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Artikel 1  Definities 
 
Werkgever:    de Vereniging CNV Onderwijs. 
Werknemersorganisaties:  de CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten, De Unie. 
Werknemer:    iedere werkne(e)m(st)er in dienst van de werkgever met  
    uitzondering van de bezoldigde bestuurders. 
Maand:    de kalendermaand. 
Salaris:    het bedrag dat door de werkgever per maand aan de werknemer 
    wordt uitbetaald voor zijn arbeid, verricht gedurende de normale 
    arbeidstijd. 
Voltijddienstverband:   het dienstverband met een omvang gelijk aan een weektaak van 
    36 uur. 
Deeltijddienstverband:  het dienstverband met een omvang, die kleiner is dan een  
    weektaak van 36 uur. 
(Werk) dag:  het aantal overeengekomen arbeidsuren per dag. Dit aantal kan 

per werknemer verschillen, afhankelijk van de omvang van het 
dienstverband. 

    Naast de deeltijdfactor is voor dit aantal mede bepalend: 
    De invulling van de arbeidsduurverkorting (ADV), en de gekozen 
    uren met betrekking tot de arbeidsduur oudere werknemers  
    (artikel 7). Het aldus bepaalde aantal arbeidsuren wordt  
    vastgelegd in een jaarlijks vast te stellen rooster en in een  
    overzicht per werknemer van het recht op verlof, uitgedrukt in 
    uren. 
Overwerk:    de werktijd die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de goede  
    uitoefening van de functie en die boven de overeengekomen  
    weektaakomvang van de werknemer uitkomt. 
Werkeenheid:    het onderdeel van een afdeling binnen de werk organisatie,  
    waarbij sprake is van een logische samenhang van   
    werkzaamheden. 
 
 
Artikel 2  Koppeling 
1. Elk kalenderjaar worden de initiële lonen per 1 januari verhoogd met een percentage dat 
gelijk is aan de verhoging van het prijsindexcijfer van de voorafgaande periode van oktober tot 
oktober, uitgaande van de reeks “Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid”, zoals 
gepubliceerd in het Statistisch Bulletin van het CBS. 
 
2. Afwijking van lid 1 is mogelijk in overleg tussen partijen bij deze overeenkomst, indien er 
sprake is van een sterk afwijkende - zowel in positieve als negatieve zin - financiële ontwikkeling 
van de Onderwijsbond CNV ten opzichte van het in artikel 2, lid 1 gestelde. Voor 2010 geldt een 
verhoging van 0,6% van het prijsindexcijfer.  
 
 
Artikel 3  Duur, wijziging en opzegging 
1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kent een looptijd van 24 maanden en treedt in werking 
op 1 januari 2009 en eindigt op 31 december 2010. 
De verhoging van de woon-/werkvergoeding en de vergoeding thuiswerken voor 
regiobestuurders gaat in op 1 januari 2009. Alle andere wijzigingen ten opzichte van de  
CAO 2006 gaan in op 1 januari 2010.  
 
2. Indien geen der partijen uiterlijk een maand voor het tijdstip, waarop deze overeenkomst 
eindigt, aan de andere partij per aangetekend schrijven te kennen heeft gegeven, dat zij de 
overeenkomst wenst te doen eindigen of in een of meer artikelen wijziging wenst aan te 
brengen, zodat alsdan een gewijzigde overeenkomst tot stand zal komen, zal zij geacht worden 
telkens voor een jaar stilzwijgend te zijn verlengd. 
 
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel heeft elk der partijen het recht 
gedurende de looptijd van deze overeenkomst overleg met de wederpartij te openen over 
tussentijdse wijzigingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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Artikel 4  Algemene verplichtingen 
1. De werkgever en de werknemer verplichten zich alle uit deze overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen te goeder trouw na te komen. 
 
2. De werkgever verplicht zich aan alle werknemers een exemplaar van deze overeenkomst uit 
te reiken. 
 
3. De werknemer is gehouden de hem door of namens de werkgever opgedragen 
werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. 
 
