de realisatie van de bedrijfseco
zorgdoelstellingen ondersteunt. Het ondersteunen en sturen van de beroepsbeoefenaren dan wel de 
medewerkers in de gezondheidszorg in de organisatie bij het realiseren van de geformuleerde doelen. 
Participatie in het managementteam. Het doen va
organisatie. 

Differentiatie functie Medisch Specialist Manager I en II

De complementaire bijdragetoeslag wordt toegekend indien de medisch specialist een complementaire 
bijdrage vervult. In deze regeling 
functieprofiel gaat er daarbij van uit dat van de medisch specialist in de ‘gewone’ functievervulling een bijdrage 
op het gebied van organisatie (waaronder beperkte managementtaken en/o
verwacht. Daarnaast is het mogelijk dat de medisch specialist extra taken vervult in het kader van de 
complementaire bijdragen Medisch Specialist Manager. Ten aanzien van de Medisch Specialist Manager 
wordt een onderscheid gemaa
toeslag verleend van 25%. Het betreft de divisie
Manager I komt alleen voor in grote ziekenhuizen in de vorm van bijvoo
zwaardere clustermanager. De Medisch Specialist Manager I participeert in het strategische planningsproces 
van de gehele organisatie, integreert de zorgdoelstellingen en de eisen/behoeften inzake allocatie en 
benutting van middelen en is verantwoordelijk voor maximalisatie van middelengebruik en de realisatie van 
zorgdoelstellingen. De Medisch Specialist Manager I formuleert de aard, omvang en kwaliteit van de zorg voor 
een totale sector van de organisatie (een organisat
disciplines dan wel medisch specialismen zijn ondergebracht) en stuurt daarin de realisatie van doelen. 
Omvangsindicator: onderdeel omvat meerdere medische specialismen. Impact van de functie: heeft te
aanzien van die sector een doorslaggevende invloed op de vaststelling van zorg
doelen.Voor de Medisch Specialist Manager I ligt dan ook een hogere bijzondere taaktoeslag in de rede, gelet 
op het zwaardere niveau van de functie.

Binnen ziekenhuizen komt de Medisch Specialist Manager II het meest frequent voor. Daarbij kan men 
denken aan een medische clustermanager of de voorzitter van een vakgroep of afdeling, die voldoet aan de 
daartoe gestelde vier extra functieaspecten. De Medisc
kwaliteit van zorg voor een cluster, vakgroep of/ afdeling van de organisatie waarin één of enkele medische 
specialisme(n) in (zijn) ondergebracht), is belast met de relevante beleidsformulering, heeft 
verantwoordelijkheden in het kader van personeel, organisatie en informatievoorziening en geeft leiding aan 
en coördineert (zorg)werkzaamheden. Omvangsindicator: onderdeel omvat één of meerdere medische 
specialisme(n). Impact: bewaakt de vastgeste
bestuur. Wordt aangesproken op de realisatie van zorgdoelstellingen alsmede op de kwaliteit van zorg. Stuurt 
op optimale zorgverlening binnen de gegeven budgettaire kaders.
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Het belast zijn met het beleid en met planning op korte, middellange en lange termijn ten aanzien van de doo
de organisatorische eenheid te verrichten activiteiten. Vertaling van en afstemmen met het lijnmanagement en 
(vertegenwoordigers van) behandelaars en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ter zake van 
doelstellingen (inzake productie, investeringen en kwaliteit) om binnen de totale planning van de organisatie 
tot vaststelling te komen van de planning en control cyclus alsmede plannen ten behoeve van het adequaat 
aansturen van zorgprocessen, waaronder begrepen activiteiten in het kader van financ

3. Kwaliteit van de zorg 

Het bewaken van de kwaliteit van de (geleverde) zorg door sturing op toepassing van kwaliteitssystemen voor 
met name de organisatorische eenheid binnen centrale afspraken en met gebruikmaking van de daarvoor ter 

kking gestelde systemen zodat betrokken managers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
deze systemen toepassen en managementinformatie over effectiviteit, efficiency en kwaliteit van de zorg 
krijgen. Adviseren van behandelaars, besluiten over de opzet van de zorgverlening en zorg dragen voor de 
bewaking van de te verrichten werkzaamheden van de organisatorische eenheid alsmede het initiëren en 
sturen van kwaliteitszorgprocessen. Het toezien op het beheer van middelen, apparatuur en/of chemische 

n. Het (laten) toezien op de naleving van de gestelde (wettelijke) vereisten, onder meer ten aanzien van 
veiligheid en hygiëne. Het integreren van het kwaliteitsproces in het bedrijfsproces en de planning en control 

4. Personeel, organisatie en informatievoorziening 

Het afstemmen, inventariseren van knelpunten van de zorgdoelstellingen met het lijnmanagement en 
gezamenlijk vaststellen van de mogelijke consequenties voor de inrichting en sturing van de organisatorische 
eenheid. Het binnen de planning en control cyclus alsmede de plannen ten behoeve van het adequaat 
aansturen van zorgprocessen, waaronder begrepen de financiële kaders, komen tot een personeelsformatie 
en benutting van toegekende middelen op een wijze die de realisatie van de bedrijfseco
zorgdoelstellingen ondersteunt. Het ondersteunen en sturen van de beroepsbeoefenaren dan wel de 
medewerkers in de gezondheidszorg in de organisatie bij het realiseren van de geformuleerde doelen. 
Participatie in het managementteam. Het doen van voorstellen tot verbetering en aanpassing van de 

Differentiatie functie Medisch Specialist Manager I en II 

De complementaire bijdragetoeslag wordt toegekend indien de medisch specialist een complementaire 
bijdrage vervult. In deze regeling wordt uitgegaan van één functieprofiel voor de medisch specialist. Het 
functieprofiel gaat er daarbij van uit dat van de medisch specialist in de ‘gewone’ functievervulling een bijdrage 
op het gebied van organisatie (waaronder beperkte managementtaken en/of -participatie) mag worden 
verwacht. Daarnaast is het mogelijk dat de medisch specialist extra taken vervult in het kader van de 
complementaire bijdragen Medisch Specialist Manager. Ten aanzien van de Medisch Specialist Manager 
wordt een onderscheid gemaakt in twee typen, niveau I of II. Gelet op de zwaarte van niveau I wordt een 
toeslag verleend van 25%. Het betreft de divisie- of zwaardere clustermanager. De functie Medisch Specialist 
Manager I komt alleen voor in grote ziekenhuizen in de vorm van bijvoorbeeld de divisiemanager dan wel een 
zwaardere clustermanager. De Medisch Specialist Manager I participeert in het strategische planningsproces 
van de gehele organisatie, integreert de zorgdoelstellingen en de eisen/behoeften inzake allocatie en 

van middelen en is verantwoordelijk voor maximalisatie van middelengebruik en de realisatie van 
zorgdoelstellingen. De Medisch Specialist Manager I formuleert de aard, omvang en kwaliteit van de zorg voor 
een totale sector van de organisatie (een organisatorisch (hoofd)onderdeel waarin belangrijke functionele 
disciplines dan wel medisch specialismen zijn ondergebracht) en stuurt daarin de realisatie van doelen. 
Omvangsindicator: onderdeel omvat meerdere medische specialismen. Impact van de functie: heeft te
aanzien van die sector een doorslaggevende invloed op de vaststelling van zorg
doelen.Voor de Medisch Specialist Manager I ligt dan ook een hogere bijzondere taaktoeslag in de rede, gelet 
op het zwaardere niveau van de functie. 

nnen ziekenhuizen komt de Medisch Specialist Manager II het meest frequent voor. Daarbij kan men 
denken aan een medische clustermanager of de voorzitter van een vakgroep of afdeling, die voldoet aan de 
daartoe gestelde vier extra functieaspecten. De Medisch Specialist Manager II formuleert de aard, omvang en 
kwaliteit van zorg voor een cluster, vakgroep of/ afdeling van de organisatie waarin één of enkele medische 
specialisme(n) in (zijn) ondergebracht), is belast met de relevante beleidsformulering, heeft 
verantwoordelijkheden in het kader van personeel, organisatie en informatievoorziening en geeft leiding aan 
en coördineert (zorg)werkzaamheden. Omvangsindicator: onderdeel omvat één of meerdere medische 
specialisme(n). Impact: bewaakt de vastgestelde eisen inzake zorgkwaliteit en rapporteert ter zake aan het 
bestuur. Wordt aangesproken op de realisatie van zorgdoelstellingen alsmede op de kwaliteit van zorg. Stuurt 
op optimale zorgverlening binnen de gegeven budgettaire kaders. 
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Het belast zijn met het beleid en met planning op korte, middellange en lange termijn ten aanzien van de door 
de organisatorische eenheid te verrichten activiteiten. Vertaling van en afstemmen met het lijnmanagement en 
(vertegenwoordigers van) behandelaars en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ter zake van 

ngen en kwaliteit) om binnen de totale planning van de organisatie 
tot vaststelling te komen van de planning en control cyclus alsmede plannen ten behoeve van het adequaat 
aansturen van zorgprocessen, waaronder begrepen activiteiten in het kader van financieel beheer. 

Het bewaken van de kwaliteit van de (geleverde) zorg door sturing op toepassing van kwaliteitssystemen voor 
met name de organisatorische eenheid binnen centrale afspraken en met gebruikmaking van de daarvoor ter 

kking gestelde systemen zodat betrokken managers en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg 
deze systemen toepassen en managementinformatie over effectiviteit, efficiency en kwaliteit van de zorg 

t van de zorgverlening en zorg dragen voor de 
bewaking van de te verrichten werkzaamheden van de organisatorische eenheid alsmede het initiëren en 
sturen van kwaliteitszorgprocessen. Het toezien op het beheer van middelen, apparatuur en/of chemische 

n. Het (laten) toezien op de naleving van de gestelde (wettelijke) vereisten, onder meer ten aanzien van 
veiligheid en hygiëne. Het integreren van het kwaliteitsproces in het bedrijfsproces en de planning en control 

Het afstemmen, inventariseren van knelpunten van de zorgdoelstellingen met het lijnmanagement en 
gezamenlijk vaststellen van de mogelijke consequenties voor de inrichting en sturing van de organisatorische 

en control cyclus alsmede de plannen ten behoeve van het adequaat 
aansturen van zorgprocessen, waaronder begrepen de financiële kaders, komen tot een personeelsformatie 
en benutting van toegekende middelen op een wijze die de realisatie van de bedrijfseconomische- en 
zorgdoelstellingen ondersteunt. Het ondersteunen en sturen van de beroepsbeoefenaren dan wel de 
medewerkers in de gezondheidszorg in de organisatie bij het realiseren van de geformuleerde doelen. 

n voorstellen tot verbetering en aanpassing van de 

De complementaire bijdragetoeslag wordt toegekend indien de medisch specialist een complementaire 
wordt uitgegaan van één functieprofiel voor de medisch specialist. Het 

functieprofiel gaat er daarbij van uit dat van de medisch specialist in de ‘gewone’ functievervulling een bijdrage 
participatie) mag worden 

verwacht. Daarnaast is het mogelijk dat de medisch specialist extra taken vervult in het kader van de 
complementaire bijdragen Medisch Specialist Manager. Ten aanzien van de Medisch Specialist Manager 

kt in twee typen, niveau I of II. Gelet op de zwaarte van niveau I wordt een 
of zwaardere clustermanager. De functie Medisch Specialist 

rbeeld de divisiemanager dan wel een 
zwaardere clustermanager. De Medisch Specialist Manager I participeert in het strategische planningsproces 
van de gehele organisatie, integreert de zorgdoelstellingen en de eisen/behoeften inzake allocatie en 

van middelen en is verantwoordelijk voor maximalisatie van middelengebruik en de realisatie van 
zorgdoelstellingen. De Medisch Specialist Manager I formuleert de aard, omvang en kwaliteit van de zorg voor 

orisch (hoofd)onderdeel waarin belangrijke functionele 
disciplines dan wel medisch specialismen zijn ondergebracht) en stuurt daarin de realisatie van doelen. 
Omvangsindicator: onderdeel omvat meerdere medische specialismen. Impact van de functie: heeft ten 
aanzien van die sector een doorslaggevende invloed op de vaststelling van zorg- en bedrijfseconomische 
doelen.Voor de Medisch Specialist Manager I ligt dan ook een hogere bijzondere taaktoeslag in de rede, gelet 

nnen ziekenhuizen komt de Medisch Specialist Manager II het meest frequent voor. Daarbij kan men 
denken aan een medische clustermanager of de voorzitter van een vakgroep of afdeling, die voldoet aan de 

h Specialist Manager II formuleert de aard, omvang en 
kwaliteit van zorg voor een cluster, vakgroep of/ afdeling van de organisatie waarin één of enkele medische 
specialisme(n) in (zijn) ondergebracht), is belast met de relevante beleidsformulering, heeft taken en 
verantwoordelijkheden in het kader van personeel, organisatie en informatievoorziening en geeft leiding aan 
en coördineert (zorg)werkzaamheden. Omvangsindicator: onderdeel omvat één of meerdere medische 

lde eisen inzake zorgkwaliteit en rapporteert ter zake aan het 
bestuur. Wordt aangesproken op de realisatie van zorgdoelstellingen alsmede op de kwaliteit van zorg. Stuurt 



 

68 

Het bestuur bepaalt of er sprake is van een complementaire bijdrage manager I of II.

COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE MEDISCH SPECIALIST OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE

A. PLAATS IN DE ORGANISATIE

Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur dan wel de organisatie gesteld, in relatie 
de eigen professionele verantwoordelijkheid voor het medisch specialistisch handelen. Het leiding geven aan 
de opleiding en begeleiding van artsen in opleiding tot specialist (aios), dan wel assistenten of onderzoekers 
in opleiding (aio's, oio's en daarmee vergelijkbaar en het als zodanig zijn aangewezen als hoofdopleiding.

B. INHOUD VAN DE COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE

Uitgangspunt vormen de werkzaamheden vanuit het functieprofiel Medisch Specialist. Met de complementaire 
bijdrage worden deze werkzaamheden aangevuld met een aantal specifieke taken voor de hoofdopleider in de 
zin van het inrichten en geven van opleiding binnen het medische specialisme om, uitgaande van de 
opleidingseisen van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) met 
specialisme, de artsen in opleiding tot specialist (aios) de vereiste kwalificaties te doen behalen die 
noodzakelijk zijn voor de erkenning als medisch specialist. De werkzaamheden kunnen tevens betrekking 
hebben op het inrichten en geven van opleiding ten aanzien van de assistent
en oio), een en ander conform daartoe gestelde (universitaire) vereisten.

C. FUNCTIEASPECTEN VAN DE COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE

1. Opleidingsbeleid 

Het vertalen van de eise
opleidingsprogramma voor het medische specialisme dat de inhoud van de opleiding vastlegt alsmede de 
condities waaronder de opleiding wordt gegeven. Het zorg dragen voor coördinatie en a
relevante onderdelen van de opleiding dan wel de klinische ondersteuning. Daartoe overleggen en afstemmen 
met het bestuur en de medisch specialisten van het (de) betreffende medische specialisme(n) en de Centraal 
College Medische Speci
van de assistent- of onderzoeker in opleiding (aio en oio) kunnen mutatis mutandis vergelijkbare aspecten 
gelden. 

2. Uitvoering opleiding

Het vaststellen, vormgeven en geven va
eisen van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), teneinde te waarborgen dat de noodzakelijke 
kennis wordt overgedragen en vaardigheden worden ontwikkeld. Het in het kader van de
van de kwaliteit van de activiteiten van de in opleiding zijnde assistenten
opleidingsafspraken met, het voeren van voortgangsgesprekken met en het toetsen van kennis en 
vaardigheden van artsen in opleiding 
opleiding (aio en oio) kunnen mutatis mutandis vergelijkbare aspecten gelden.

BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND IN 
ZIEKENHUIZEN 

Preambule 

Overwegende dat: 
1. de professionele autonomie van de medisch specialist in dienstverband moet worden gewaarborgd door 

middel van een professioneel statuut, inhoudende een landelijke regeling, waarin regels zijn opgenomen 
ter zake van de professionele 

2. de medisch specialist een individuele professionele verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit en de 
organisatie van de zorgverlening diens medisch specialisme betreffende in het ziekenhuis, waaronder 
het doeltreffend, doelmatig 

3. de medisch specialist een persoonlijke niet
aan wie de medisch specialist verantwoording verschuldigd is voor diens medisch
handelen; 

4. het ziekenhuis verantwoordelijk en als zodanig maatschappelijk aanspreekbaar is op het verlenen van 
doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg, onverlet de persoonlijke en niet overdraagbare 
verantwoordelijkheid van de medisch specialist ten aanzien van

5. het medisch specialistisch handelen zal plaatsen in het licht van de geïntegreerde zorgverlening in het 
ziekenhuis; 
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of er sprake is van een complementaire bijdrage manager I of II.

COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE MEDISCH SPECIALIST OPLEIDINGSVERANTWOORDELIJKE

A. PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur dan wel de organisatie gesteld, in relatie 
de eigen professionele verantwoordelijkheid voor het medisch specialistisch handelen. Het leiding geven aan 
de opleiding en begeleiding van artsen in opleiding tot specialist (aios), dan wel assistenten of onderzoekers 

s, oio's en daarmee vergelijkbaar en het als zodanig zijn aangewezen als hoofdopleiding.

B. INHOUD VAN DE COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE 

Uitgangspunt vormen de werkzaamheden vanuit het functieprofiel Medisch Specialist. Met de complementaire 
werkzaamheden aangevuld met een aantal specifieke taken voor de hoofdopleider in de 

zin van het inrichten en geven van opleiding binnen het medische specialisme om, uitgaande van de 
opleidingseisen van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) met 
specialisme, de artsen in opleiding tot specialist (aios) de vereiste kwalificaties te doen behalen die 
noodzakelijk zijn voor de erkenning als medisch specialist. De werkzaamheden kunnen tevens betrekking 

n en geven van opleiding ten aanzien van de assistent- 
en oio), een en ander conform daartoe gestelde (universitaire) vereisten. 

C. FUNCTIEASPECTEN VAN DE COMPLEMENTAIRE BIJDRAGE 

Het vertalen van de eisen die het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) stelt aan een 
opleidingsprogramma voor het medische specialisme dat de inhoud van de opleiding vastlegt alsmede de 
condities waaronder de opleiding wordt gegeven. Het zorg dragen voor coördinatie en a
relevante onderdelen van de opleiding dan wel de klinische ondersteuning. Daartoe overleggen en afstemmen 
met het bestuur en de medisch specialisten van het (de) betreffende medische specialisme(n) en de Centraal 
College Medische Specialismen (CCMS) omtrent programmering en kwaliteit van de opleiding. Ten aanzien 

of onderzoeker in opleiding (aio en oio) kunnen mutatis mutandis vergelijkbare aspecten 

2. Uitvoering opleiding 

Het vaststellen, vormgeven en geven van het patiënt- en niet-direct patiëntgebonden onderwijs, binnen de 
eisen van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), teneinde te waarborgen dat de noodzakelijke 
kennis wordt overgedragen en vaardigheden worden ontwikkeld. Het in het kader van de
van de kwaliteit van de activiteiten van de in opleiding zijnde assistenten-geneeskundigen. Het maken van 
opleidingsafspraken met, het voeren van voortgangsgesprekken met en het toetsen van kennis en 
vaardigheden van artsen in opleiding tot specialist (aios). Ten aanzien van de assistent
opleiding (aio en oio) kunnen mutatis mutandis vergelijkbare aspecten gelden. 

BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND IN 

de professionele autonomie van de medisch specialist in dienstverband moet worden gewaarborgd door 
middel van een professioneel statuut, inhoudende een landelijke regeling, waarin regels zijn opgenomen 
ter zake van de professionele verantwoordelijkheid; 
de medisch specialist een individuele professionele verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit en de 
organisatie van de zorgverlening diens medisch specialisme betreffende in het ziekenhuis, waaronder 
het doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht verlenen van zorg; 
de medisch specialist een persoonlijke niet-overdraagbare verantwoordelijkheid heeft jegens de patiënt, 
aan wie de medisch specialist verantwoording verschuldigd is voor diens medisch

ziekenhuis verantwoordelijk en als zodanig maatschappelijk aanspreekbaar is op het verlenen van 
doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg, onverlet de persoonlijke en niet overdraagbare 
verantwoordelijkheid van de medisch specialist ten aanzien van de patiënt;
het medisch specialistisch handelen zal plaatsen in het licht van de geïntegreerde zorgverlening in het 
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Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur dan wel de organisatie gesteld, in relatie tot het dragen van 
de eigen professionele verantwoordelijkheid voor het medisch specialistisch handelen. Het leiding geven aan 
de opleiding en begeleiding van artsen in opleiding tot specialist (aios), dan wel assistenten of onderzoekers 

s, oio's en daarmee vergelijkbaar en het als zodanig zijn aangewezen als hoofdopleiding. 

Uitgangspunt vormen de werkzaamheden vanuit het functieprofiel Medisch Specialist. Met de complementaire 
werkzaamheden aangevuld met een aantal specifieke taken voor de hoofdopleider in de 

zin van het inrichten en geven van opleiding binnen het medische specialisme om, uitgaande van de 
opleidingseisen van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) met betrekking tot dit medische 
specialisme, de artsen in opleiding tot specialist (aios) de vereiste kwalificaties te doen behalen die 
noodzakelijk zijn voor de erkenning als medisch specialist. De werkzaamheden kunnen tevens betrekking 

 of onderzoeker in opleiding (aio 

n die het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) stelt aan een 
opleidingsprogramma voor het medische specialisme dat de inhoud van de opleiding vastlegt alsmede de 
condities waaronder de opleiding wordt gegeven. Het zorg dragen voor coördinatie en afstemming van andere 
relevante onderdelen van de opleiding dan wel de klinische ondersteuning. Daartoe overleggen en afstemmen 
met het bestuur en de medisch specialisten van het (de) betreffende medische specialisme(n) en de Centraal 

alismen (CCMS) omtrent programmering en kwaliteit van de opleiding. Ten aanzien 
of onderzoeker in opleiding (aio en oio) kunnen mutatis mutandis vergelijkbare aspecten 

direct patiëntgebonden onderwijs, binnen de 
eisen van het Centraal College Medische Specialismen (CCMS), teneinde te waarborgen dat de noodzakelijke 
kennis wordt overgedragen en vaardigheden worden ontwikkeld. Het in het kader van de opleiding bewaken 

geneeskundigen. Het maken van 
opleidingsafspraken met, het voeren van voortgangsgesprekken met en het toetsen van kennis en 

tot specialist (aios). Ten aanzien van de assistent- of onderzoeker in 
 

BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND IN 

de professionele autonomie van de medisch specialist in dienstverband moet worden gewaarborgd door 
middel van een professioneel statuut, inhoudende een landelijke regeling, waarin regels zijn opgenomen 

de medisch specialist een individuele professionele verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit en de 
organisatie van de zorgverlening diens medisch specialisme betreffende in het ziekenhuis, waaronder 

overdraagbare verantwoordelijkheid heeft jegens de patiënt, 
aan wie de medisch specialist verantwoording verschuldigd is voor diens medisch-specialistisch 

ziekenhuis verantwoordelijk en als zodanig maatschappelijk aanspreekbaar is op het verlenen van 
doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg, onverlet de persoonlijke en niet overdraagbare 

de patiënt; 
het medisch specialistisch handelen zal plaatsen in het licht van de geïntegreerde zorgverlening in het 
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6. het leveren van verantwoorde zorg vereist dat de medisch specialist binnen de grenzen van de wet, de 
vigerende profession
afspraken de aan zijn zorg toevertrouwde patiënten in vrijheid met raad en daad kan bijstaan;

7. voor het mede dragen van de collectieve verantwoordelijkheid voor de zorgverlenin
voor een goed functioneren van de medisch specialist, de medisch specialist deel uitmaakt van de 
medische staf; 

8. het ziekenhuis op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), als 
instelling die de overeenkomst
de zorgverlening, ongeacht waar en door wie in het ziekenhuis gemaakt en dat het de medisch specialist 
is die namens het ziekenhuis voldoet aan de kwalitatieve eisen die hieruit voort

9. het professioneel statuut voor de medisch specialist deel uitmaakt van de rechtspositie tussen ziekenhuis 
en medisch specialist;

besluiten het bestuur en de medisch specialist bij de concrete vormgeving van de afzonderlijke en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid de bepalingen van dit professioneel statuut in acht te zullen 
nemen. 

Artikel 1. Definities 

Ziekenhuis 
De rechtspersoon die een algemeen of categoriaal ziekenhuis exploiteert en die een samenhangend pakket 
van medisch specialistische zorg 
deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht door een of meerdere van de 
bovengenoemde rechtsperso(o)n(en) met het oogmerk uitsluitend of nagen
verlenen naar bovengenoemde rechtsperso(o)n(en), welke gebruikelijk in ziekenhuizen werden of worden 
verricht. 

Medisch specialist 
De arts die blijkens inschrijving in het BIG
Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(KNMG) is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de geneeskunde.

Professionele autonomie
De vrijheid van oordeelsvorming
standaard, zonder inmenging van derden en zonder preventief toezicht van de werkgever, in de individuele 
arts-patiënt relatie te komen tot diagnostiek, behandeling en advisering o
verrichtingen, waaronder begrepen het onderzoeken en geven van raad met de doelstelling de verbetering 
van de gezondheid van de patiënt.

Vakgroep/afdeling 
Een organisatorisch onderdeel van het ziekenhuis waarbinnen de m

Bestuur 
De directie of de raad van bestuur, zoals statutair bepaald, dan wel voor deze het bevoegde management van 
het ziekenhuis. 

Medische staf 
Het orgaan in het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch 
en de daarmee gelijk te stellen beroepsbeoefenaars deel uitmaken.

Bestuur medische staf 
Het bestuur van de medische staf als vermeld in het st

Stafreglement 
Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf waarin de doelstelling(en), de functie en de 
organisatie van de medische staf alsmede de plaats van de medische staf binnen de organisatie wordt 
omschreven. 

Behandeling 
Het geheel van activiteiten in het kader van de individuele diagnostiek, therapie en begeleiding.

Patiënt 
Een natuurlijk persoon op wie de behandeling/ zorgverlening zich richt.

Behandelend medisch specialist
De medisch specialist die in het in
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het leveren van verantwoorde zorg vereist dat de medisch specialist binnen de grenzen van de wet, de 
vigerende professionele standaard en in beginsel de binnen het ziekenhuis bestaande regelingen en 
afspraken de aan zijn zorg toevertrouwde patiënten in vrijheid met raad en daad kan bijstaan;
voor het mede dragen van de collectieve verantwoordelijkheid voor de zorgverlenin
voor een goed functioneren van de medisch specialist, de medisch specialist deel uitmaakt van de 

het ziekenhuis op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), als 
instelling die de overeenkomst met de patiënt aangaat, aansprakelijk gesteld kan worden voor fouten in 
de zorgverlening, ongeacht waar en door wie in het ziekenhuis gemaakt en dat het de medisch specialist 
is die namens het ziekenhuis voldoet aan de kwalitatieve eisen die hieruit voort
het professioneel statuut voor de medisch specialist deel uitmaakt van de rechtspositie tussen ziekenhuis 
en medisch specialist; 

besluiten het bestuur en de medisch specialist bij de concrete vormgeving van de afzonderlijke en 
ntwoordelijkheid de bepalingen van dit professioneel statuut in acht te zullen 

De rechtspersoon die een algemeen of categoriaal ziekenhuis exploiteert en die een samenhangend pakket 
van medisch specialistische zorg biedt, dan wel de organisatie(s) die op het moment van inwerkingtreding van 
deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht door een of meerdere van de 
bovengenoemde rechtsperso(o)n(en) met het oogmerk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten te 
verlenen naar bovengenoemde rechtsperso(o)n(en), welke gebruikelijk in ziekenhuizen werden of worden 

De arts die blijkens inschrijving in het BIG-register en het register van de Medisch Specialisten 
Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(KNMG) is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de geneeskunde.

Professionele autonomie 
De vrijheid van oordeelsvorming van de medisch specialist om, gegeven de wettelijke kaders en professionele 
standaard, zonder inmenging van derden en zonder preventief toezicht van de werkgever, in de individuele 

patiënt relatie te komen tot diagnostiek, behandeling en advisering over de behandeling en/of alle andere 
verrichtingen, waaronder begrepen het onderzoeken en geven van raad met de doelstelling de verbetering 
van de gezondheid van de patiënt. 

Een organisatorisch onderdeel van het ziekenhuis waarbinnen de medisch specialist werkzaam is.

De directie of de raad van bestuur, zoals statutair bepaald, dan wel voor deze het bevoegde management van 

Het orgaan in het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch 
en de daarmee gelijk te stellen beroepsbeoefenaars deel uitmaken. 

Het bestuur van de medische staf als vermeld in het stafreglement. 

Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf waarin de doelstelling(en), de functie en de 
organisatie van de medische staf alsmede de plaats van de medische staf binnen de organisatie wordt 

Het geheel van activiteiten in het kader van de individuele diagnostiek, therapie en begeleiding.

Een natuurlijk persoon op wie de behandeling/ zorgverlening zich richt. 

Behandelend medisch specialist 
De medisch specialist die in het individuele geval primair verantwoordelijk is voor de behandeling.
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het leveren van verantwoorde zorg vereist dat de medisch specialist binnen de grenzen van de wet, de 
ele standaard en in beginsel de binnen het ziekenhuis bestaande regelingen en 

afspraken de aan zijn zorg toevertrouwde patiënten in vrijheid met raad en daad kan bijstaan; 
voor het mede dragen van de collectieve verantwoordelijkheid voor de zorgverlening aan patiënten en 
voor een goed functioneren van de medisch specialist, de medisch specialist deel uitmaakt van de 

het ziekenhuis op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), als 
met de patiënt aangaat, aansprakelijk gesteld kan worden voor fouten in 

de zorgverlening, ongeacht waar en door wie in het ziekenhuis gemaakt en dat het de medisch specialist 
is die namens het ziekenhuis voldoet aan de kwalitatieve eisen die hieruit voortvloeien; 
het professioneel statuut voor de medisch specialist deel uitmaakt van de rechtspositie tussen ziekenhuis 

besluiten het bestuur en de medisch specialist bij de concrete vormgeving van de afzonderlijke en 
ntwoordelijkheid de bepalingen van dit professioneel statuut in acht te zullen 

De rechtspersoon die een algemeen of categoriaal ziekenhuis exploiteert en die een samenhangend pakket 
biedt, dan wel de organisatie(s) die op het moment van inwerkingtreding van 

deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht door een of meerdere van de 
oeg uitsluitend diensten te 

verlenen naar bovengenoemde rechtsperso(o)n(en), welke gebruikelijk in ziekenhuizen werden of worden 

register en het register van de Medisch Specialisten Registratie 
Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(KNMG) is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de geneeskunde. 

van de medisch specialist om, gegeven de wettelijke kaders en professionele 
standaard, zonder inmenging van derden en zonder preventief toezicht van de werkgever, in de individuele 

ver de behandeling en/of alle andere 
verrichtingen, waaronder begrepen het onderzoeken en geven van raad met de doelstelling de verbetering 

edisch specialist werkzaam is. 

De directie of de raad van bestuur, zoals statutair bepaald, dan wel voor deze het bevoegde management van 

Het orgaan in het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel van een 
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch - specialisten 

Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf waarin de doelstelling(en), de functie en de 
organisatie van de medische staf alsmede de plaats van de medische staf binnen de organisatie wordt 

Het geheel van activiteiten in het kader van de individuele diagnostiek, therapie en begeleiding. 

dividuele geval primair verantwoordelijk is voor de behandeling. 
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Waarnemend medisch specialist
De medisch specialist die tijdelijk de verantwoordelijkheid heeft voor de behandeling van de patiënt.

Medebehandelaar 
De medisch specialist die op verzoek van de
patiënt op zich neemt, zonder daarmede de coördinerende rol van de behandelend medisch specialist over te 
nemen. 

AMS 
De landelijke Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstver

Document Medische Staf (DMS)
Het document waarin regelingen met betrekking tot individuele en/of collectieve afspraken zijn vastgelegd 
aangaande collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de leden van de medische staf.

Artikel 2. Respecteren professionele autonomie

1. Het bestuur zal de professionele autonomie van de medisch specialist ten aanzien van de zorgverlening 
aan individuele patiënten respecteren.

2. Het bestuur zal zich onthouden van directe interventies in de individuele 
financiële, logistieke en technische mogelijkheden en in overeenstemming met de afspraken die zijn 
gemaakt in het kader van het DMS, tot het uiterste inspannen om te bevorderen dat de behandelend 
medisch specialist en/of va
vorm en inhoud kan of kunnen geven aan de professionele autonomie.

Artikel 3. Verantwoordelijkheid medisch specialist

1. De verantwoordelijkheid voor de behandeling van een individu
daarvan, berust bij de behandelend medisch specialist. Bij beslissingen die in het kader van deze 
verantwoordelijkheid moeten worden genomen, zal de medisch specialist, conform de WGBO, zich 
steeds vergewissen van d
waar nodig verstaan met de huisarts dan wel verwijzer.

2. De medisch specialist neemt bij diens werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en 
handelt daarbij in over
voortvloeiende uit de voor de medisch specialisten van het betreffende specialisme vigerende standaard 
als bedoeld in de WGBO.

3. De medisch specialist behandelt de patiënt op een z
wetenschap in redelijkheid als adequaat kan worden beschouwd.

4. Bij het vormgeven van het individuele behandelbeleid zal de medisch specialist de relevante wettelijke 
kaders in acht nemen en zich rekenschap geve
protocollen, alsmede van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het DMS

5. Waar nodig zal de medisch specialist de individuele patiënt in teamverband behandelen en/of in nauwe 
samenwerking met andere me
gezondheidszorg. 

6. De behandelend medisch specialist is primair verantwoordelijk voor de behandeling van en coördinatie 
van de zorg aan de patiënt, ook in die gevallen dat een medebehandelaar op 
behandelend medisch specialist tijdelijk een gedeelte van de behandeling van de patiënt overneemt. De 
waarnemend medisch specialist heeft voor wat betreft de zorg aan de patiënt, gedurende de tijd dat 
wordt waargenomen, dezelfde verantwoorde
oorspronkelijk behandelend medisch specialist.

7. Ingeval de behandelend medisch specialist de behandeling van de patiënt tijdelijk overdraagt aan een 
waarnemend medisch specialist, blijft de behandelend m
coördinatie van de zorg aan de patiënt door zorg te dragen voor een goede overdracht van informatie 
aan de waarnemend medisch specialist en aan degenen die anderszins bij de behandeling en bij de zorg 
aan de betreffende patiënt zijn betrokken.

8. Ingeval de medisch specialist gegronde redenen meent te hebben om de behandeling van een patiënt 
niet op zich te nemen of een aangevangen behandeling af te breken, treft de medisch specialist, indien 
en voorzover zulks red
behandeling is verzekerd.
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Waarnemend medisch specialist 
De medisch specialist die tijdelijk de verantwoordelijkheid heeft voor de behandeling van de patiënt.

De medisch specialist die op verzoek van de behandelaar (tijdelijk) een gedeelte van de behandeling van een 
patiënt op zich neemt, zonder daarmede de coördinerende rol van de behandelend medisch specialist over te 

De landelijke Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband.

Document Medische Staf (DMS) 
Het document waarin regelingen met betrekking tot individuele en/of collectieve afspraken zijn vastgelegd 
aangaande collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de leden van de medische staf.

especteren professionele autonomie 

Het bestuur zal de professionele autonomie van de medisch specialist ten aanzien van de zorgverlening 
aan individuele patiënten respecteren. 

Het bestuur zal zich onthouden van directe interventies in de individuele patiëntenzorg en zich, binnen de 
financiële, logistieke en technische mogelijkheden en in overeenstemming met de afspraken die zijn 
gemaakt in het kader van het DMS, tot het uiterste inspannen om te bevorderen dat de behandelend 
medisch specialist en/of vakgroep/afdeling verantwoorde zorg kan bieden en op een professionele wijze 
vorm en inhoud kan of kunnen geven aan de professionele autonomie. 

Artikel 3. Verantwoordelijkheid medisch specialist 

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van een individuele patiënt, alsmede voor de coördinatie 
daarvan, berust bij de behandelend medisch specialist. Bij beslissingen die in het kader van deze 
verantwoordelijkheid moeten worden genomen, zal de medisch specialist, conform de WGBO, zich 
steeds vergewissen van de instemming van de patiënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger(s) en zich 
waar nodig verstaan met de huisarts dan wel verwijzer. 

De medisch specialist neemt bij diens werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en 
handelt daarbij in overeenstemming met de op de medisch specialist rustende verantwoordelijkheid, 
voortvloeiende uit de voor de medisch specialisten van het betreffende specialisme vigerende standaard 
als bedoeld in de WGBO. 

De medisch specialist behandelt de patiënt op een zodanige wijze dat deze naar de stand van de 
wetenschap in redelijkheid als adequaat kan worden beschouwd. 

Bij het vormgeven van het individuele behandelbeleid zal de medisch specialist de relevante wettelijke 
kaders in acht nemen en zich rekenschap geven van de vigerende professionele standaard en 
protocollen, alsmede van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het DMS

Waar nodig zal de medisch specialist de individuele patiënt in teamverband behandelen en/of in nauwe 
samenwerking met andere medisch specialisten en/of andere beroepsbeoefenaren in de 

De behandelend medisch specialist is primair verantwoordelijk voor de behandeling van en coördinatie 
van de zorg aan de patiënt, ook in die gevallen dat een medebehandelaar op 
behandelend medisch specialist tijdelijk een gedeelte van de behandeling van de patiënt overneemt. De 
waarnemend medisch specialist heeft voor wat betreft de zorg aan de patiënt, gedurende de tijd dat 
wordt waargenomen, dezelfde verantwoordelijkheid voor de behandeling van de patiënt als de 
oorspronkelijk behandelend medisch specialist. 

Ingeval de behandelend medisch specialist de behandeling van de patiënt tijdelijk overdraagt aan een 
waarnemend medisch specialist, blijft de behandelend medisch specialist verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de zorg aan de patiënt door zorg te dragen voor een goede overdracht van informatie 
aan de waarnemend medisch specialist en aan degenen die anderszins bij de behandeling en bij de zorg 

ffende patiënt zijn betrokken. 

Ingeval de medisch specialist gegronde redenen meent te hebben om de behandeling van een patiënt 
niet op zich te nemen of een aangevangen behandeling af te breken, treft de medisch specialist, indien 
en voorzover zulks redelijkerwijs kan worden verwacht, zodanige maatregelen dat de continuïteit van de 
behandeling is verzekerd. 
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De medisch specialist die tijdelijk de verantwoordelijkheid heeft voor de behandeling van de patiënt. 

behandelaar (tijdelijk) een gedeelte van de behandeling van een 
patiënt op zich neemt, zonder daarmede de coördinerende rol van de behandelend medisch specialist over te 

band. 

Het document waarin regelingen met betrekking tot individuele en/of collectieve afspraken zijn vastgelegd 
aangaande collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de leden van de medische staf. 