4. De werknemer is verplicht, indien de werkgever dit nodig acht, tijdelijk ook andere dan zijn 
gewone dagelijkse werkzaamheden te verrichten voor zover dit redelijkerwijs van de werknemer 
verwacht kan worden. 
 
5. De werknemer dient vooraf aan de werkgever schriftelijk mededeling te doen van door hem te 
verrichten betaalde arbeid voor derden en het doen van zaken voor eigen rekening. 
Tegen arbeid als in dit lid bedoeld zal de werkgever geen bezwaar maken, zolang deze naar het 
oordeel van de werkgever niet door omvang en/of aard een beletsel (dreigt te) vormen om de 
eigen functie naar behoren te verrichten. 
Het is de werknemer, indien de werkgever binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van 
de werknemer schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, niet toegestaan bovenbedoelde nevenfuncties 
uit te oefenen. 
De werkgever kan zo nodig aan zijn toestemming voorwaarden verbinden. 
 
6. De werkgever verplicht zich aan de werknemer op diens verzoek inzage te verstrekken in de 
gegevens, welke over zijn persoon in de organisatie aanwezig zijn. 
Het is de werkgever verboden bedoelde gegevens anders dan na uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van de werknemer aan derden ter inzage te geven of mededeling daarover te 
doen. 
 
7. De werkgever maakt geen onderscheid naar geloof, geslacht, huidskleur, ras, nationaliteit of 
seksuele geaardheid. 
 
 
Artikel 5  De arbeidsovereenkomst 
1. De aanstelling van de werknemer wordt door de werkgever schriftelijk bevestigd, met in 
achtneming van de vereisten, geformuleerd in Boek 7 Titel 10: artikel 655 BW. 
 
2. Het arbeidscontract dient voor akkoord te worden ondertekend door de werknemer en aan de 
werkgever te worden geretourneerd. 
 
3. Indien een aanstelling voor bepaalde tijd wordt overeengekomen, geldt een maximumduur 
van één jaar. Zes maanden na de datum van indiensttreding dient een evaluatiegesprek tussen 
de werknemer en de werkgever plaats te vinden. Na negen maanden zal de werkgever meedelen 
of een vast dienstverband zal worden aangegaan, de aanstelling zal worden verlengd of dat het 
dienstverband zal worden beëindigd. 
 
4. Bij aanstellingen in het kader van projectbanen is het de werkgever toegestaan om het 
dienstverband, mits vooraf aangekondigd, eenmaal te verlengen voor de resterende duur het 
project, indien het contract dat aan het verlengde contract vooraf ging, voor de duur van een 
jaar is aangegaan en indien de totale duur van het tijdelijke contract de termijn van drie jaar 
niet overschrijdt. Bij een dergelijk verlengd contract is voor beëindiging geen opzegging vereist. 
 
5. Bij zijn werving en selectie hanteert de werkgever een actief beleid teneinde de samenstelling 
van het werknemersbestand een meer evenredige en evenwichtige afspiegeling te laten zijn van 
de samenstelling van de samenleving. 
Daartoe zal de werkgever, bij gelijk gebleken geschiktheid, in geval van een vacature voorrang 
geven aan te onderscheiden doelgroepen, zoals vrouwen, gehandicapten en allochtonen. 
Nadere invulling en uitvoering van dit beleid zal (met inachtneming van de wettelijke bepalingen 
en als onderdeel van het totale beleid Werving en Selectie) vorm krijgen in overleg met de 
ondernemingsraad. 
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Artikel 6  Arbeidsduur 
1. Basisregeling 
Als basisregeling geldt voor elke werknemer een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week. 
Voor medewerkers die voor 1 januari 2009 in dienst zijn gekomen en gebruik maken van ADV 
geldt voor het jaar 2009 een werkweek van 38,5 uur en een opbouw van 15 ADV-dagen.  
Vanaf 1 januari 2010 geldt een werkweek van 38 uur en een opbouw van 12 ADV-dagen.  
Voor parttimers geldt dit naar rato.  
Voor medewerkers die na 1 januari 2009 in dienst zijn gekomen van CNV Onderwijs is de 
mogelijkheid om ADV op te bouwen komen te vervallen.  
 