Het bestuur zal de professionele autonomie van de medisch specialist ten aanzien van de zorgverlening 

patiëntenzorg en zich, binnen de 
financiële, logistieke en technische mogelijkheden en in overeenstemming met de afspraken die zijn 
gemaakt in het kader van het DMS, tot het uiterste inspannen om te bevorderen dat de behandelend 

kgroep/afdeling verantwoorde zorg kan bieden en op een professionele wijze 

ele patiënt, alsmede voor de coördinatie 
daarvan, berust bij de behandelend medisch specialist. Bij beslissingen die in het kader van deze 
verantwoordelijkheid moeten worden genomen, zal de medisch specialist, conform de WGBO, zich 

e instemming van de patiënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger(s) en zich 

De medisch specialist neemt bij diens werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en 
eenstemming met de op de medisch specialist rustende verantwoordelijkheid, 

voortvloeiende uit de voor de medisch specialisten van het betreffende specialisme vigerende standaard 

odanige wijze dat deze naar de stand van de 

Bij het vormgeven van het individuele behandelbeleid zal de medisch specialist de relevante wettelijke 
n van de vigerende professionele standaard en 

protocollen, alsmede van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het DMS 

Waar nodig zal de medisch specialist de individuele patiënt in teamverband behandelen en/of in nauwe 
disch specialisten en/of andere beroepsbeoefenaren in de 

De behandelend medisch specialist is primair verantwoordelijk voor de behandeling van en coördinatie 
van de zorg aan de patiënt, ook in die gevallen dat een medebehandelaar op verzoek van de 
behandelend medisch specialist tijdelijk een gedeelte van de behandeling van de patiënt overneemt. De 
waarnemend medisch specialist heeft voor wat betreft de zorg aan de patiënt, gedurende de tijd dat 

lijkheid voor de behandeling van de patiënt als de 

Ingeval de behandelend medisch specialist de behandeling van de patiënt tijdelijk overdraagt aan een 
edisch specialist verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de zorg aan de patiënt door zorg te dragen voor een goede overdracht van informatie 
aan de waarnemend medisch specialist en aan degenen die anderszins bij de behandeling en bij de zorg 

Ingeval de medisch specialist gegronde redenen meent te hebben om de behandeling van een patiënt 
niet op zich te nemen of een aangevangen behandeling af te breken, treft de medisch specialist, indien 

elijkerwijs kan worden verwacht, zodanige maatregelen dat de continuïteit van de 
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Artikel 4. Collectieve verantwoordelijkheid op het niveau van het ziekenhuis

1. De medisch specialist zal meewerken aan het tot stand komen en implem
protocollen die de verantwoordelijkheid van de medisch specialist en/of de afzonderlijke 
vakgroep/afdeling overstijgen.

2. De vakgroep/afdeling, alsmede de medisch specialisten zijn individueel gehouden tot medewerking aan 
de totstandkoming en uitvoering van het beleid van het ziekenhuis met betrekking tot 
kwaliteitsbevordering en 
en patiëntgerichte zorg ten doel hebben, overeenkomstig de wettelijke 
ziekenhuis vigerende procedures en regels.

3. De medisch specialist zal in de gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren aan de (medische) 
beleidsontwikkeling op ziekenhuisniveau, meer in het bijzonder aan de ontwikkeling en
van het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis.

4. Het bestuur zal, binnen het raam van de mogelijkheden en binnen de afspraken in het kader van het 
DMS, alles in het werk stellen opdat de medisch specialist en de medische staf in nauwe samenwe
met andere bij de patiëntenzorg betrokkenen op professionele wijze vorm en inhoud kunnen geven aan 
de collectieve verantwoordelijkheid van de medisch specialist.

5. De medisch specialist houdt zich aan het in overleg met de vakgroep/afdeling en medis
gekomen opname-, onderzoek
hierop betrekking hebbende protocollen dan wel richtlijnen, tenzij er gegronde redenen zijn om in het 
belang van de patiënt hiervan af te wi

6. De medisch specialist zal binnen redelijke grenzen een bijdrage leveren aan voorlichtings
instructieactiviteiten in het kader van de patiëntenzorg.

Artikel 5. Kader voor zorgverlening

1. Het bestuur kan met inachtneming van de inhoud van dit p
met de medische staf nadere regels vaststellen in het kader van het doeltreffend, doelmatig en 
patiëntgericht verlenen van zorg.

2. Het bestuur zal binnen het raam van de mogelijkheden van het ziekenhuis de benodi
instrumentele en ruimtelijke voorzieningen beschikbaar stellen en in een zodanige staat houden dat 
wordt voldaan aan de eisen van technische behoeften, bedrijfszekerheid en medisch
niveau. Tevens draagt zij zorg voor de orga
voor een adequate professionele beroepsuitoefening.

3. De medisch specialist neemt bij diens werkzaamheden de aanwijzingen welke door of namens het 
bestuur worden gegeven met het oog op doeltref
het ziekenhuis in het algemeen en in het kader van de bedrijfsvoering in het bijzonder in acht. Indien de 
hierboven genoemde aanwijzingen door de medisch specialist als onredelijk worden ervaren, kan 
medisch specialist zich wenden tot het bestuur van de medische staf dat hierover met het bestuur van 
het ziekenhuis in overleg kan treden.

4. De medisch specialist is gehouden op passende en kosteneffectieve wijze gebruik te maken van de 
beschikbare middelen en bij te dragen aan een efficiënte bedrijfsvoering van het ziekenhuis. De medisch 
specialist draagt ertoe bij dat vastgestelde interne budgetten niet worden overschreden door bij de 
werkzaamheden rekening te houden met de financiële kaders.

5. De medisch specialist is verplicht zich te houden aan de procedures en richtlijnen van het ziekenhuis ten 
aanzien van het verschaffen van (financieel
bedrijfsvoering van het ziekenhuis.

6. Bij extern optreden ho
betreffende contacten met de media.

Artikel 6. Professionele standaard

1. De medisch specialist is gehouden diens kennis en vaardigheden voor een goede beroepsuitoefening op 
peil te houden dan wel uit te breiden, waar nodig in samenspraak met de leden van de vakgroep/afdeling 
en zodanig dat de medisch specialist voldoet aan de eisen welke in redelijkheid aan de betreffende 
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Artikel 4. Collectieve verantwoordelijkheid op het niveau van het ziekenhuis

De medisch specialist zal meewerken aan het tot stand komen en implem
protocollen die de verantwoordelijkheid van de medisch specialist en/of de afzonderlijke 
vakgroep/afdeling overstijgen. 

De vakgroep/afdeling, alsmede de medisch specialisten zijn individueel gehouden tot medewerking aan 
totstandkoming en uitvoering van het beleid van het ziekenhuis met betrekking tot 

kwaliteitsbevordering en -bewaking en met relatie tot die procedures die een doeltreffende, doelmatige 
en patiëntgerichte zorg ten doel hebben, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de in het 
ziekenhuis vigerende procedures en regels. 

De medisch specialist zal in de gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren aan de (medische) 
beleidsontwikkeling op ziekenhuisniveau, meer in het bijzonder aan de ontwikkeling en
van het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. 

Het bestuur zal, binnen het raam van de mogelijkheden en binnen de afspraken in het kader van het 
DMS, alles in het werk stellen opdat de medisch specialist en de medische staf in nauwe samenwe
met andere bij de patiëntenzorg betrokkenen op professionele wijze vorm en inhoud kunnen geven aan 
de collectieve verantwoordelijkheid van de medisch specialist. 

De medisch specialist houdt zich aan het in overleg met de vakgroep/afdeling en medis
, onderzoek-, behandel- en ontslagbeleid. De medisch specialist houdt zich aan de 

hierop betrekking hebbende protocollen dan wel richtlijnen, tenzij er gegronde redenen zijn om in het 
belang van de patiënt hiervan af te wijken. 

De medisch specialist zal binnen redelijke grenzen een bijdrage leveren aan voorlichtings
instructieactiviteiten in het kader van de patiëntenzorg. 

Artikel 5. Kader voor zorgverlening 

Het bestuur kan met inachtneming van de inhoud van dit professioneel statuut en het DMS in overleg 
met de medische staf nadere regels vaststellen in het kader van het doeltreffend, doelmatig en 
patiëntgericht verlenen van zorg. 

Het bestuur zal binnen het raam van de mogelijkheden van het ziekenhuis de benodi
instrumentele en ruimtelijke voorzieningen beschikbaar stellen en in een zodanige staat houden dat 
wordt voldaan aan de eisen van technische behoeften, bedrijfszekerheid en medisch
niveau. Tevens draagt zij zorg voor de organisatorische kaders, structuren en systemen die benodigd zijn 
voor een adequate professionele beroepsuitoefening. 

De medisch specialist neemt bij diens werkzaamheden de aanwijzingen welke door of namens het 
bestuur worden gegeven met het oog op doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht verlenen van zorg van 
het ziekenhuis in het algemeen en in het kader van de bedrijfsvoering in het bijzonder in acht. Indien de 
hierboven genoemde aanwijzingen door de medisch specialist als onredelijk worden ervaren, kan 
medisch specialist zich wenden tot het bestuur van de medische staf dat hierover met het bestuur van 
het ziekenhuis in overleg kan treden. 

De medisch specialist is gehouden op passende en kosteneffectieve wijze gebruik te maken van de 
delen en bij te dragen aan een efficiënte bedrijfsvoering van het ziekenhuis. De medisch 

specialist draagt ertoe bij dat vastgestelde interne budgetten niet worden overschreden door bij de 
werkzaamheden rekening te houden met de financiële kaders. 

disch specialist is verplicht zich te houden aan de procedures en richtlijnen van het ziekenhuis ten 
aanzien van het verschaffen van (financieel-economische) gegevens die van belang zijn voor de 
bedrijfsvoering van het ziekenhuis. 

Bij extern optreden houdt de medisch specialist zich aan de in het ziekenhuis geldende afspraken 
betreffende contacten met de media. 

Artikel 6. Professionele standaard 

De medisch specialist is gehouden diens kennis en vaardigheden voor een goede beroepsuitoefening op 
houden dan wel uit te breiden, waar nodig in samenspraak met de leden van de vakgroep/afdeling 

en zodanig dat de medisch specialist voldoet aan de eisen welke in redelijkheid aan de betreffende 
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Artikel 4. Collectieve verantwoordelijkheid op het niveau van het ziekenhuis 

De medisch specialist zal meewerken aan het tot stand komen en implementeren van (zorginhoudelijke) 
protocollen die de verantwoordelijkheid van de medisch specialist en/of de afzonderlijke 

De vakgroep/afdeling, alsmede de medisch specialisten zijn individueel gehouden tot medewerking aan 
totstandkoming en uitvoering van het beleid van het ziekenhuis met betrekking tot 

bewaking en met relatie tot die procedures die een doeltreffende, doelmatige 
bepalingen en de in het 

De medisch specialist zal in de gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren aan de (medische) 
beleidsontwikkeling op ziekenhuisniveau, meer in het bijzonder aan de ontwikkeling en implementatie 

Het bestuur zal, binnen het raam van de mogelijkheden en binnen de afspraken in het kader van het 
DMS, alles in het werk stellen opdat de medisch specialist en de medische staf in nauwe samenwerking 
met andere bij de patiëntenzorg betrokkenen op professionele wijze vorm en inhoud kunnen geven aan 

De medisch specialist houdt zich aan het in overleg met de vakgroep/afdeling en medische staf tot stand 
en ontslagbeleid. De medisch specialist houdt zich aan de 

hierop betrekking hebbende protocollen dan wel richtlijnen, tenzij er gegronde redenen zijn om in het 

De medisch specialist zal binnen redelijke grenzen een bijdrage leveren aan voorlichtings- en 

rofessioneel statuut en het DMS in overleg 
met de medische staf nadere regels vaststellen in het kader van het doeltreffend, doelmatig en 

Het bestuur zal binnen het raam van de mogelijkheden van het ziekenhuis de benodigde personele, 
instrumentele en ruimtelijke voorzieningen beschikbaar stellen en in een zodanige staat houden dat 
wordt voldaan aan de eisen van technische behoeften, bedrijfszekerheid en medisch-wetenschappelijk 

nisatorische kaders, structuren en systemen die benodigd zijn 

De medisch specialist neemt bij diens werkzaamheden de aanwijzingen welke door of namens het 
fend, doelmatig en patiëntgericht verlenen van zorg van 

het ziekenhuis in het algemeen en in het kader van de bedrijfsvoering in het bijzonder in acht. Indien de 
hierboven genoemde aanwijzingen door de medisch specialist als onredelijk worden ervaren, kan de 
medisch specialist zich wenden tot het bestuur van de medische staf dat hierover met het bestuur van 

De medisch specialist is gehouden op passende en kosteneffectieve wijze gebruik te maken van de 
delen en bij te dragen aan een efficiënte bedrijfsvoering van het ziekenhuis. De medisch 

specialist draagt ertoe bij dat vastgestelde interne budgetten niet worden overschreden door bij de 

disch specialist is verplicht zich te houden aan de procedures en richtlijnen van het ziekenhuis ten 
economische) gegevens die van belang zijn voor de 

udt de medisch specialist zich aan de in het ziekenhuis geldende afspraken 

De medisch specialist is gehouden diens kennis en vaardigheden voor een goede beroepsuitoefening op 
houden dan wel uit te breiden, waar nodig in samenspraak met de leden van de vakgroep/afdeling 

en zodanig dat de medisch specialist voldoet aan de eisen welke in redelijkheid aan de betreffende 
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medisch specialist mogen worden gesteld en in elk geval aan d
bestuur zal er voor zorg dragen dat de medisch specialist hiervoor voldoende gelegenheid krijgt.

2. De medisch specialist is gehouden diens (medisch) handelen regelmatig te toetsen aan de consensus 
hierover binnen de be
functie en de betreffende wetenschappelijke vereniging. In dat kader is de medisch specialist gehouden 
mee te werken aan intercollegiale toetsing en evaluatie van diens medisch spe

3. De medisch specialist zal zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de andere erkende 
medische specialismen, voorzover relevant voor diens medisch specialistisch handelen en zal waar 
nodig in samenspraak met de leden va
afstemming met andere relevante erkende medische specialismen.

Artikel 7. Continuïteit van zorg

1. Het bestuur en de medisch specialist zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïte
de zorg als het effectueren van vakantie

2. De medisch specialisten maken tijdig in overleg met de leden van de vakgroep/afdeling een zodanige 
planning van hun vakantie
verlofdagen, dat de continuïteit van de behandeling van de patiënten die aan de zorg van de medisch 
specialist zijn toevertrouwd zoveel mogelijk is gewaarborgd.

3. Het bestuur kan, indien zich omstandigheden
het gedrang komt, het verlof intrekken conform de rechtspositieregeling.

4. Het bestuur blijft tijdens de afwezigheid van de medisch specialist wegens vakantie, buitengewoon verlof, 
studieverlof of ziekte eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt(en) die zich 
aan de zorg van de medisch specialisten hebben toevertrouwd.

Artikel 8. Informatieoverdracht aan andere behandelaars/publicaties

1. Indien bij de behandeling van de 
betrokken, geeft de medisch specialist conform de WGBO 
wel dienst (wettelijke) vertegenwoordiger(s) 
beroepsuitoefening nodig hebben. De patiënt dan wel diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s) kan dan 
wel kunnen zich verzetten tegen het verstrekken van bepaalde informatie.

2. De medisch specialist is gebonden aan de wettelijke geheimhoudingspli
gegevens van de patiënt.

3. De medisch specialist zal, indien de patiënt wordt doorverwezen naar een paramedicus, op verzoek van 
de paramedicus overleg plegen over de betreffende verwijzing en/of periodiek overleg over de 
behandeling voeren.

4. Bij te voorziene afwezigheid draagt de medisch specialist vooraf zorg voor een goede overdracht van 
informatie aan degenen die voor de medisch specialist waarnemen, opvolgen of anderszins bij de 
behandeling (en verzorging) van de betreffende p

5. Het verstrekken en publiceren van gegevens uit patiëntendossiers ten behoeve van (wetenschappelijke) 
publicaties geschiedt slechts met toestemming van de betreffende medisch specialist(en) of hun 
opvolger(s) en, indien het nie
gegarandeerd, met toestemming van de patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s), tenzij deze 
niet kan worden verkregen.

Artikel 9. Dossiervorming en archivering van patiëntendossie

1. De medisch specialist is gehouden van iedere door de medisch specialist te behandelen patiënt op de in 
het ziekenhuis gebruikelijke wijze en met inachtneming van de betreffende protocollen een 
patiëntendossier bij te houden.

2. Inzage in het patiëntendossier door anderen dan de behandelend medisch specialist kan slechts 
geschieden indien deze geautoriseerd zijn tot inzage en zo nodig na verkregen instemming van de 
patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s) en in overleg met de medisc
opvolger. 
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medisch specialist mogen worden gesteld en in elk geval aan de geldende herregistratie
bestuur zal er voor zorg dragen dat de medisch specialist hiervoor voldoende gelegenheid krijgt.

De medisch specialist is gehouden diens (medisch) handelen regelmatig te toetsen aan de consensus 
hierover binnen de beroepsgroep, waaronder in elk geval begrepen KNMG in zijn publiekrechtelijke 
functie en de betreffende wetenschappelijke vereniging. In dat kader is de medisch specialist gehouden 
mee te werken aan intercollegiale toetsing en evaluatie van diens medisch spe

De medisch specialist zal zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de andere erkende 
medische specialismen, voorzover relevant voor diens medisch specialistisch handelen en zal waar 
nodig in samenspraak met de leden van de vakgroep/ afdeling initiatieven nemen voor een nadere 
afstemming met andere relevante erkende medische specialismen. 

Artikel 7. Continuïteit van zorg 

Het bestuur en de medisch specialist zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïte
de zorg als het effectueren van vakantie- en verlofrechten en bij-nascholingsdagen te waarborgen.

De medisch specialisten maken tijdig in overleg met de leden van de vakgroep/afdeling een zodanige 
planning van hun vakantie- en bij- en nascholingsdagen en voor zover mogelijk van de buitengewoon 
verlofdagen, dat de continuïteit van de behandeling van de patiënten die aan de zorg van de medisch 
specialist zijn toevertrouwd zoveel mogelijk is gewaarborgd. 

Het bestuur kan, indien zich omstandigheden voordoen waarbij het functioneren van het ziekenhuis in 
het gedrang komt, het verlof intrekken conform de rechtspositieregeling. 

Het bestuur blijft tijdens de afwezigheid van de medisch specialist wegens vakantie, buitengewoon verlof, 
iekte eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt(en) die zich 

aan de zorg van de medisch specialisten hebben toevertrouwd. 

Artikel 8. Informatieoverdracht aan andere behandelaars/publicaties 

Indien bij de behandeling van de patiënt andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn 
betrokken, geeft de medisch specialist conform de WGBO – zo nodig met instemming van de patiënt dan 
wel dienst (wettelijke) vertegenwoordiger(s) – aan hen alle relevante informatie welke zij voor
beroepsuitoefening nodig hebben. De patiënt dan wel diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s) kan dan 
wel kunnen zich verzetten tegen het verstrekken van bepaalde informatie.

De medisch specialist is gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht ten opzichte van de 
gegevens van de patiënt. 

De medisch specialist zal, indien de patiënt wordt doorverwezen naar een paramedicus, op verzoek van 
de paramedicus overleg plegen over de betreffende verwijzing en/of periodiek overleg over de 

g voeren. 

Bij te voorziene afwezigheid draagt de medisch specialist vooraf zorg voor een goede overdracht van 
informatie aan degenen die voor de medisch specialist waarnemen, opvolgen of anderszins bij de 
behandeling (en verzorging) van de betreffende patiënt(en) zijn betrokken.

Het verstrekken en publiceren van gegevens uit patiëntendossiers ten behoeve van (wetenschappelijke) 
publicaties geschiedt slechts met toestemming van de betreffende medisch specialist(en) of hun 
opvolger(s) en, indien het niet herleidbaar zijn van de gegevens tot de patiënt niet kan worden 
gegarandeerd, met toestemming van de patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s), tenzij deze 
niet kan worden verkregen. 

Artikel 9. Dossiervorming en archivering van patiëntendossiers 

De medisch specialist is gehouden van iedere door de medisch specialist te behandelen patiënt op de in 
het ziekenhuis gebruikelijke wijze en met inachtneming van de betreffende protocollen een 
patiëntendossier bij te houden. 

patiëntendossier door anderen dan de behandelend medisch specialist kan slechts 
geschieden indien deze geautoriseerd zijn tot inzage en zo nodig na verkregen instemming van de 
patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s) en in overleg met de medisc
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e geldende herregistratie-eisen. Het 
bestuur zal er voor zorg dragen dat de medisch specialist hiervoor voldoende gelegenheid krijgt. 

De medisch specialist is gehouden diens (medisch) handelen regelmatig te toetsen aan de consensus 
roepsgroep, waaronder in elk geval begrepen KNMG in zijn publiekrechtelijke 

functie en de betreffende wetenschappelijke vereniging. In dat kader is de medisch specialist gehouden 
mee te werken aan intercollegiale toetsing en evaluatie van diens medisch specialistisch handelen. 

De medisch specialist zal zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de andere erkende 
medische specialismen, voorzover relevant voor diens medisch specialistisch handelen en zal waar 

n de vakgroep/ afdeling initiatieven nemen voor een nadere 

Het bestuur en de medisch specialist zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïteit van 
nascholingsdagen te waarborgen. 

De medisch specialisten maken tijdig in overleg met de leden van de vakgroep/afdeling een zodanige 
dagen en voor zover mogelijk van de buitengewoon 

verlofdagen, dat de continuïteit van de behandeling van de patiënten die aan de zorg van de medisch 

voordoen waarbij het functioneren van het ziekenhuis in 

Het bestuur blijft tijdens de afwezigheid van de medisch specialist wegens vakantie, buitengewoon verlof, 
iekte eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt(en) die zich 

patiënt andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn 
zo nodig met instemming van de patiënt dan 

aan hen alle relevante informatie welke zij voor een goede 
beroepsuitoefening nodig hebben. De patiënt dan wel diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s) kan dan 
wel kunnen zich verzetten tegen het verstrekken van bepaalde informatie. 

cht ten opzichte van de 

De medisch specialist zal, indien de patiënt wordt doorverwezen naar een paramedicus, op verzoek van 
de paramedicus overleg plegen over de betreffende verwijzing en/of periodiek overleg over de 

Bij te voorziene afwezigheid draagt de medisch specialist vooraf zorg voor een goede overdracht van 
informatie aan degenen die voor de medisch specialist waarnemen, opvolgen of anderszins bij de 

atiënt(en) zijn betrokken. 

Het verstrekken en publiceren van gegevens uit patiëntendossiers ten behoeve van (wetenschappelijke) 
publicaties geschiedt slechts met toestemming van de betreffende medisch specialist(en) of hun 

t herleidbaar zijn van de gegevens tot de patiënt niet kan worden 
gegarandeerd, met toestemming van de patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s), tenzij deze 

De medisch specialist is gehouden van iedere door de medisch specialist te behandelen patiënt op de in 
het ziekenhuis gebruikelijke wijze en met inachtneming van de betreffende protocollen een 

patiëntendossier door anderen dan de behandelend medisch specialist kan slechts 
geschieden indien deze geautoriseerd zijn tot inzage en zo nodig na verkregen instemming van de 
patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s) en in overleg met de medisch specialist c.q. diens 
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3. Het bestuur draagt in overleg met de medische staf en binnen de kaders van het DMS zorg voor 
afspraken ter zake van:
a. de dossiervorming en archivering;
b. bescherming van het patiëntendossier tegen onbevoegde kennisne
c. informatieverstrekking over de patiënt aan derden;
d. de uitoefening van het recht van de patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s) op inzage, 

afschrift en correctie van gegevens uit het patiëntendossier.
Het bestuur ziet toe op strikte naleving van deze afspraken.

4. De patiëntendossiers zullen zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst alsook na het einde 
daarvan, overeenkomstig daartoe vastgestelde normen, in het medisch archief van het ziekenhuis 
berusten en ter beschikking staan van de behandelend medisch specialist(en).

Artikel 10. Klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek

Het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek in het ziekenhuis is onderworpen 
aan de toestemming van het bestuur. Voordat om deze toestemming wordt gevraagd zal (zullen) eerst de ter 
zake in het ziekenhuis gebruikelijke procedure(s) worden doorlopen. Uitvoering van medisch wetenschappelijk 
onderzoek vindt plaats met inachtneming van de Wet Medi

BIJLAGE IV DOCUMENT MEDISCHE STAF

Préambule 

Het ziekenhuis .............................................................., gevestigd te..................................
medische staf van het ziekenhuis de dato ............................... de volgende inhoud van het algemeen deel en 
voor zover op dit moment mogelijk het bijzonder deel van het Document Medische Staf overeen.

Het Document Medische Staf is voor de medisch specialist vrij 
grond van de individuele toelatingsovereenkomst en voor de medisch specialist in dienstverband op grond van 
de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten.

Overwegende 
1. dat de medisch specialistische zorg in

zijn georganiseerd in de medische staf;
2. dat voor het realiseren van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf voor de leden van de 

medische staf een centrale rol is weggelegd;
3. dat de medisch specialist verantwoordelijk is voor het primaire proces;
4. dat het ziekenhuis en daarvoor het bestuur en de medisch specialisten gezamenlijk vorm en inhoud 

geven aan het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf;
5. dat het bestuur van het z

complexe ziekenhuisorganisatie;
6. dat voor aansturing van de geïntegreerde ziekenhuisorganisatie van essentieel belang is dat regelingen 

kunnen worden getroffen, die betrekking he
de individuele (contractuele) relatie tussen het ziekenhuis en de in het ziekenhuis werkzame medisch 
specialist; 

7. dat derhalve niet alleen op individueel contractueel niveau de verhouding van de 
de ziekenhuisorganisatie dient te worden geregeld, doch ook op collectief niveau regelingen met 
algemene strekking over kwaliteit, (bedrijfs)organisatie en bedrijfsvoering van het ziekenhuis, alsmede 
over de verdeling van verantwoord
medisch-specialistische zorg als zodanig raken, tot stand dienen te worden gebracht;

8. dat met dit Document Medische Staf wordt beoogd een algemeen raamwerk op te stellen voor de 
onderscheiden regelingen op collectief niveau;

9. dat dit Document Medische Staf is afgestemd op de systematiek van DBC’s en de 
Zorgverzekeringswet, die het fundament vormen voor het contractenstelsel tussen zorgverzekeraars en 
ziekenhuis; 

10. dat het Document Medische St
van het ziekenhuis, de medisch specialisten en daarmee gelijk gestelde beroepsbeoefenaren die 
voortvloeien uit de wet en in het bijzonder ten aanzien van de medisch specialist in dienstve
arbeidsovereenkomst en/of de Arbeids

11. dat voor opneming in het Document Medische Staf in aanmerking komen regelingen die naar hun aard 
op alle of één te onderscheiden groepen/groep van medisch speci
vrij beroepsbeoefenaren, de medisch specialisten in dienstverband, de vakgroep of afdeling waarvan de 
medisch specialist deel uitmaakt) van toepassing zijn;

12. dat in het algemeen deel van het Document Medische Staf 
waarvan regelingen tussen het bestuur en de medische staf of een te onderscheiden groep van 
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Het bestuur draagt in overleg met de medische staf en binnen de kaders van het DMS zorg voor 
afspraken ter zake van: 

de dossiervorming en archivering; 
bescherming van het patiëntendossier tegen onbevoegde kennisneming van de inhoud daarvan;
informatieverstrekking over de patiënt aan derden; 
de uitoefening van het recht van de patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s) op inzage, 
afschrift en correctie van gegevens uit het patiëntendossier. 

ur ziet toe op strikte naleving van deze afspraken. 

De patiëntendossiers zullen zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst alsook na het einde 
daarvan, overeenkomstig daartoe vastgestelde normen, in het medisch archief van het ziekenhuis 

en ter beschikking staan van de behandelend medisch specialist(en).

Artikel 10. Klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek 

Het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek in het ziekenhuis is onderworpen 
emming van het bestuur. Voordat om deze toestemming wordt gevraagd zal (zullen) eerst de ter 

zake in het ziekenhuis gebruikelijke procedure(s) worden doorlopen. Uitvoering van medisch wetenschappelijk 
onderzoek vindt plaats met inachtneming van de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen.

BIJLAGE IV DOCUMENT MEDISCHE STAF 

Het ziekenhuis .............................................................., gevestigd te..................................
iekenhuis de dato ............................... de volgende inhoud van het algemeen deel en 

voor zover op dit moment mogelijk het bijzonder deel van het Document Medische Staf overeen.

Het Document Medische Staf is voor de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar direct van toepassing op 
grond van de individuele toelatingsovereenkomst en voor de medisch specialist in dienstverband op grond van 
de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten. 

dat de medisch specialistische zorg in het ziekenhuis wordt verleend door de medisch specialisten, die 
zijn georganiseerd in de medische staf; 
dat voor het realiseren van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf voor de leden van de 
medische staf een centrale rol is weggelegd; 

de medisch specialist verantwoordelijk is voor het primaire proces; 
dat het ziekenhuis en daarvoor het bestuur en de medisch specialisten gezamenlijk vorm en inhoud 
geven aan het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf; 
dat het bestuur van het ziekenhuis eindverantwoordelijk is voor de leiding en de continuïteit van de 
complexe ziekenhuisorganisatie; 
dat voor aansturing van de geïntegreerde ziekenhuisorganisatie van essentieel belang is dat regelingen 
kunnen worden getroffen, die betrekking hebben op de uitoefening van de functie en die doorwerken in 
de individuele (contractuele) relatie tussen het ziekenhuis en de in het ziekenhuis werkzame medisch 

dat derhalve niet alleen op individueel contractueel niveau de verhouding van de 
de ziekenhuisorganisatie dient te worden geregeld, doch ook op collectief niveau regelingen met 
algemene strekking over kwaliteit, (bedrijfs)organisatie en bedrijfsvoering van het ziekenhuis, alsmede 
over de verdeling van verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocedures, voor zover deze de 

specialistische zorg als zodanig raken, tot stand dienen te worden gebracht;
dat met dit Document Medische Staf wordt beoogd een algemeen raamwerk op te stellen voor de 

gelingen op collectief niveau; 
dat dit Document Medische Staf is afgestemd op de systematiek van DBC’s en de 
Zorgverzekeringswet, die het fundament vormen voor het contractenstelsel tussen zorgverzekeraars en 

dat het Document Medische Staf niet afdoet aan de verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur 
van het ziekenhuis, de medisch specialisten en daarmee gelijk gestelde beroepsbeoefenaren die 
voortvloeien uit de wet en in het bijzonder ten aanzien van de medisch specialist in dienstve
arbeidsovereenkomst en/of de Arbeids-voorwaardenregeling Medisch Specialisten;
dat voor opneming in het Document Medische Staf in aanmerking komen regelingen die naar hun aard 
op alle of één te onderscheiden groepen/groep van medisch specialisten (zoals de medisch specialisten 
vrij beroepsbeoefenaren, de medisch specialisten in dienstverband, de vakgroep of afdeling waarvan de 
medisch specialist deel uitmaakt) van toepassing zijn; 
dat in het algemeen deel van het Document Medische Staf de onderwerpen zijn benoemd ten aanzien 
waarvan regelingen tussen het bestuur en de medische staf of een te onderscheiden groep van 
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Het bestuur draagt in overleg met de medische staf en binnen de kaders van het DMS zorg voor 

ming van de inhoud daarvan; 

de uitoefening van het recht van de patiënt dan wel de (wettelijke) vertegenwoordiger(s) op inzage, 

De patiëntendossiers zullen zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst alsook na het einde 
daarvan, overeenkomstig daartoe vastgestelde normen, in het medisch archief van het ziekenhuis 

en ter beschikking staan van de behandelend medisch specialist(en). 

Het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek in het ziekenhuis is onderworpen 
emming van het bestuur. Voordat om deze toestemming wordt gevraagd zal (zullen) eerst de ter 

zake in het ziekenhuis gebruikelijke procedure(s) worden doorlopen. Uitvoering van medisch wetenschappelijk 
sch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen. 

Het ziekenhuis .............................................................., gevestigd te........................................, komt met de 
iekenhuis de dato ............................... de volgende inhoud van het algemeen deel en 

voor zover op dit moment mogelijk het bijzonder deel van het Document Medische Staf overeen. 

beroepsbeoefenaar direct van toepassing op 
grond van de individuele toelatingsovereenkomst en voor de medisch specialist in dienstverband op grond van 

het ziekenhuis wordt verleend door de medisch specialisten, die 

dat voor het realiseren van het Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf voor de leden van de 

dat het ziekenhuis en daarvoor het bestuur en de medisch specialisten gezamenlijk vorm en inhoud 

iekenhuis eindverantwoordelijk is voor de leiding en de continuïteit van de 

dat voor aansturing van de geïntegreerde ziekenhuisorganisatie van essentieel belang is dat regelingen 
bben op de uitoefening van de functie en die doorwerken in 

de individuele (contractuele) relatie tussen het ziekenhuis en de in het ziekenhuis werkzame medisch 

dat derhalve niet alleen op individueel contractueel niveau de verhouding van de medisch specialist tot 
de ziekenhuisorganisatie dient te worden geregeld, doch ook op collectief niveau regelingen met 
algemene strekking over kwaliteit, (bedrijfs)organisatie en bedrijfsvoering van het ziekenhuis, alsmede 

elijkheden en besluitvormingsprocedures, voor zover deze de 
specialistische zorg als zodanig raken, tot stand dienen te worden gebracht; 

dat met dit Document Medische Staf wordt beoogd een algemeen raamwerk op te stellen voor de 

dat dit Document Medische Staf is afgestemd op de systematiek van DBC’s en de 
Zorgverzekeringswet, die het fundament vormen voor het contractenstelsel tussen zorgverzekeraars en 

af niet afdoet aan de verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur 
van het ziekenhuis, de medisch specialisten en daarmee gelijk gestelde beroepsbeoefenaren die 
voortvloeien uit de wet en in het bijzonder ten aanzien van de medisch specialist in dienstverband uit de 

voorwaardenregeling Medisch Specialisten; 
dat voor opneming in het Document Medische Staf in aanmerking komen regelingen die naar hun aard 

alisten (zoals de medisch specialisten 
vrij beroepsbeoefenaren, de medisch specialisten in dienstverband, de vakgroep of afdeling waarvan de 

de onderwerpen zijn benoemd ten aanzien 
waarvan regelingen tussen het bestuur en de medische staf of een te onderscheiden groep van 
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medisch specialisten inhoudelijk worden overeengekomen dan wel na overleg door het bestuur worden 
vastgesteld; 

13. dat in het bijzonder deel van het Document Medische Staf worden opgenomen de door het bestuur na 
overleg met de medische staf vastgestelde regelingen, alsmede de tussen het bestuur en de medische 
staf respectievelijk een te onderscheiden groep van medisch specialis
en dat voor deze regelingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en de op het 
Document Medische Staf afgestemde toelatingsovereenkomst de grondslag wordt geboden;

14. dat de in het Document Medische Staf opgen
binnen het ziekenhuis bindend zijn, doordat in de toelatingsovereenkomst en de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten is bepaald, dat het Document Medische Staf en de 
daarin opgenomen regeli
ziekenhuis en medisch specialist;

15. dat ook andere beroepsbeoefenaren met een universitaire opleiding dan medisch specialisten die min 
of meer rechtstreeks bij de medisch
zijn van de medische staf en derhalve regelingen in het kader van het Document Medische Staf 
daarmee ook betrekking kunnen hebben op aan medisch specialisten gelijk te stellen 
beroepsbeoefenaren in het zi

16. dat het Document Medische Staf in het navolgende ook wordt aangeduid als DMS.

ALGEMEEN DEEL DOCUMENT MEDISCHE STAF

Artikel 1. Definities 

In dit DMS wordt verstaan onder:

Ziekenhuis 
De rechtspersoon die een algemeen of categoriaal ziekenhuis 
van medisch specialistische zorg biedt, dan wel de organisatie(s) die op het moment van inwerkingtreding van 
deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht door een of meerdere v
bovengenoemde rechtsperso(o)n(en) met het oogmerk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten te 
verlenen naar bovengenoemde rechtsperso(o)n(en), welke gebruikelijk in ziekenhuizen werden of worden 
verricht. 

Bestuur 
De directie of raad van bestuur 
management van het ziekenhuis.

Medisch specialist 
De arts die blijkens inschrijving in het BIG register en het register van de Medisch Specialisten Registratie 
Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(KNMG), is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de geneeskunde.

Gelijkgestelde beroepsbeoefenaren
Met de medisch specialist wordt voor de toepassin
beroepsbeoefenaar die op min of meer rechtstreekse wijze bij de medisch
betrokken is en uit dien hoofde lid (kunnen) zijn van de medische staf.

Medische staf 
Het orgaan in het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel van een 
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten 
dan wel andere op min of meer rechtstreekse wijze bij de medisch
beroepsbeoefenaren met universitaire vorming ingevolge de bepalingen van het stafreglement deel uitmaken.
Toelichting 
Binnen het ziekenhuis (kunnen) ook andere met de medisch specialisten gelijk te stellen beroepsbeoefenaren 
tot het ziekenhuis zijn toegelaten of aangesteld (bijv. kaakchirurg, apotheker, klinisch chemicus of klinisch 
fysicus). Indien zij deel uitmaken van de medische staf is het DMS op hen van overeenkomstige toepassing, 
hetzij via de individuele toelatingsoveree

Stafreglement 
Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf, waarin de doelstelling(en) en de functie van 
de medische staf alsmede de plaats van de medische staf binnen de organisatie wordt omschreven.

Bestuur medische staf 
Het bestuur van de medische staf als vermeld in het stafreglement.

Een te onderscheiden groep van medisch specialisten
Een groep van in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten, met wie door middel van een 
representatieve gemanda
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medisch specialisten inhoudelijk worden overeengekomen dan wel na overleg door het bestuur worden 

t bijzonder deel van het Document Medische Staf worden opgenomen de door het bestuur na 
overleg met de medische staf vastgestelde regelingen, alsmede de tussen het bestuur en de medische 
staf respectievelijk een te onderscheiden groep van medisch specialisten overeengekomen regelingen 
en dat voor deze regelingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en de op het 
Document Medische Staf afgestemde toelatingsovereenkomst de grondslag wordt geboden;
dat de in het Document Medische Staf opgenomen regelingen voor de individuele medisch specialisten 
binnen het ziekenhuis bindend zijn, doordat in de toelatingsovereenkomst en de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten is bepaald, dat het Document Medische Staf en de 
daarin opgenomen regelingen onderdeel uitmaken van de betreffende rechtsverhouding tussen 
ziekenhuis en medisch specialist; 
dat ook andere beroepsbeoefenaren met een universitaire opleiding dan medisch specialisten die min 
of meer rechtstreeks bij de medisch-specialistische zorg zijn betrokken en uit dien hoofde lid (kunnen) 
zijn van de medische staf en derhalve regelingen in het kader van het Document Medische Staf 
daarmee ook betrekking kunnen hebben op aan medisch specialisten gelijk te stellen 
beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis; 
dat het Document Medische Staf in het navolgende ook wordt aangeduid als DMS.

ALGEMEEN DEEL DOCUMENT MEDISCHE STAF 

In dit DMS wordt verstaan onder: 

De rechtspersoon die een algemeen of categoriaal ziekenhuis exploiteert en die een samenhangend pakket 
van medisch specialistische zorg biedt, dan wel de organisatie(s) die op het moment van inwerkingtreding van 
deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht door een of meerdere v
bovengenoemde rechtsperso(o)n(en) met het oogmerk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten te 
verlenen naar bovengenoemde rechtsperso(o)n(en), welke gebruikelijk in ziekenhuizen werden of worden 

De directie of raad van bestuur van het ziekenhuis, zoals statutair is bepaald, dan wel voor deze het bevoegde 
management van het ziekenhuis. 