Conform CAO artikel 7 (Arbeidsduur oudere werknemers) kan de arbeidsduur worden aangepast. 
 
2. Individuele werktijden 
Medewerker en leidinggevende spreken de individuele werktijden af. Daarbij worden  
werkroosters vastgesteld, die één maal per jaar kunnen worden aangepast. De dagelijkse  
arbeidstijd mag maximaal 9,5 uur bedragen, tenzij overwerk wordt verricht.  
 
3. Arbeidstijd 
De arbeidstijd dient, tenzij anders is overeengekomen, te liggen tussen 8.00 en 18.00 uur.  
 
4. Jaarlijks rooster 
Per werkeenheid worden afspraken gemaakt in overleg tussen de betrokken leidinggevende en 
de werknemers over de bezetting. Uitgangspunt daarbij is, dat de bereikbaarheid en het 
service-niveau niet aangetast mogen worden. De afspraken worden jaarlijks vastgelegd in een 
rooster per week. 
 
5. De lunchpauze  
a. De lunchpauze bedraagt minimaal 30 minuten aaneengesloten. 
De lunchpauze kan worden opgenomen tussen 12.00 en 14.00 uur; 
b. de wettelijke minimumduur is 30 minuten. Deze 30 minuten gaan niet van de werktijd af, 
maar worden erbij opgeteld. 
 
6. Spaaruren en tekorten 
a. per maand mag maximaal 10 uur worden "gespaard"; 
b. gespaarde uren gelden niet als overwerk; 
c. per maand mag maximaal 10 uur korter worden gewerkt dan de voor deze periode geldende 
totale arbeidstijd; 
d. gespaarde uren dienen aan het eind van een kwartaal te zijn opgenomen in overleg met de 
direct leidinggevende; 
e. minder gewerkte uren dienen aan het eind van een kwartaal te zijn ingehaald. 
Indien dit niet is gebeurd, worden verlofuren afgeschreven van het tegoed. 
 
7. Verschil tussen ADV-uren en verlofuren 
a. ADV-uren: 
- bij ziekte kunnen deze uren niet later alsnog worden opgenomen; 
- uren, die niet voor het eind van het kalenderjaar zijn opgenomen, vervallen; 
b. verlofuren: 
- bij ziekte kunnen deze uren later alsnog worden opgenomen indien de ziekteperiode niet langer 
dan zes maanden duurt; 
- uren, die niet voor het eind van het kalenderjaar zijn opgenomen, kunnen met in achtneming 
van de geldende bepalingen worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. 
 
8. Artsenbezoek tijdens een gedeelte van de dag 
a. uitgangspunt is, dat artsenbezoek e.d. plaatsvindt buiten werktijd. Indien dit aantoonbaar niet 
mogelijk is, komt de daarmee gemoeide werktijd voor rekening van de werkgever; 
b. bij afwezigheid wordt gerekend, dat het werk is aangevangen/beëindigd conform de op de 
werkeenheid afgesproken roostertijd; 
c. bij afwezigheid tussen 12.00 en 14.00 uur wordt de lunchpauze geacht 30 minuten te hebben 
geduurd; 
d. artsenbezoek dient minimaal een dag van tevoren aan de direct leidinggevende te worden 
gemeld; 
e. in spoedgevallen dient het artsenbezoek voor 9.00 uur telefonisch te worden gemeld; 



shared service p&o cao CNV Onderwijs 2009-2010 
CvdW/mk/10-005   6    

f. bij achterwege laten van handelingen bedoeld onder d en e, is de duur van de afwezigheidstijd 
"voor eigen rekening", tenzij deze handeling en redelijkerwijs niet mogelijk bleken (calamiteit). 
 