De arts die blijkens inschrijving in het BIG register en het register van de Medisch Specialisten Registratie 
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 

(KNMG), is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de geneeskunde.

Gelijkgestelde beroepsbeoefenaren 
Met de medisch specialist wordt voor de toepassing van het DMS gelijk gesteld de universitair opgeleide 
beroepsbeoefenaar die op min of meer rechtstreekse wijze bij de medisch- specialistische hulpverlening 
betrokken is en uit dien hoofde lid (kunnen) zijn van de medische staf. 

n het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel van een 
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten 
dan wel andere op min of meer rechtstreekse wijze bij de medisch-specialistische hulpverlening betrokken 
beroepsbeoefenaren met universitaire vorming ingevolge de bepalingen van het stafreglement deel uitmaken.

Binnen het ziekenhuis (kunnen) ook andere met de medisch specialisten gelijk te stellen beroepsbeoefenaren 
t het ziekenhuis zijn toegelaten of aangesteld (bijv. kaakchirurg, apotheker, klinisch chemicus of klinisch 

fysicus). Indien zij deel uitmaken van de medische staf is het DMS op hen van overeenkomstige toepassing, 
hetzij via de individuele toelatingsovereenkomst dan wel de arbeidsovereenkomst.

Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf, waarin de doelstelling(en) en de functie van 
de medische staf alsmede de plaats van de medische staf binnen de organisatie wordt omschreven.

Het bestuur van de medische staf als vermeld in het stafreglement. 

Een te onderscheiden groep van medisch specialisten 
Een groep van in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten, met wie door middel van een 
representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten in dienstverband overeenkomstig de 

24 mei 2012 

medisch specialisten inhoudelijk worden overeengekomen dan wel na overleg door het bestuur worden 

t bijzonder deel van het Document Medische Staf worden opgenomen de door het bestuur na 
overleg met de medische staf vastgestelde regelingen, alsmede de tussen het bestuur en de medische 

ten overeengekomen regelingen 
en dat voor deze regelingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten en de op het 
Document Medische Staf afgestemde toelatingsovereenkomst de grondslag wordt geboden; 

omen regelingen voor de individuele medisch specialisten 
binnen het ziekenhuis bindend zijn, doordat in de toelatingsovereenkomst en de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten is bepaald, dat het Document Medische Staf en de 

ngen onderdeel uitmaken van de betreffende rechtsverhouding tussen 

dat ook andere beroepsbeoefenaren met een universitaire opleiding dan medisch specialisten die min 
zorg zijn betrokken en uit dien hoofde lid (kunnen) 

zijn van de medische staf en derhalve regelingen in het kader van het Document Medische Staf 
daarmee ook betrekking kunnen hebben op aan medisch specialisten gelijk te stellen 

dat het Document Medische Staf in het navolgende ook wordt aangeduid als DMS. 

exploiteert en die een samenhangend pakket 
van medisch specialistische zorg biedt, dan wel de organisatie(s) die op het moment van inwerkingtreding van 
deze regeling lid is (zijn) van de NVZ, alsmede de rechtspersoon die is opgericht door een of meerdere van de 
bovengenoemde rechtsperso(o)n(en) met het oogmerk uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten te 
verlenen naar bovengenoemde rechtsperso(o)n(en), welke gebruikelijk in ziekenhuizen werden of worden 

van het ziekenhuis, zoals statutair is bepaald, dan wel voor deze het bevoegde 

De arts die blijkens inschrijving in het BIG register en het register van de Medisch Specialisten Registratie 
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 

(KNMG), is erkend als medisch specialist in het daarbij vermelde onderdeel van de geneeskunde. 

g van het DMS gelijk gesteld de universitair opgeleide 
specialistische hulpverlening 

n het ziekenhuis, waarvan alle op niet incidentele basis door middel van een 
arbeidsovereenkomst dan wel een toelatingsovereenkomst in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten 

sche hulpverlening betrokken 
beroepsbeoefenaren met universitaire vorming ingevolge de bepalingen van het stafreglement deel uitmaken. 

Binnen het ziekenhuis (kunnen) ook andere met de medisch specialisten gelijk te stellen beroepsbeoefenaren 
t het ziekenhuis zijn toegelaten of aangesteld (bijv. kaakchirurg, apotheker, klinisch chemicus of klinisch 

fysicus). Indien zij deel uitmaken van de medische staf is het DMS op hen van overeenkomstige toepassing, 
nkomst dan wel de arbeidsovereenkomst. 

Het geheel van bepalingen met betrekking tot de medische staf, waarin de doelstelling(en) en de functie van 
de medische staf alsmede de plaats van de medische staf binnen de organisatie wordt omschreven. 

Een groep van in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten, met wie door middel van een 
teerde meerderheid van medisch specialisten in dienstverband overeenkomstig de 
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daarvoor geldende procedure in overleg met het ziekenhuis regelingen in het kader van de artikel 5 lid 8 tot 
stand komen dan wel door middel van een representatieve gemandateerd
specialisten vrij beroepsbeoefenaren, in overleg met het ziekenhuis regelingen in het kader van artikel 5 lid 6 
tot stand komen, die zien op de betreffende in artikel 5 nader omschreven onderwerpen.

Document Medische Staf
Het document waarin regelingen met betrekking tot individuele en/of collectieve afspraken zijn vastgelegd 
aangaande collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de leden van de medische staf.

AMS 
De landelijke Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Sp

Het financiële kader 
De voor enig jaar vastgestelde investerings
Dit financiële kader bevat geen instrumenten die eenzijdig inbreuk kunnen maken op productieafspraken, 
zoals die gemaakt zijn tussen de stichting en (een collectief van) medisch specialisten.

Regeling 
Het besluit om te komen tot een regeling, de inhoud van een regeling en (nadere) besluitvorming op grond 
van de in artikel 5 nader omschreven onderwerpen.

Scheidsgerecht 
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

NVZ 
De NVZ vereniging van ziekenhuizen.

LAD 
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.

Orde 
De Orde van Medisch Specialisten.

Artikel 2. De medische staf

1. Het ziekenhuis heeft een medische staf. Alle met 
incidentele basis werkzame medisch specialisten dan wel andere op min of meer rechtstreekse wijze bij 
de medisch-specialistische hulpverlening betrokken gelijkgestelde beroepsbeoefenaren met een 
universitaire opleiding maken deel uit van de medische staf.

2. a. De medische staf stelt een stafreglement op dat onder meer voorziet in de instelling van het bestuur 
van de medische staf dat de medische staf vertegenwoordigt, alsmede in verband met artikel 5 ee
medisch specialisten bindende besluitvormingsprocedure. Geheel of gedeeltelijke vaststelling, 
wijziging, aanvulling of intrekking van het stafreglement geschiedt in overeenstemming tussen het 
bestuur en de medische staf.

b. Voor zover geheel of gedeeltel
stafreglement betrekking heeft op een te onderscheiden groep van medisch specialisten ten 
aanzien van het bepaalde in artikel 5 lid 6 of lid 8, kan (het daarop betrekking hebbende deel van) 
een bindende besluitvormingsprocedure slechts worden vastgesteld, indien een terzake 
representatieve gemandateerde meerderheid van die te onderscheiden groep daarmee instemt.

Toelichting 
Over de onderwerpen als genoemd in artikel 5 lid 6 (deze vallen onder de
kan het stafreglement niet voorzien in een ledenbindende besluitvormingsprocedure, aangezien dit voor 
de fiscus kan leiden tot verlies van het fiscaal ondernemerschap voor de medisch specialisten vrij 
beroepsbeoefenaren.

3. Het contact tussen de medische staf en het bestuur wordt onderhouden door het bestuur van de 
medische staf. Het bestuur en het bestuur van de medische staf vergaderen daartoe regelmatig. De 
medische staf zal er voor zorg dragen dat in het stafbestuur tenminste v
toegelaten medisch specialisten als ook medisch specialisten aangesteld op arbeidsovereenkomst zijn 
opgenomen. 

4. Het contact van de medische staf met de raad van toezicht van het ziekenhuis verloopt door tussenkomst 
van het bestuur, tenzij dringende redenen rechtvaardigen dat het bestuur van de medische staf zich 
rechtstreeks tot de raad van toezicht wendt, in welk geval het bestuur van de medische staf daarvan met 
opgave van redenen tevoren mededeling doet aan het bestuur.
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daarvoor geldende procedure in overleg met het ziekenhuis regelingen in het kader van de artikel 5 lid 8 tot 
stand komen dan wel door middel van een representatieve gemandateerde meerderheid van medisch 
specialisten vrij beroepsbeoefenaren, in overleg met het ziekenhuis regelingen in het kader van artikel 5 lid 6 
tot stand komen, die zien op de betreffende in artikel 5 nader omschreven onderwerpen.

Document Medische Staf 
ment waarin regelingen met betrekking tot individuele en/of collectieve afspraken zijn vastgelegd 

aangaande collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de leden van de medische staf.

De landelijke Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband.

De voor enig jaar vastgestelde investerings- en exploitatiebegroting van de stichting.
Dit financiële kader bevat geen instrumenten die eenzijdig inbreuk kunnen maken op productieafspraken, 

t zijn tussen de stichting en (een collectief van) medisch specialisten.

Het besluit om te komen tot een regeling, de inhoud van een regeling en (nadere) besluitvorming op grond 
van de in artikel 5 nader omschreven onderwerpen. 

Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 

De NVZ vereniging van ziekenhuizen. 

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband. 

De Orde van Medisch Specialisten. 

Artikel 2. De medische staf 

Het ziekenhuis heeft een medische staf. Alle met toestemming van het bestuur in het ziekenhuis op niet 
incidentele basis werkzame medisch specialisten dan wel andere op min of meer rechtstreekse wijze bij 

specialistische hulpverlening betrokken gelijkgestelde beroepsbeoefenaren met een 
itaire opleiding maken deel uit van de medische staf. 

De medische staf stelt een stafreglement op dat onder meer voorziet in de instelling van het bestuur 
van de medische staf dat de medische staf vertegenwoordigt, alsmede in verband met artikel 5 ee
medisch specialisten bindende besluitvormingsprocedure. Geheel of gedeeltelijke vaststelling, 
wijziging, aanvulling of intrekking van het stafreglement geschiedt in overeenstemming tussen het 
bestuur en de medische staf. 
Voor zover geheel of gedeeltelijke vaststelling, wijziging, aanvulling of intrekking van het 
stafreglement betrekking heeft op een te onderscheiden groep van medisch specialisten ten 
aanzien van het bepaalde in artikel 5 lid 6 of lid 8, kan (het daarop betrekking hebbende deel van) 

bindende besluitvormingsprocedure slechts worden vastgesteld, indien een terzake 
representatieve gemandateerde meerderheid van die te onderscheiden groep daarmee instemt.

Over de onderwerpen als genoemd in artikel 5 lid 6 (deze vallen onder de
kan het stafreglement niet voorzien in een ledenbindende besluitvormingsprocedure, aangezien dit voor 
de fiscus kan leiden tot verlies van het fiscaal ondernemerschap voor de medisch specialisten vrij 
beroepsbeoefenaren. 

ntact tussen de medische staf en het bestuur wordt onderhouden door het bestuur van de 
medische staf. Het bestuur en het bestuur van de medische staf vergaderen daartoe regelmatig. De 
medische staf zal er voor zorg dragen dat in het stafbestuur tenminste vertegenwoordigers van de 
toegelaten medisch specialisten als ook medisch specialisten aangesteld op arbeidsovereenkomst zijn 

Het contact van de medische staf met de raad van toezicht van het ziekenhuis verloopt door tussenkomst 
r, tenzij dringende redenen rechtvaardigen dat het bestuur van de medische staf zich 

rechtstreeks tot de raad van toezicht wendt, in welk geval het bestuur van de medische staf daarvan met 
opgave van redenen tevoren mededeling doet aan het bestuur. 
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daarvoor geldende procedure in overleg met het ziekenhuis regelingen in het kader van de artikel 5 lid 8 tot 
e meerderheid van medisch 

specialisten vrij beroepsbeoefenaren, in overleg met het ziekenhuis regelingen in het kader van artikel 5 lid 6 
tot stand komen, die zien op de betreffende in artikel 5 nader omschreven onderwerpen. 

ment waarin regelingen met betrekking tot individuele en/of collectieve afspraken zijn vastgelegd 
aangaande collectieve verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden voor de leden van de medische staf. 

ecialisten in dienstverband. 

en exploitatiebegroting van de stichting. 
Dit financiële kader bevat geen instrumenten die eenzijdig inbreuk kunnen maken op productieafspraken, 

t zijn tussen de stichting en (een collectief van) medisch specialisten. 

Het besluit om te komen tot een regeling, de inhoud van een regeling en (nadere) besluitvorming op grond 

toestemming van het bestuur in het ziekenhuis op niet 
incidentele basis werkzame medisch specialisten dan wel andere op min of meer rechtstreekse wijze bij 

specialistische hulpverlening betrokken gelijkgestelde beroepsbeoefenaren met een 

De medische staf stelt een stafreglement op dat onder meer voorziet in de instelling van het bestuur 
van de medische staf dat de medische staf vertegenwoordigt, alsmede in verband met artikel 5 een 
medisch specialisten bindende besluitvormingsprocedure. Geheel of gedeeltelijke vaststelling, 
wijziging, aanvulling of intrekking van het stafreglement geschiedt in overeenstemming tussen het 

ijke vaststelling, wijziging, aanvulling of intrekking van het 
stafreglement betrekking heeft op een te onderscheiden groep van medisch specialisten ten 
aanzien van het bepaalde in artikel 5 lid 6 of lid 8, kan (het daarop betrekking hebbende deel van) 

bindende besluitvormingsprocedure slechts worden vastgesteld, indien een terzake 
representatieve gemandateerde meerderheid van die te onderscheiden groep daarmee instemt. 

Over de onderwerpen als genoemd in artikel 5 lid 6 (deze vallen onder de ondernemersbevoegdheden) 
kan het stafreglement niet voorzien in een ledenbindende besluitvormingsprocedure, aangezien dit voor 
de fiscus kan leiden tot verlies van het fiscaal ondernemerschap voor de medisch specialisten vrij 

ntact tussen de medische staf en het bestuur wordt onderhouden door het bestuur van de 
medische staf. Het bestuur en het bestuur van de medische staf vergaderen daartoe regelmatig. De 

ertegenwoordigers van de 
toegelaten medisch specialisten als ook medisch specialisten aangesteld op arbeidsovereenkomst zijn 

Het contact van de medische staf met de raad van toezicht van het ziekenhuis verloopt door tussenkomst 
r, tenzij dringende redenen rechtvaardigen dat het bestuur van de medische staf zich 

rechtstreeks tot de raad van toezicht wendt, in welk geval het bestuur van de medische staf daarvan met 
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5. Met een te onderscheiden groep van medisch specialisten zal over de in artikel 5 lid 6 respectievelijk 
artikel 5 lid 8 genoemde onderwerpen eveneens regulier contact met het bestuur plaatsvinden.

6. De medische staf respecteert de besluiten over de regelingen,
9 tot stand zijn gekomen.
Toelichting 
In artikel 2 lid 6 is geregeld dat de medische staf de regelingen, die de in de artikelen 5 leden 6, 7, 8 en 9 
genoemde onderwerpen betreffen, respecteert, opdat deze onderw
volledige medische staf zijn onderworpen.

Artikel 3. Adviezen van de medische staf

1. Desgevraagd dan wel op eigen initiatief kan de medische staf aan het bestuur voorstellen inbrengen en 
adviezen uitbrengen over onder

2. a. Indien het bestuur overweegt beleid te ontwikkelen dat een belangrijke invloed kan hebben op de 
medische gang van zaken en in het bijzonder op de beroepsuitoefening van een of meer leden van 
de medische staf, zal het bestuur, 
specialisten die het aangaat in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de onderhavige 
problematiek en van de bestaande voornemens en zal aan de medische staf en de te 
onderscheiden groep van medi
gevraagd worden.

b. Advies wordt in ieder geval gevraagd ten aanzien van:
– het strategisch beleid van het ziekenhuis;het door het bestuur vast te stellen financiële en 

organisatorische kader;
– de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden;
– de toelating en aanstelling van nieuwe medisch specialisten in het ziekenhuis;
– belangrijke bouwkundige voorzieningen of aanschaf van apparatuur in het ziekenhuis;
– belangrijke regelingen inzak

hebbende op het functioneren van de medisch specialisten;
– organisatie, outillage en financiële regelingen van poliklinieken, onderzoek

behandelingsruimten in het ziekenhuis;
– overeenkomsten met andere ziekenhuizen, instellingen of samenwerkingsverbanden.

Toelichting 
Het door de medische staf te geven advies over regelingen ter zake het personeelsbeleid kan alleen 
betrekking hebben op het ziekenhuispersoneel dat door de werkzaamheden die
wel indirect invloed heeft op het werk/functioneren van de medisch specialisten.

Artikel 4. Strategisch ziekenhuisbeleid, zorginhoudelijk
specialistische zorgverlening

1. Het bestuur en de med
ziekenhuisbeleid. De door het bestuur en de medische staf overeengekomen prioriteiten met betrekking 
tot het strategisch ziekenhuisbeleid zijn bindend voor de medisch specialisten. Ind
betrekking tot het strategisch ziekenhuisbeleid in overwegende mate betrekking hebben op een te 
onderscheiden groep van medisch specialisten, behoeven deze prioriteiten tevens de goedkeuring van 
een terzake representatieve gemandateerd
wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten vrij 
beroepsbeoefenaren.

2. Het bestuur stelt jaarlijks, zoveel mogelijk rekening houdend met het door de medisch
zorginhoudelijke kader en het advies van de medische staf de uitgangspunten van het financiële en 
organisatorische kader vast, dat de medisch specialisten, en in het bijzonder de tot het ziekenhuis 
toegelaten medisch specialisten vrij ber
bevat geen instrumenten die eenzijdig inbreuk kunnen maken op productieafspraken, zoals die zijn 
gemaakt tussen het ziekenhuis en de medisch specialisten.

3. Met in acht name van het bepaalde
omstandigheden voordoen die daartoe aanleiding geven, tussentijds worden bijgesteld of gewijzigd. Het 
bestuur doet hiervan tijdig mededeling aan de medische staf, dan wel aan de te onders
van medisch specialisten die het aangaat.

4. Het overleg met de medische staf, respectievelijk een te onderscheiden groep van medisch specialisten, 
over het strategisch beleid, het zorginhoudelijke kader, het financiële en organisatorische ka
regelingen in de zin van artikel 5, voorzover terzake relevant, vormen de basis voor de onderhandelingen 
tussen het bestuur en de zorgverzekeraars over de omvang van het jaarlijks in dat kader door het 
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een te onderscheiden groep van medisch specialisten zal over de in artikel 5 lid 6 respectievelijk 
artikel 5 lid 8 genoemde onderwerpen eveneens regulier contact met het bestuur plaatsvinden.

De medische staf respecteert de besluiten over de regelingen, die op grond van artikel 5 lid 6 tot en met 
9 tot stand zijn gekomen. 

In artikel 2 lid 6 is geregeld dat de medische staf de regelingen, die de in de artikelen 5 leden 6, 7, 8 en 9 
genoemde onderwerpen betreffen, respecteert, opdat deze onderwerpen niet aan besluitvorming van de 
volledige medische staf zijn onderworpen. 

Artikel 3. Adviezen van de medische staf 

Desgevraagd dan wel op eigen initiatief kan de medische staf aan het bestuur voorstellen inbrengen en 
adviezen uitbrengen over onderwerpen die hen aangaan. 

Indien het bestuur overweegt beleid te ontwikkelen dat een belangrijke invloed kan hebben op de 
medische gang van zaken en in het bijzonder op de beroepsuitoefening van een of meer leden van 
de medische staf, zal het bestuur, het stafbestuur en de te onderscheiden groep van medisch 
specialisten die het aangaat in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de onderhavige 
problematiek en van de bestaande voornemens en zal aan de medische staf en de te 
onderscheiden groep van medisch specialisten die het aangaat tijdig een gemotiveerd advies 
gevraagd worden. 
Advies wordt in ieder geval gevraagd ten aanzien van: 

het strategisch beleid van het ziekenhuis;het door het bestuur vast te stellen financiële en 
organisatorische kader; 
de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden; 
de toelating en aanstelling van nieuwe medisch specialisten in het ziekenhuis;
belangrijke bouwkundige voorzieningen of aanschaf van apparatuur in het ziekenhuis;
belangrijke regelingen inzake het personeelsbeleid van het ziekenhuis, voor zover betrekking 
hebbende op het functioneren van de medisch specialisten; 
organisatie, outillage en financiële regelingen van poliklinieken, onderzoek
behandelingsruimten in het ziekenhuis; 

msten met andere ziekenhuizen, instellingen of samenwerkingsverbanden.

Het door de medische staf te geven advies over regelingen ter zake het personeelsbeleid kan alleen 
betrekking hebben op het ziekenhuispersoneel dat door de werkzaamheden die
wel indirect invloed heeft op het werk/functioneren van de medisch specialisten.

Artikel 4. Strategisch ziekenhuisbeleid, zorginhoudelijk- en financieel kader van de medisch
specialistische zorgverlening 

Het bestuur en de medische staf streven naar het bereiken van consensus over het strategisch 
ziekenhuisbeleid. De door het bestuur en de medische staf overeengekomen prioriteiten met betrekking 
tot het strategisch ziekenhuisbeleid zijn bindend voor de medisch specialisten. Ind
betrekking tot het strategisch ziekenhuisbeleid in overwegende mate betrekking hebben op een te 
onderscheiden groep van medisch specialisten, behoeven deze prioriteiten tevens de goedkeuring van 
een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten in dienstverband dan 
wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten vrij 
beroepsbeoefenaren. 

Het bestuur stelt jaarlijks, zoveel mogelijk rekening houdend met het door de medisch
zorginhoudelijke kader en het advies van de medische staf de uitgangspunten van het financiële en 
organisatorische kader vast, dat de medisch specialisten, en in het bijzonder de tot het ziekenhuis 
toegelaten medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, bindt. Het financiële en organisatorische kader 
bevat geen instrumenten die eenzijdig inbreuk kunnen maken op productieafspraken, zoals die zijn 
gemaakt tussen het ziekenhuis en de medisch specialisten. 

Met in acht name van het bepaalde in het vorige lid kan het financiële kader, indien zich tussentijds 
omstandigheden voordoen die daartoe aanleiding geven, tussentijds worden bijgesteld of gewijzigd. Het 
bestuur doet hiervan tijdig mededeling aan de medische staf, dan wel aan de te onders
van medisch specialisten die het aangaat. 

Het overleg met de medische staf, respectievelijk een te onderscheiden groep van medisch specialisten, 
over het strategisch beleid, het zorginhoudelijke kader, het financiële en organisatorische ka
regelingen in de zin van artikel 5, voorzover terzake relevant, vormen de basis voor de onderhandelingen 
tussen het bestuur en de zorgverzekeraars over de omvang van het jaarlijks in dat kader door het 
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een te onderscheiden groep van medisch specialisten zal over de in artikel 5 lid 6 respectievelijk 
artikel 5 lid 8 genoemde onderwerpen eveneens regulier contact met het bestuur plaatsvinden. 

die op grond van artikel 5 lid 6 tot en met 

In artikel 2 lid 6 is geregeld dat de medische staf de regelingen, die de in de artikelen 5 leden 6, 7, 8 en 9 
erpen niet aan besluitvorming van de 

Desgevraagd dan wel op eigen initiatief kan de medische staf aan het bestuur voorstellen inbrengen en 

Indien het bestuur overweegt beleid te ontwikkelen dat een belangrijke invloed kan hebben op de 
medische gang van zaken en in het bijzonder op de beroepsuitoefening van een of meer leden van 

het stafbestuur en de te onderscheiden groep van medisch 
specialisten die het aangaat in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de onderhavige 
problematiek en van de bestaande voornemens en zal aan de medische staf en de te 

sch specialisten die het aangaat tijdig een gemotiveerd advies 

het strategisch beleid van het ziekenhuis;het door het bestuur vast te stellen financiële en 

de toelating en aanstelling van nieuwe medisch specialisten in het ziekenhuis; 
belangrijke bouwkundige voorzieningen of aanschaf van apparatuur in het ziekenhuis; 

e het personeelsbeleid van het ziekenhuis, voor zover betrekking 

organisatie, outillage en financiële regelingen van poliklinieken, onderzoek- en 

msten met andere ziekenhuizen, instellingen of samenwerkingsverbanden. 

Het door de medische staf te geven advies over regelingen ter zake het personeelsbeleid kan alleen 
betrekking hebben op het ziekenhuispersoneel dat door de werkzaamheden die zij verrichten direct dan 
wel indirect invloed heeft op het werk/functioneren van de medisch specialisten. 

en financieel kader van de medisch-

ische staf streven naar het bereiken van consensus over het strategisch 
ziekenhuisbeleid. De door het bestuur en de medische staf overeengekomen prioriteiten met betrekking 
tot het strategisch ziekenhuisbeleid zijn bindend voor de medisch specialisten. Indien prioriteiten met 
betrekking tot het strategisch ziekenhuisbeleid in overwegende mate betrekking hebben op een te 
onderscheiden groep van medisch specialisten, behoeven deze prioriteiten tevens de goedkeuring van 

e meerderheid van medisch specialisten in dienstverband dan 
wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten vrij 

Het bestuur stelt jaarlijks, zoveel mogelijk rekening houdend met het door de medische staf aangegeven 
zorginhoudelijke kader en het advies van de medische staf de uitgangspunten van het financiële en 
organisatorische kader vast, dat de medisch specialisten, en in het bijzonder de tot het ziekenhuis 

oepsbeoefenaren, bindt. Het financiële en organisatorische kader 
bevat geen instrumenten die eenzijdig inbreuk kunnen maken op productieafspraken, zoals die zijn 

in het vorige lid kan het financiële kader, indien zich tussentijds 
omstandigheden voordoen die daartoe aanleiding geven, tussentijds worden bijgesteld of gewijzigd. Het 
bestuur doet hiervan tijdig mededeling aan de medische staf, dan wel aan de te onderscheiden groep 

Het overleg met de medische staf, respectievelijk een te onderscheiden groep van medisch specialisten, 
over het strategisch beleid, het zorginhoudelijke kader, het financiële en organisatorische kader en de 
regelingen in de zin van artikel 5, voorzover terzake relevant, vormen de basis voor de onderhandelingen 
tussen het bestuur en de zorgverzekeraars over de omvang van het jaarlijks in dat kader door het 
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ziekenhuis te leveren zorg en over de financ
het ziekenhuis is een vertegenwoordiging van de medisch specialisten opgenomen.

Artikel 5. Nadere regelingen over zorgverlening, organisatie en bedrijfsvoering

Algemeen ten aanzien van het bijzonder 

1. Op grond van dit artikel kunnen regelingen worden vastgesteld en in het bijzonder deel van het DMS 
worden opgenomen die gelden voor alle medisch specialisten dan wel voor een te onderscheiden groep 
van medisch special
gedeeltelijke wijziging, aanvulling of intrekking ervan.

2. De leden 4, 5, 6 en 8 bevatten onderscheidenlijk een opsomming van regelingen die na overleg tussen 
het bestuur en een t
een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten in dienstverband dan 
wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch special
beroepsbeoefenaren, door het bestuur worden vastgesteld of worden overeengekomen.

3. a. Regelingen die als overeenkomst zijn vastgelegd, kunnen slechts worden gewijzigd door het sluiten 
van een nadere overeenkomst.

b. Als tussen het bestuur en d
groep in de zin van een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch 
specialisten in dienstverband dan wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van 
medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, geen overeenstemming wordt bereikt over een 
overeen te komen regeling, dan kan het bestuur namens het ziekenhuis als eindverantwoordelijke 
voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis, door middel van een voorz
treffen. 

c. In geval de medisch specialist, de medische staf dan wel een te onderscheiden groep van medisch 
specialisten in de zin van een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch 
specialisten in dienstverband dan 
medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, zich niet met een door het bestuur vanwege van een 
voorziening getroffen regeling of een door het bestuur na overleg vastgestelde regeling kan 
verenigen, staat daartegen binnen één maand beroep open bij het Scheidsgerecht, als bedoeld in 
artikel 7. 

d. Bepalingen in het DMS en de daarin opgenomen regelingen prevaleren boven dienovereenkomstige 
bepalingen van de toelatingsovereenkomst.

e. Bij strijdigheid van een regeling op grond van het DMS met de inhoud of de strekking van de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten dan wel de arbeidsovereenkomst prevaleert de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten dan wel de arbeidsovereenkomst.

f. Indien het gestelde in sub e er toe zou leiden dat een regeling in de zin van artikel 5 lid 4 en lid 5 
niet meer van toepassing is voor de medisch specialisten in dienstverband, maar nog wel van 
toepassing is voor de medisch specialisten vrij beroepsbeoefena
de representatieve gemandateerde meerderheid van de medisch specialisten vrij 
beroepsbeoefenaren of zij deze regeling(en) wensen te handhaven. Op dat moment wordt het 
overleg over een nieuw tot stand te komen regeling ge
artikel 5 lid 4 en 5.

Algemeen na overleg met de medische staf

4. Het bestuur stelt na overleg met een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van de 
medische staf over de volgende onderwerpen (nadere) rege
deel van het DMS ten aanzien van:
a. de kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering binnen het ziekenhuis, voortkomend uit (in

vastgesteld beleid;
b. de (procedure tot) vaststelling van de afdelingsbu

uitmaakt), tevens omvattende een procedure voor intern budgetoverleg en budgetbewaking;
c. de klachtenbehandeling;
d. het informatiebeheer in de zorgverlening;
e. Fouten, Ongevallen en Near Accidents (FONA) en de

(MIP). 

Algemeen in overeenstemming met de medische staf

5. Het bestuur komt over de navolgende onderwerpen met een terzake representatieve gemandateerde 
meerderheid van de medische staf (nadere) regelingen overee
het DMS: 
a. het doelmatig, patiëntgericht en kwalitatief verantwoord verlenen van de medisch

zorg in het ziekenhuis;
b. de algemene functies en werkzaamheden van de medisch specialist(en);
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ziekenhuis te leveren zorg en over de financiering van deze zorg. In de onderhandelingsdelegatie van 
het ziekenhuis is een vertegenwoordiging van de medisch specialisten opgenomen.

Artikel 5. Nadere regelingen over zorgverlening, organisatie en bedrijfsvoering

Algemeen ten aanzien van het bijzonder deel van het Document Medische Staf

Op grond van dit artikel kunnen regelingen worden vastgesteld en in het bijzonder deel van het DMS 
worden opgenomen die gelden voor alle medisch specialisten dan wel voor een te onderscheiden groep 
van medisch specialisten. Onder vaststelling van regelingen wordt tevens begrepen de geheel of 
gedeeltelijke wijziging, aanvulling of intrekking ervan. 

De leden 4, 5, 6 en 8 bevatten onderscheidenlijk een opsomming van regelingen die na overleg tussen 
het bestuur en een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van de medische staf, dan wel 
een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten in dienstverband dan 
wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch special
beroepsbeoefenaren, door het bestuur worden vastgesteld of worden overeengekomen.

Regelingen die als overeenkomst zijn vastgelegd, kunnen slechts worden gewijzigd door het sluiten 
van een nadere overeenkomst. 
Als tussen het bestuur en de meerderheid van de medische staf, dan wel een te onderscheiden 
groep in de zin van een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch 
specialisten in dienstverband dan wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van 

pecialisten vrij beroepsbeoefenaren, geen overeenstemming wordt bereikt over een 
overeen te komen regeling, dan kan het bestuur namens het ziekenhuis als eindverantwoordelijke 
voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis, door middel van een voorz

In geval de medisch specialist, de medische staf dan wel een te onderscheiden groep van medisch 
specialisten in de zin van een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch 
specialisten in dienstverband dan wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van 
medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, zich niet met een door het bestuur vanwege van een 
voorziening getroffen regeling of een door het bestuur na overleg vastgestelde regeling kan 

igen, staat daartegen binnen één maand beroep open bij het Scheidsgerecht, als bedoeld in 

Bepalingen in het DMS en de daarin opgenomen regelingen prevaleren boven dienovereenkomstige 
bepalingen van de toelatingsovereenkomst. 

id van een regeling op grond van het DMS met de inhoud of de strekking van de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten dan wel de arbeidsovereenkomst prevaleert de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten dan wel de arbeidsovereenkomst.

dien het gestelde in sub e er toe zou leiden dat een regeling in de zin van artikel 5 lid 4 en lid 5 
niet meer van toepassing is voor de medisch specialisten in dienstverband, maar nog wel van 
toepassing is voor de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, dan is het ter beoordeling aan 
de representatieve gemandateerde meerderheid van de medisch specialisten vrij 
beroepsbeoefenaren of zij deze regeling(en) wensen te handhaven. Op dat moment wordt het 
overleg over een nieuw tot stand te komen regeling geopend ten aanzien van de onderwerpen in 
artikel 5 lid 4 en 5. 

Algemeen na overleg met de medische staf 

Het bestuur stelt na overleg met een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van de 
medische staf over de volgende onderwerpen (nadere) regelingen vast, op te nemen in het bijzonder 
deel van het DMS ten aanzien van: 

de kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering binnen het ziekenhuis, voortkomend uit (in
vastgesteld beleid; 
de (procedure tot) vaststelling van de afdelingsbudgetten (waarvan de medisch specialist deel 
uitmaakt), tevens omvattende een procedure voor intern budgetoverleg en budgetbewaking;
de klachtenbehandeling; 
het informatiebeheer in de zorgverlening; 
Fouten, Ongevallen en Near Accidents (FONA) en de Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg 

Algemeen in overeenstemming met de medische staf 

Het bestuur komt over de navolgende onderwerpen met een terzake representatieve gemandateerde 
meerderheid van de medische staf (nadere) regelingen overeen, op te nemen in het bijzonder deel van 

het doelmatig, patiëntgericht en kwalitatief verantwoord verlenen van de medisch
zorg in het ziekenhuis; 
de algemene functies en werkzaamheden van de medisch specialist(en);
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iering van deze zorg. In de onderhandelingsdelegatie van 
het ziekenhuis is een vertegenwoordiging van de medisch specialisten opgenomen. 

Artikel 5. Nadere regelingen over zorgverlening, organisatie en bedrijfsvoering 

deel van het Document Medische Staf 

Op grond van dit artikel kunnen regelingen worden vastgesteld en in het bijzonder deel van het DMS 
worden opgenomen die gelden voor alle medisch specialisten dan wel voor een te onderscheiden groep 

isten. Onder vaststelling van regelingen wordt tevens begrepen de geheel of 

De leden 4, 5, 6 en 8 bevatten onderscheidenlijk een opsomming van regelingen die na overleg tussen 
erzake representatieve gemandateerde meerderheid van de medische staf, dan wel 

een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten in dienstverband dan 
wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch specialisten vrij 
beroepsbeoefenaren, door het bestuur worden vastgesteld of worden overeengekomen. 

Regelingen die als overeenkomst zijn vastgelegd, kunnen slechts worden gewijzigd door het sluiten 

e meerderheid van de medische staf, dan wel een te onderscheiden 
groep in de zin van een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch 
specialisten in dienstverband dan wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van 

pecialisten vrij beroepsbeoefenaren, geen overeenstemming wordt bereikt over een 
overeen te komen regeling, dan kan het bestuur namens het ziekenhuis als eindverantwoordelijke 
voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis, door middel van een voorziening een regeling 

In geval de medisch specialist, de medische staf dan wel een te onderscheiden groep van medisch 
specialisten in de zin van een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van medisch 

wel een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van 
medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren, zich niet met een door het bestuur vanwege van een 
voorziening getroffen regeling of een door het bestuur na overleg vastgestelde regeling kan 

igen, staat daartegen binnen één maand beroep open bij het Scheidsgerecht, als bedoeld in 

Bepalingen in het DMS en de daarin opgenomen regelingen prevaleren boven dienovereenkomstige 

id van een regeling op grond van het DMS met de inhoud of de strekking van de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten dan wel de arbeidsovereenkomst prevaleert de 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten dan wel de arbeidsovereenkomst. 

dien het gestelde in sub e er toe zou leiden dat een regeling in de zin van artikel 5 lid 4 en lid 5 
niet meer van toepassing is voor de medisch specialisten in dienstverband, maar nog wel van 

ren, dan is het ter beoordeling aan 
de representatieve gemandateerde meerderheid van de medisch specialisten vrij 
beroepsbeoefenaren of zij deze regeling(en) wensen te handhaven. Op dat moment wordt het 

opend ten aanzien van de onderwerpen in 

Het bestuur stelt na overleg met een terzake representatieve gemandateerde meerderheid van de 
lingen vast, op te nemen in het bijzonder 

de kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering binnen het ziekenhuis, voortkomend uit (in- of na overleg) 

dgetten (waarvan de medisch specialist deel 
uitmaakt), tevens omvattende een procedure voor intern budgetoverleg en budgetbewaking; 

Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg 

Het bestuur komt over de navolgende onderwerpen met een terzake representatieve gemandateerde 
n, op te nemen in het bijzonder deel van 

het doelmatig, patiëntgericht en kwalitatief verantwoord verlenen van de medisch-specialistische 

de algemene functies en werkzaamheden van de medisch specialist(en); 
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c. de bijdrage(n) van de maatschap(en)/ vennootschap(pen), de vakgroep(en) of de afdeling(en), 
waarvan de medisch specialist deel uitmaakt, ten aanzien van respectievelijk de bedrijfsvoering, het 
ziekenhuisbeleid, het medisch beleid dan wel het beleid in het kader v
alsmede de daarvoor geldende procedures;

d. de participatie van een staflid in organen binnen het ziekenhuis;
e. het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek, alsmede de daarvoor 

geldende procedures;
f. de procedure om tot (wijziging van) de formatie van medisch specialisten in het ziekenhuis te 

komen, waaronder begrepen de (omvang van) de toelating of het dienstverband;
g. de aard en de omvang van door het ziekenhuis aan de medisch specialist ter besc

voorzieningen/middelen;
h. de overeenkomsten van medisch specialisten met andere hulpverleners, (zoals huisartsen, 

opticiens, verloskundigen, fysiotherapeuten etc.) die verband houden met de door de medisch 
specialist in het ziekenhuis uit

i. de algemene kaders ten aanzien van de continuïteit van de zorg;
j. de algemene kaders ten aanzien van de waarneming;
k. de procedure voor werving en selectie van medisch specialisten;
l. regeling over toepasselijkheid kaderregeling AO
m. regeling gegevensaanlevering Minimale Data Set (MDS) ten behoeve van de DBC’s aan de DIS.

Regelingen in overeenstemming met medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren

6. Het bestuur komt over de volgende onderwerpen met een terzake 
meerderheid van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren regelingen overeen, op te nemen in 
het bijzonder deel van het DMS:
a. jaarlijkse, althans periodieke vaststelling van de productie (volume te leveren zorg) van de

medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren te leveren zorg en het daarbij behorende 
honorariumbudget en de bij die vaststelling te volgen procedures;

b. de wijze van het declareren door de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren via het 
ziekenhuis; 

c. de procedure om tot wijziging en vaststelling van wijzigingen van de toelatingsovereenkomst te 
komen; 

d. de vergoeding door de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren aan het ziekenhuis te voldoen 
voor door het ziekenhuis aan de medisch sp
voorzieningen/middelen als bedoeld in artikel 5 lid 5 sub g;

e. het op de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren betrekking hebbende deel van de premie 
van de door het ziekenhuis gesloten beroe

f. een procedure over financiële consequenties van een wijziging in de formatie van medisch 
specialisten als bedoeld in artikel 5 lid 5 sub f;

g. de maatschapsovereenkomst/vennootschapsovereenkomst, 
bedoeld in artikel 16 van de toelatingsovereenkomst;

h. de vergoeding voor niet
i. de (nadere) invulling omtrent waarneming, voor zover relevant in het kader van het vrij beroep;
j. de (nadere) invulling van de functies en werkzaamheden van de medisch specialist(en) vrij 

beroepsbeoefenaar/vrij beroepsbeoefenaren;
k. de in het ziekenhuis van toepassing zijnde methodiek en systematiek voor het toetsen van het 

functioneren van de medisch specialisten 

7. Indien een regeling die tussen het bestuur en de terzake representatieve gemandateerde meerderheid 
van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren is overeengekomen, conflicteert met een regeling 
die tussen het bestuur en ee
overeengekomen, dan prevaleert de regeling die tussen het bestuur en de eerste grotere groep te 
onderscheiden medisch specialisten is overeengekomen.

Regelingen in overeenstemming met me

8. Het bestuur komt over de volgende onderwerpen met een terzake representatieve gemandateerde 
meerderheid van medisch specialisten in dienstverband, regelingen overeen, op te nemen in het 
bijzonder deel van het DMS:
a. de vaststelling van de productie (volume te leveren zorg) van de door medisch specialisten in dienst 

van het ziekenhuis te leveren zorg en de bij die vaststelling te volgen procedures, welke geacht 
worden te kunnen worden nagekomen binnen de overeengekomen

b. de te volgen procedure bij structurele overschrijding van de arbeidsduur als bedoeld in artikel 2.0.1. 
lid 4 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;

c. de nadere uitwerking van de toeslagen en de gratificatie als bedoeld in artike
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;

d. de (nadere) invulling omtrent waarneming, voor zover relevant in het kader van het dienstverband 
als bedoeld in artikel 4.1.1. lid 4 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;
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rage(n) van de maatschap(en)/ vennootschap(pen), de vakgroep(en) of de afdeling(en), 
waarvan de medisch specialist deel uitmaakt, ten aanzien van respectievelijk de bedrijfsvoering, het 
ziekenhuisbeleid, het medisch beleid dan wel het beleid in het kader v
alsmede de daarvoor geldende procedures; 
de participatie van een staflid in organen binnen het ziekenhuis; 
het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek, alsmede de daarvoor 
geldende procedures; 
de procedure om tot (wijziging van) de formatie van medisch specialisten in het ziekenhuis te 
komen, waaronder begrepen de (omvang van) de toelating of het dienstverband;
de aard en de omvang van door het ziekenhuis aan de medisch specialist ter besc
voorzieningen/middelen; 
de overeenkomsten van medisch specialisten met andere hulpverleners, (zoals huisartsen, 
opticiens, verloskundigen, fysiotherapeuten etc.) die verband houden met de door de medisch 
specialist in het ziekenhuis uitgeoefende functie; 
de algemene kaders ten aanzien van de continuïteit van de zorg; 
de algemene kaders ten aanzien van de waarneming; 
de procedure voor werving en selectie van medisch specialisten; 
regeling over toepasselijkheid kaderregeling AO/IC; 
regeling gegevensaanlevering Minimale Data Set (MDS) ten behoeve van de DBC’s aan de DIS.

Regelingen in overeenstemming met medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren

Het bestuur komt over de volgende onderwerpen met een terzake representatieve gemandateerde 
meerderheid van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren regelingen overeen, op te nemen in 
het bijzonder deel van het DMS: 

jaarlijkse, althans periodieke vaststelling van de productie (volume te leveren zorg) van de
medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren te leveren zorg en het daarbij behorende 
honorariumbudget en de bij die vaststelling te volgen procedures; 
de wijze van het declareren door de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren via het 

de procedure om tot wijziging en vaststelling van wijzigingen van de toelatingsovereenkomst te 

de vergoeding door de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren aan het ziekenhuis te voldoen 
voor door het ziekenhuis aan de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar ter beschikking gestelde 
voorzieningen/middelen als bedoeld in artikel 5 lid 5 sub g; 
het op de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren betrekking hebbende deel van de premie 
van de door het ziekenhuis gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
een procedure over financiële consequenties van een wijziging in de formatie van medisch 
specialisten als bedoeld in artikel 5 lid 5 sub f; 
de maatschapsovereenkomst/vennootschapsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst als 
bedoeld in artikel 16 van de toelatingsovereenkomst; 
de vergoeding voor niet-patiëntgebonden activiteiten; 
de (nadere) invulling omtrent waarneming, voor zover relevant in het kader van het vrij beroep;

vulling van de functies en werkzaamheden van de medisch specialist(en) vrij 
beroepsbeoefenaar/vrij beroepsbeoefenaren; 
de in het ziekenhuis van toepassing zijnde methodiek en systematiek voor het toetsen van het 
functioneren van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. 

Indien een regeling die tussen het bestuur en de terzake representatieve gemandateerde meerderheid 
van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren is overeengekomen, conflicteert met een regeling 
die tussen het bestuur en een kleiner deel van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren is 
overeengekomen, dan prevaleert de regeling die tussen het bestuur en de eerste grotere groep te 
onderscheiden medisch specialisten is overeengekomen. 

Regelingen in overeenstemming met medisch specialisten in dienstverband 

Het bestuur komt over de volgende onderwerpen met een terzake representatieve gemandateerde 
meerderheid van medisch specialisten in dienstverband, regelingen overeen, op te nemen in het 
bijzonder deel van het DMS: 

de vaststelling van de productie (volume te leveren zorg) van de door medisch specialisten in dienst 
van het ziekenhuis te leveren zorg en de bij die vaststelling te volgen procedures, welke geacht 
worden te kunnen worden nagekomen binnen de overeengekomen arbeidsduur;
de te volgen procedure bij structurele overschrijding van de arbeidsduur als bedoeld in artikel 2.0.1. 
lid 4 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten; 
de nadere uitwerking van de toeslagen en de gratificatie als bedoeld in artike
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten; 
de (nadere) invulling omtrent waarneming, voor zover relevant in het kader van het dienstverband 
als bedoeld in artikel 4.1.1. lid 4 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;
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rage(n) van de maatschap(en)/ vennootschap(pen), de vakgroep(en) of de afdeling(en), 
waarvan de medisch specialist deel uitmaakt, ten aanzien van respectievelijk de bedrijfsvoering, het 
ziekenhuisbeleid, het medisch beleid dan wel het beleid in het kader van de kwaliteit van zorg, 

het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek, alsmede de daarvoor 

de procedure om tot (wijziging van) de formatie van medisch specialisten in het ziekenhuis te 
komen, waaronder begrepen de (omvang van) de toelating of het dienstverband; 
de aard en de omvang van door het ziekenhuis aan de medisch specialist ter beschikking gestelde 

de overeenkomsten van medisch specialisten met andere hulpverleners, (zoals huisartsen, 
opticiens, verloskundigen, fysiotherapeuten etc.) die verband houden met de door de medisch 

regeling gegevensaanlevering Minimale Data Set (MDS) ten behoeve van de DBC’s aan de DIS. 

Regelingen in overeenstemming met medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren 

representatieve gemandateerde 
meerderheid van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren regelingen overeen, op te nemen in 

jaarlijkse, althans periodieke vaststelling van de productie (volume te leveren zorg) van de door de 
medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren te leveren zorg en het daarbij behorende 

de wijze van het declareren door de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren via het 

de procedure om tot wijziging en vaststelling van wijzigingen van de toelatingsovereenkomst te 

de vergoeding door de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren aan het ziekenhuis te voldoen 
ecialist vrij beroepsbeoefenaar ter beschikking gestelde 

het op de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren betrekking hebbende deel van de premie 
psaansprakelijkheidsverzekering; 

een procedure over financiële consequenties van een wijziging in de formatie van medisch 

samenwerkingsovereenkomst als 

de (nadere) invulling omtrent waarneming, voor zover relevant in het kader van het vrij beroep; 
vulling van de functies en werkzaamheden van de medisch specialist(en) vrij 

de in het ziekenhuis van toepassing zijnde methodiek en systematiek voor het toetsen van het 

Indien een regeling die tussen het bestuur en de terzake representatieve gemandateerde meerderheid 
van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren is overeengekomen, conflicteert met een regeling 

n kleiner deel van de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren is 
overeengekomen, dan prevaleert de regeling die tussen het bestuur en de eerste grotere groep te 

Het bestuur komt over de volgende onderwerpen met een terzake representatieve gemandateerde 
meerderheid van medisch specialisten in dienstverband, regelingen overeen, op te nemen in het 

de vaststelling van de productie (volume te leveren zorg) van de door medisch specialisten in dienst 
van het ziekenhuis te leveren zorg en de bij die vaststelling te volgen procedures, welke geacht 

arbeidsduur; 
de te volgen procedure bij structurele overschrijding van de arbeidsduur als bedoeld in artikel 2.0.1. 

de nadere uitwerking van de toeslagen en de gratificatie als bedoeld in artikel 3.3.1. 

de (nadere) invulling omtrent waarneming, voor zover relevant in het kader van het dienstverband 
als bedoeld in artikel 4.1.1. lid 4 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten; 
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e. de nadere invulling van werkzaamheden van de medisch specialist(en) alsmede regels ter 
uitvoering van het functiereglement dan wel met betrekking tot de loopbaanvorming als bedoeld in 
artikel 5.1.1. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;

f. de (nadere) uitvoering van de landelijk vastgestelde functionerings
bedoeld in artikel 5.1.2. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;

g. de uitvoering van het (periodiek) medisch onderzoek, keuring alsmede controles als 
artikel 5.1.3. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;

h. een regeling modern belonen ten aanzien van (de ruil van) arbeidsvoorwaarden in geld, tijd dan wel 
in natura alsmede in het kader van pensioenaanspraken of voorzieningen al
7.2.1 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;

i. ten behoeve van het woongebied dan wel verblijfplaats als bedoeld in artikel 7.3.1. lid 1 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten.

9. Indien een regeling die is overeeng
meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband, conflicteert met een regeling die tussen het 
bestuur en een kleiner deel van de medisch specialisten in dienstverband is overeengekomen, dan 
prevaleert de regeling die tussen het bestuur en de eerste grotere groep te onderscheiden medisch 
specialisten is overeengekomen.

Artikel 7. Geschillenregeling

1. Alle geschillen met betrekking tot het DMS zullen ter beslechting worden voorgelegd aan het 
Scheidsgerecht met toepassing van zijn reglement. De vorderingen worden door of tegen de medische 
staf dan wel een te onderscheiden groep van medisch specialisten ingesteld, onverminderd het recht van 
beroep op het Scheidsgerecht dat de individuele medisch
met het ziekenhuis reeds toekomt.

2. Een in het DMS voor een beroep op het Scheidsgerecht gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of 
een algemeen erkende feestdag eindigt, wordt met overeenkomstige to
Termijnen Wet verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag is.

3. Het Scheidsgerecht zal ten aanzien van regelingen na overleg toetsen of het bestuur bij afweging van de 
betrokken belangen in redelijkheid tot een besluit heeft kunnen komen. Het Scheidsgerecht zal ten 
aanzien van regelingen in overeenstemming tevens inhoudelijk toetsen.

BIJZONDER DEEL DOCUMENT MEDISCHE STAF

Het bestuur namens het ziekenhuis ......................
gevestigd te ........................, heeft conform het daartoe bepaalde in het algemeen deel van het Document 
Medische Staf, als bijzonder deel van het Document Medische St
opgenomen: 

BIJLAGE V MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST AMS (2003)

De ondergetekenden: 
1. .....................................................................................................................,

gevestigd aan de ...........................................................................no. ..................,
te ................................................................................., postcode .......................,
verder te noemen de werkgever en
.........................................................................................................................
en 

2. ..................................................................................
geboren te ..........................................................................., op...................................
wonende aan de .................................................................
te ..................................................................................., postcode ............ .......,
verder te noemen de medisch specialist,

komen als volgt overeen:

Artikel 1. Dienstverband

De medisch specialist treedt met ingang van ............ 20......... in dienst van werkgever in de functie van 
medisch specialist in het specialisme ..............., overeenkomstig het functieprofiel medisch specialisten. De 
individuele uitwerking van het functieprof
taakomschrijving worden aangehecht aan deze overeenkomst.
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invulling van werkzaamheden van de medisch specialist(en) alsmede regels ter 
uitvoering van het functiereglement dan wel met betrekking tot de loopbaanvorming als bedoeld in 
artikel 5.1.1. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;

e) uitvoering van de landelijk vastgestelde functionerings- en beoordelingsmethodiek als 
bedoeld in artikel 5.1.2. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;
de uitvoering van het (periodiek) medisch onderzoek, keuring alsmede controles als 
artikel 5.1.3. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten;
een regeling modern belonen ten aanzien van (de ruil van) arbeidsvoorwaarden in geld, tijd dan wel 
in natura alsmede in het kader van pensioenaanspraken of voorzieningen al
7.2.1 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten; 
ten behoeve van het woongebied dan wel verblijfplaats als bedoeld in artikel 7.3.1. lid 1 
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten. 

Indien een regeling die is overeengekomen met een terzake representatieve gemandateerde 
meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband, conflicteert met een regeling die tussen het 
bestuur en een kleiner deel van de medisch specialisten in dienstverband is overeengekomen, dan 

aleert de regeling die tussen het bestuur en de eerste grotere groep te onderscheiden medisch 
specialisten is overeengekomen. 

Artikel 7. Geschillenregeling 

Alle geschillen met betrekking tot het DMS zullen ter beslechting worden voorgelegd aan het 
Scheidsgerecht met toepassing van zijn reglement. De vorderingen worden door of tegen de medische 
staf dan wel een te onderscheiden groep van medisch specialisten ingesteld, onverminderd het recht van 
beroep op het Scheidsgerecht dat de individuele medisch specialist uit hoofde van de contractuele relatie 
met het ziekenhuis reeds toekomt. 

Een in het DMS voor een beroep op het Scheidsgerecht gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of 
een algemeen erkende feestdag eindigt, wordt met overeenkomstige toepassing van de Algemene 
Termijnen Wet verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag is. 

Het Scheidsgerecht zal ten aanzien van regelingen na overleg toetsen of het bestuur bij afweging van de 
ken belangen in redelijkheid tot een besluit heeft kunnen komen. Het Scheidsgerecht zal ten 

aanzien van regelingen in overeenstemming tevens inhoudelijk toetsen. 

BIJZONDER DEEL DOCUMENT MEDISCHE STAF 

Het bestuur namens het ziekenhuis ................................................................ te ........................, statutair 
gevestigd te ........................, heeft conform het daartoe bepaalde in het algemeen deel van het Document 
Medische Staf, als bijzonder deel van het Document Medische Staf de navolgende inhoud dan wel bepalingen 

BIJLAGE V MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST AMS (2003) 

.....................................................................................................................,
n de ...........................................................................no. ..................,

te ................................................................................., postcode .......................,
verder te noemen de werkgever en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
.........................................................................................................................

......................................................................................................................,
geboren te ..........................................................................., op...................................
wonende aan de ........................................................................... no. .................,
te ..................................................................................., postcode ............ .......,
verder te noemen de medisch specialist, 

komen als volgt overeen: 

Artikel 1. Dienstverband 

specialist treedt met ingang van ............ 20......... in dienst van werkgever in de functie van 
medisch specialist in het specialisme ..............., overeenkomstig het functieprofiel medisch specialisten. De 
individuele uitwerking van het functieprofiel medisch specialist kan in de vorm van een nadere 
taakomschrijving worden aangehecht aan deze overeenkomst. 
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invulling van werkzaamheden van de medisch specialist(en) alsmede regels ter 
uitvoering van het functiereglement dan wel met betrekking tot de loopbaanvorming als bedoeld in 
artikel 5.1.1. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten; 

en beoordelingsmethodiek als 
bedoeld in artikel 5.1.2. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten; 
de uitvoering van het (periodiek) medisch onderzoek, keuring alsmede controles als bedoeld in 
artikel 5.1.3. lid 2 Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten; 
een regeling modern belonen ten aanzien van (de ruil van) arbeidsvoorwaarden in geld, tijd dan wel 
in natura alsmede in het kader van pensioenaanspraken of voorzieningen als bedoeld in artikel 

ten behoeve van het woongebied dan wel verblijfplaats als bedoeld in artikel 7.3.1. lid 1 

ekomen met een terzake representatieve gemandateerde 
meerderheid van de medisch specialisten in dienstverband, conflicteert met een regeling die tussen het 
bestuur en een kleiner deel van de medisch specialisten in dienstverband is overeengekomen, dan 

aleert de regeling die tussen het bestuur en de eerste grotere groep te onderscheiden medisch 

Alle geschillen met betrekking tot het DMS zullen ter beslechting worden voorgelegd aan het 
Scheidsgerecht met toepassing van zijn reglement. De vorderingen worden door of tegen de medische 
staf dan wel een te onderscheiden groep van medisch specialisten ingesteld, onverminderd het recht van 

specialist uit hoofde van de contractuele relatie 

Een in het DMS voor een beroep op het Scheidsgerecht gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of 
epassing van de Algemene 

Termijnen Wet verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen 

Het Scheidsgerecht zal ten aanzien van regelingen na overleg toetsen of het bestuur bij afweging van de 
ken belangen in redelijkheid tot een besluit heeft kunnen komen. Het Scheidsgerecht zal ten 

.......................................... te ........................, statutair 
gevestigd te ........................, heeft conform het daartoe bepaalde in het algemeen deel van het Document 

af de navolgende inhoud dan wel bepalingen 

....................................................................................................................., 
n de ...........................................................................no. .................., 

te ................................................................................., postcode ......................., 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

......................................................................................................................... 

...................................., 
geboren te ..........................................................................., op.................................... 19 ......, 

.......... no. ................., 
te ..................................................................................., postcode ............ ......., 

specialist treedt met ingang van ............ 20......... in dienst van werkgever in de functie van 
medisch specialist in het specialisme ..............., overeenkomstig het functieprofiel medisch specialisten. De 

iel medisch specialist kan in de vorm van een nadere 
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Artikel 2. Duur en aard arbeidsovereenkomst en toepasselijkheid AMS

1. Deze arbeidsovereenkomst is/wordt aangegaan voor onbepaalde/bepaalde tijd
behoeve van ..................................................................... 
..................................................................................................................... met in 
1.2.3. lid 3 AMS. Deze arbeidsovereenkomst kan niet worden aangemerkt als een uitzendovereenkomst 
als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Op deze arbeidsovereenkomst is de AMS van toepassing. Alle samenhangende regelingen in de zin van 
artikel 1.2.2. AMS vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel.

Artikel 3. Proeftijd 

1. Indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd voor 
twee jaren of langer gelden de eerste twee maanden na indiensttreding al
artikelen 7:652 en 7:676 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor korter dan twee jaren dan wel 
voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalendermaand is gest
indiensttreding als proeftijd als bedoeld in de artikelen 7:652 en 7:676 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. Arbeidsduur en plaats

1. De arbeidsduur bedraagt gemiddeld ....................................... uren per week, 
tijdens de avond-, nacht

2. De medisch specialist zal, met in acht name van artikel 5.1.1. lid 3 AMS, werkzaam zijn op de locatie(s) 
.....................................................................

3. Wijziging van de locatie(s) geschiedt in overleg tussen de werkgever en de medisch specialist.

Artikel 5. Salaris 

De medisch specialist wordt ingedeeld in trede ............... . Het salaris bedraagt met ingang van deze 
arbeidsovereenkomst en met in acht name
salaristabel AMS. 

Artikel 6. Inconveniënten

1. Voor de medisch specialist geldt voor de frequentie van avond
van ................ 20 .... een percentage van ........ . Bij structurele wijziging zal nader overleg plaatsvinden 
over de consequenties voor de hoogte van de toeslag.

2. Voor de medisch specialist geldt voor de intensiteit avond
................ 20 .... een percentage van ........ . Bij structurele wijziging zal nader overleg plaatsvinden over 
de consequenties voor de hoogte van de toeslag.

3. De toeslagen worden voor de parttime werkzame medisch specialist berekend over het 
gemiddelde arbeidsduur van 45 uur herleide salaris.

4. De parttime werkzame medisch specialist neemt wel/niet volledig deel aan de avond
weekenddiensten, hetgeen tot uitdrukking komt in de percentages van de frequentie
intensiteitstoeslag. 

5. Voor de medisch specialist geldt wel/niet een roostertoeslag A of B.

Artikel 7. Complementaire bijdragetoeslag

1. De medisch specialist vervult een complementaire bijdrage als Medisch specialist Manager I/ Medisch 
specialist Manager II en/o
bijdragetoeslag bedraagt een percentage van ............ en wordt voor onbepaalde/bepaalde tijd voor de 
duur of ten behoeve van ...................................................... 
..................................................................................................................................
. ............................................................................................
toegekend. 
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Artikel 2. Duur en aard arbeidsovereenkomst en toepasselijkheid AMS 

Deze arbeidsovereenkomst is/wordt aangegaan voor onbepaalde/bepaalde tijd
behoeve van ..................................................................... 
..................................................................................................................... met in 

lid 3 AMS. Deze arbeidsovereenkomst kan niet worden aangemerkt als een uitzendovereenkomst 
als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. 

Op deze arbeidsovereenkomst is de AMS van toepassing. Alle samenhangende regelingen in de zin van 
l 1.2.2. AMS vormen met deze arbeidsovereenkomst één geheel. 

Indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd voor 
twee jaren of langer gelden de eerste twee maanden na indiensttreding al
artikelen 7:652 en 7:676 van het Burgerlijk Wetboek. 

Indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor korter dan twee jaren dan wel 
voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalendermaand is gesteld geldt de eerste maand na 
indiensttreding als proeftijd als bedoeld in de artikelen 7:652 en 7:676 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. Arbeidsduur en plaats 

De arbeidsduur bedraagt gemiddeld ....................................... uren per week, 
, nacht- of weekenddiensten. 

De medisch specialist zal, met in acht name van artikel 5.1.1. lid 3 AMS, werkzaam zijn op de locatie(s) 
..................................................................... 

iging van de locatie(s) geschiedt in overleg tussen de werkgever en de medisch specialist.

De medisch specialist wordt ingedeeld in trede ............... . Het salaris bedraagt met ingang van deze 
arbeidsovereenkomst en met in acht name van artikel 4, € .........................,...... per maand conform de 

Artikel 6. Inconveniënten- of roostertoeslagen 

Voor de medisch specialist geldt voor de frequentie van avond-, nacht-, en weekenddiensten met ingang 
...... 20 .... een percentage van ........ . Bij structurele wijziging zal nader overleg plaatsvinden 

over de consequenties voor de hoogte van de toeslag. 

Voor de medisch specialist geldt voor de intensiteit avond-, nacht-, en weekenddiensten met ingang
................ 20 .... een percentage van ........ . Bij structurele wijziging zal nader overleg plaatsvinden over 
de consequenties voor de hoogte van de toeslag. 

De toeslagen worden voor de parttime werkzame medisch specialist berekend over het 
gemiddelde arbeidsduur van 45 uur herleide salaris. 

De parttime werkzame medisch specialist neemt wel/niet volledig deel aan de avond
weekenddiensten, hetgeen tot uitdrukking komt in de percentages van de frequentie

 

Voor de medisch specialist geldt wel/niet een roostertoeslag A of B. 

Artikel 7. Complementaire bijdragetoeslag 

De medisch specialist vervult een complementaire bijdrage als Medisch specialist Manager I/ Medisch 
specialist Manager II en/of Medisch specialist Opleidingsverantwoordelijke. De complementaire 
bijdragetoeslag bedraagt een percentage van ............ en wordt voor onbepaalde/bepaalde tijd voor de 
duur of ten behoeve van ...................................................... 

.............................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................... 

24 mei 2012 

Deze arbeidsovereenkomst is/wordt aangegaan voor onbepaalde/bepaalde tijd voor de duur of ten 

..................................................................................................................... met in acht name van artikel 
lid 3 AMS. Deze arbeidsovereenkomst kan niet worden aangemerkt als een uitzendovereenkomst 

Op deze arbeidsovereenkomst is de AMS van toepassing. Alle samenhangende regelingen in de zin van 

Indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd dan wel voor bepaalde tijd voor 
twee jaren of langer gelden de eerste twee maanden na indiensttreding als proeftijd als bedoeld in de 

Indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor korter dan twee jaren dan wel 
eld geldt de eerste maand na 

indiensttreding als proeftijd als bedoeld in de artikelen 7:652 en 7:676 van het Burgerlijk Wetboek. 

De arbeidsduur bedraagt gemiddeld ....................................... uren per week, exclusief de uren arbeid 

De medisch specialist zal, met in acht name van artikel 5.1.1. lid 3 AMS, werkzaam zijn op de locatie(s) 

iging van de locatie(s) geschiedt in overleg tussen de werkgever en de medisch specialist. 

De medisch specialist wordt ingedeeld in trede ............... . Het salaris bedraagt met ingang van deze 
€ .........................,...... per maand conform de 

, en weekenddiensten met ingang 
...... 20 .... een percentage van ........ . Bij structurele wijziging zal nader overleg plaatsvinden 

, en weekenddiensten met ingang van 
................ 20 .... een percentage van ........ . Bij structurele wijziging zal nader overleg plaatsvinden over 

De toeslagen worden voor de parttime werkzame medisch specialist berekend over het naar een 

De parttime werkzame medisch specialist neemt wel/niet volledig deel aan de avond-, nacht-, en 
weekenddiensten, hetgeen tot uitdrukking komt in de percentages van de frequentie- en/of 

De medisch specialist vervult een complementaire bijdrage als Medisch specialist Manager I/ Medisch 
f Medisch specialist Opleidingsverantwoordelijke. De complementaire 

bijdragetoeslag bedraagt een percentage van ............ en wordt voor onbepaalde/bepaalde tijd voor de 

..................................................................................................................................................................
.......................................................... 
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2. De medisch specialist vervult voor een deel een complementaire bijdrage als Medisch specialist Manager 
I/Medisch specialist Manager II en/of Medisch specialist Opleidingsverant
op een ......... deel van de complementaire bijdragetoeslag en wordt voor onbepaalde/bepaalde tijd voor 
de duur of ten behoeve van .............................. 
.....................................................................
.............................................................................................................................
nd. 

Artikel 8. Dervingstoeslag

De medisch specialist ontvangt in verband met een complementaire bijdrage wel/geen dervingstoeslag van 
..............,...... 

Artikel 9. Vakantieverlof

De medisch specialist heeft jaarlijks aanspraak op ......... dagen 

Artikel 10. Vergoeding variabele kosten

1. De medisch specialist ontvangt een vergoeding woon
dienstreizen in opdracht van de werkgever conform de maximaal vrijgestelde fiscale be

2. De medisch specialist ontvangt een vergoeding voor de verblijfskosten terzake van dienstreizen in 
opdracht van het bestuur, conform de werkelijke kosten van de medisch specialist.

3. Aan de medisch specialist wordt per kalenderjaar een maximum b
vergoeding van de werkelijk gemaakte persoonlijke kosten in het kader van de functie uitoefening. 
Vergoeding van de werkelijk gemaakte persoonlijke variabele kosten geschiedt op declaratiebasis.

Artikel 13. Overige arbei

1. De medisch specialist neemt wel/niet deel aan de spaarloonregeling.

2. De medisch specialist neemt wel/niet deel aan een (onderdeel van) de binnen de instelling bestaande 
regeling modern belonen.

Artikel 14. Nevenwerkzaamheden Indien van t

De medisch specialist heeft toestemming verkregen voor de volgende nevenfunctie(s) en/of 
nevenwerkzaamheden: ................................................................................. 
......................................................
.............................................................................................., waarbij de volgende voorwaard
van toepassing zijn: .....................
............................................................................................................................ 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................ .

Artikel 15. Woongebied

De medisch specialist zal, met in acht name van artikel 7.3.1 AMS, wel/niet verhuizen naar het voor de 
instelling in overleg met de medische staf vastgestelde woongebied.

Artikel 16. Opzegtermijn

De opzegtermijn is gelijk voor de werkgever en voor de medisch specialist
maanden. De opzegtermijn bedraagt .................. maand(en). Opzegging geschiedt schriftelijk en dient te 
geschieden tegen de eerste dag van de maand, volgende op de opzegging.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De beslechting van geschillen uit dezer arbeidsovereenkomst vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7.5.3. AMS door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
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De medisch specialist vervult voor een deel een complementaire bijdrage als Medisch specialist Manager 
I/Medisch specialist Manager II en/of Medisch specialist Opleidingsverant
op een ......... deel van de complementaire bijdragetoeslag en wordt voor onbepaalde/bepaalde tijd voor 
de duur of ten behoeve van .............................. 
..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................

Artikel 8. Dervingstoeslag 

De medisch specialist ontvangt in verband met een complementaire bijdrage wel/geen dervingstoeslag van 

Artikel 9. Vakantieverlof 

De medisch specialist heeft jaarlijks aanspraak op ......... dagen vakantieverlof met behoud van salaris.

Artikel 10. Vergoeding variabele kosten 

De medisch specialist ontvangt een vergoeding woon-werkverkeer en reiskosten terzake van 
dienstreizen in opdracht van de werkgever conform de maximaal vrijgestelde fiscale be

De medisch specialist ontvangt een vergoeding voor de verblijfskosten terzake van dienstreizen in 
opdracht van het bestuur, conform de werkelijke kosten van de medisch specialist.

Aan de medisch specialist wordt per kalenderjaar een maximum budget toegekend ten behoeve van de 
vergoeding van de werkelijk gemaakte persoonlijke kosten in het kader van de functie uitoefening. 
Vergoeding van de werkelijk gemaakte persoonlijke variabele kosten geschiedt op declaratiebasis.

Artikel 13. Overige arbeidsvoorwaarden 

De medisch specialist neemt wel/niet deel aan de spaarloonregeling. 

De medisch specialist neemt wel/niet deel aan een (onderdeel van) de binnen de instelling bestaande 
regeling modern belonen. 

Artikel 14. Nevenwerkzaamheden Indien van toepassing. 

De medisch specialist heeft toestemming verkregen voor de volgende nevenfunctie(s) en/of 
nevenwerkzaamheden: ................................................................................. 
........................................................................................................................... 
.............................................................................................., waarbij de volgende voorwaard
van toepassing zijn: ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

................................................................................................ 
........................................................................................................................ . 

Artikel 15. Woongebied 

ecialist zal, met in acht name van artikel 7.3.1 AMS, wel/niet verhuizen naar het voor de 
instelling in overleg met de medische staf vastgestelde woongebied. 

Artikel 16. Opzegtermijn 

De opzegtermijn is gelijk voor de werkgever en voor de medisch specialist met een maximum van zes 
maanden. De opzegtermijn bedraagt .................. maand(en). Opzegging geschiedt schriftelijk en dient te 
geschieden tegen de eerste dag van de maand, volgende op de opzegging. 

Artikel 18. Geschillenbeslechting 

an geschillen uit dezer arbeidsovereenkomst vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 7.5.3. AMS door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend 
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De medisch specialist vervult voor een deel een complementaire bijdrage als Medisch specialist Manager 
I/Medisch specialist Manager II en/of Medisch specialist Opleidingsverantwoordelijke en heeft aanspraak 
op een ......... deel van de complementaire bijdragetoeslag en wordt voor onbepaalde/bepaalde tijd voor 

................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................toegeke

De medisch specialist ontvangt in verband met een complementaire bijdrage wel/geen dervingstoeslag van € 

vakantieverlof met behoud van salaris. 

werkverkeer en reiskosten terzake van 
dienstreizen in opdracht van de werkgever conform de maximaal vrijgestelde fiscale bedragen. 

De medisch specialist ontvangt een vergoeding voor de verblijfskosten terzake van dienstreizen in 
opdracht van het bestuur, conform de werkelijke kosten van de medisch specialist. 

udget toegekend ten behoeve van de 
vergoeding van de werkelijk gemaakte persoonlijke kosten in het kader van de functie uitoefening. 
Vergoeding van de werkelijk gemaakte persoonlijke variabele kosten geschiedt op declaratiebasis. 

De medisch specialist neemt wel/niet deel aan een (onderdeel van) de binnen de instelling bestaande 

De medisch specialist heeft toestemming verkregen voor de volgende nevenfunctie(s) en/of 

.............................................................................................., waarbij de volgende voorwaarden en/of afspraken 
....................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

ecialist zal, met in acht name van artikel 7.3.1 AMS, wel/niet verhuizen naar het voor de 

met een maximum van zes 
maanden. De opzegtermijn bedraagt .................. maand(en). Opzegging geschiedt schriftelijk en dient te 

an geschillen uit dezer arbeidsovereenkomst vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in 
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te ...........................................
De medisch specialist, De werkgever,
................................................ .................................................

BIJLAGE VI SALARISTABELLEN
Salaristabel per 1 juni 2008 

Trede 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Maandsalaris = uursalaris x 45 x 52 /12
Budget vergoeding variabele kosten en maximum te vergoeden materiële schade

Jaar Budget vergoeding 
Artikel 3.4.3 

2008 5.149 

2007 5.073 

2006 5.023 

Gebruikte afkortingen 
aio = assistent in opleiding
aios = arts in opleiding tot specialist
AMS = Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten
BIG = Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
BOPZ = Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
BW = Burgerlijk Wetboek
Cao = Cao Ziekenhuizen
cao = collectieve arbeidsovereenkomst
CCMS = Centraal College Medisch Specialisten
DBC = Diagnose Behandeling Combinatie
DIS = DBC-informatiesysteem
DMS = Document Medische Staf
EER = Europese Economische Ruimte
FONA = Faults Or Near Accidents
IVA = Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
IZZ = Zorgverzekeraar IZZ
KNMG = Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
LAD = Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
MIP = Melding Incidenten Pat
MSRC = Medisch Specialisten Registratie Commissie
NVZ = NVZ vereniging van ziekenhuizen
oio = onderzoeker in opleiding
Orde = Orde van Medisch Specialisten
PfZW = Pensioenfonds Zorg en Welzijn
REA = Wet op de Reïntegratie 
UWV = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
WAO = Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ = Wet Arbeid en Zorg
WGA = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGBO = Wet inzake de Geneeskundige 
WIA = Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WMO = Wet Medisch
WW = Werkloosheidswet
ZW = Ziektewet 

Adressen van de partijen bij het AMS

LAD 
Landelijke vereniging van Artsen in 
Postbus 20058 
3502 LB Utrecht 
Tel. 030-282 33 44 
Fax 030-288 78 20 
Website lad.artsennet.nl
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te ................................................... de ...................... 20 ......... 
De medisch specialist, De werkgever, 
................................................ ................................................. 

BIJLAGE VI SALARISTABELLEN 

Per uur Per maand 

28,91 5.638 

32,51 6.340 

36,11 7.041 

39,71 7.743 

43,31 8.446 

46,91 9.148 

50,52 9.851 

Maandsalaris = uursalaris x 45 x 52 /12 
Budget vergoeding variabele kosten en maximum te vergoeden materiële schade 

Budget vergoeding variabele kosten Maximum te vergoeden materiele schade
Artikel 5.1.4 lid 3 

13.185 

12.990 

12.862 

= assistent in opleiding 
= arts in opleiding tot specialist 

Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 
= Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
= Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 
= Burgerlijk Wetboek 
= Cao Ziekenhuizen 

arbeidsovereenkomst 
= Centraal College Medisch Specialisten 
= Diagnose Behandeling Combinatie 

informatiesysteem 
= Document Medische Staf 
= Europese Economische Ruimte 
= Faults Or Near Accidents 

Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
= Zorgverzekeraar IZZ 
= Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
= Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband 
= Melding Incidenten Patiëntenzorg 
= Medisch Specialisten Registratie Commissie 
= NVZ vereniging van ziekenhuizen 
= onderzoeker in opleiding 
= Orde van Medisch Specialisten 
= Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
= Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten 
= Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
= Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
= Wet Arbeid en Zorg 
= Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
= Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
= Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 
= Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek 
= Werkloosheidswet 

Adressen van de partijen bij het AMS-overleg 

Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband 

Website lad.artsennet.nl 

24 mei 2012 

Maximum te vergoeden materiele schade 

Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten 

= Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
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Orde 
De Orde van Medisch Specialisten
Postbus 20057 
3502 LB Utrecht 
Tel. (030) 28 23 650 
Fax (030) 28 23 651 
Website orde.artsennet.nl

NVZ vereniging van Ziekenhuizen
Postbus 9696 
3506 GR Utrecht 
Tel. 030-273 98 83 
Fax 030-273 97 80 
Website www.nvz-ziekenhuizen.nl

Adressen van de overige partijen bij het CAO

ABVAKABO FNV 
Postbus 3010 
2700 KT Zoetermeer 
Tel. 079-353 61 61 
Fax 079-352 12 26 
Website www.abvakabo.nl/ziekenhuizen

CNV Publieke Zaak 
CNV-bond voor Overheid, Zorgsector en Verzelfstandigde Overheidsinstellingen
Postbus 84500 
2508 AM Den Haag 
Tel. 070-416 06 00 
Fax 070-416 06 90 
Website www.mijnvakbond.nl

FBZ 
Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek
Postbus 20058 
3502 LB Utrecht 
Tel. 030-282 33 35 
Fax 030-288 78 20 
Website www.fbz.nu 

NU’91 
Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging
Postbus 6001 
3503 PA Utrecht 
Tel. 030-296 41 44 
Fax 030-296 39 04 
Website www.nu91.nl 

De Unie Zorg en Welzijn
Postbus 400 
4100 AK Culemborg 
Tel. 0345-851 851 
Fax 0345-851 500 
Website www.unie.nl/zorgenwelzijn

Dictum  II  

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verkl

Dictum  III  

Voor zover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen 
regelen, prevaleren deze regelen.

Dictum  IV  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2014 en heeft geen terugwerkende kracht.
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De Orde van Medisch Specialisten 

Website orde.artsennet.nl 

van Ziekenhuizen 

ziekenhuizen.nl 

Adressen van de overige partijen bij het CAO-overleg 

te www.abvakabo.nl/ziekenhuizen 

bond voor Overheid, Zorgsector en Verzelfstandigde Overheidsinstellingen

Website www.mijnvakbond.nl 

Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek

Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging 

De Unie Zorg en Welzijn 

Website www.unie.nl/zorgenwelzijn 

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 28 februari 2014.

Voor zover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen 
regelen, prevaleren deze regelen. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2014 en heeft geen terugwerkende kracht.

24 mei 2012 

bond voor Overheid, Zorgsector en Verzelfstandigde Overheidsinstellingen 

Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek 

aard tot en met 28 februari 2014. 

Voor zover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of krachtens de wet gestelde of te stellen 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het 
wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 maart 2014 en heeft geen terugwerkende kracht. 
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’s-Gravenhage, 22 mei 2012

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

Staatscourant 2012 nr. 4000 24 mei 2012

Gravenhage, 22 mei 2012 

le Zaken en Werkgelegenheid, 

De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, 

24 mei 2012 