9. Thuiswerken 
a. De werkgever stelt, indien het dienstbelang dit toelaat, de werknemer in de gelegenheid 
maximaal 4 uur per week vanuit de privéwoning de werkzaamheden die bij zijn functie horen uit 
te voeren. Deze regeling geldt voor zowel medewerkers met een fulltime als met een parttime 
dienstbetrekking en onder de voorwaarden welke in het Beleid Thuiswerken in het Handboek 
P&O nader zijn uitgewerkt en overeengekomen met de OR: 

- de aard van het werk mag zich niet verzetten tegen thuiswerken; 
- het functioneren van de medewerker mag zich niet verzetten. Dit wordt door de 

leidinggevende vastgesteld tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. 
b. Deze regeling is niet van toepassing op regiobestuurders. Zij werken standaard vanuit huis. 
De voorzieningen voor de regiobestuurders zijn opgenomen in het Beleid Thuiswerken 
Regiobestuurders CNV Onderwijs, onderdeel van het Handboek P&O. De ADSL-voorziening wordt 
als enige door de cao-partijen en niet door de OR overeengekomen. Deze vergoeding bedraagt  
€ 40,-- per maand.  
 
Artikel 7  Arbeidsduur oudere werknemers 
1. Voor medewerkers die de leeftijd van 55 jaar bereiken, geldt, met ingang van de maand 
waarin zij 55 jaar worden, een arbeidstijdverkorting van 2,5 uur per week met behoud van 
salaris. Deze 2,5 uur kan tot maximaal 8 uur per week worden uitgebreid op verzoek van 
werknemer. 
De kosten van deze uitbreiding, maximaal 5,5 uur, komen voor 30% voor rekening van de 
werkgever en 70% voor de werknemer.   
 
2. De uit lid 1 voortkomende bijdrage van de werknemers heeft geen verlaging van de 
pensioengrondslag en de werknemersbijdrage in de pensioenpremie tot gevolg.  
 
3. Gedurende de arbeidstijdverkorting blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst in stand. 
Het reguliere verlof wordt over deze oorspronkelijke arbeidsovereenkomst opgebouwd en over 
de oorspronkelijke arbeidsduur per dag opgenomen.  
 
4. Indien een medewerker van 55 jaar en ouder gebruik maakt van deze regeling, kan geen 
gebruik worden gemaakt van ADV.  
 
5. Voor het berekenen van de overwerktoeslag blijft het volledig dienstverband, zoals van kracht 
vóór het moment waarop krachtens dit artikel vermindering van uren is overeengekomen, het 
uitgangspunt. 
 
6. De werkgever stelt de werknemer met een voltijddienstverband gedurende drie jaar voor zijn 
pensionering desgevraagd in de gelegenheid in totaal 5 werkdagen extra betaald verlof op te 
nemen voor het bijwonen van cursussen ter voorbereiding op de aanstaande pensionering.  
 
7. Werknemers van 55 jaar en ouder met een deeltijddienstverband, hebben naar evenredigheid 
recht op de in lid 1 genoemde arbeidstijdverkorting. 
 
8. Bestaande rechten die toegekend zijn tot 1 januari 2010 blijven gehandhaafd. 
 
 
Artikel 8  Overwerk 
1. Onder overwerk wordt verstaan: de werktijd die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de goede 
uitoefening van de functie en die boven de overeengekomen weektaakomvang van de werknemer 
uitkomt. 
 
2. Overwerk zal zoveel mogelijk worden vermeden. Indien echter naar het oordeel van de 
werkgever overwerk noodzakelijk is, is de werknemer daartoe verplicht. 
 
3. Zeer bijzondere omstandigheden voorbehouden kan een werknemer per week worden 
verplicht tot maximaal vijf uur overwerk. In ieder geval mag aan een werknemer per kwartaal 
niet meer dan 45 uur overwerk worden opgedragen. 
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4. Werken op zondag zal niet worden verplicht. Arbeid op zaterdag zal zoveel als mogelijk 
worden vermeden. Indien er desondanks sprake is van arbeid op zaterdag en zondag, zal die 
arbeid altijd gelden als overwerk, ongeacht het aantal uren dat per week is gewerkt. 
 
5. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet tot het verrichten van overwerk worden 
verplicht. 
 
6. Voor werknemers met een deeltijddienstverband geldt als overwerk iedere overschrijding van 
de individueel overeengekomen arbeidsduur met meer dan 4 uur per week. 
 
 
Artikel 9  Betaling van overwerk 
1. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 8 wordt overwerk vergoed in tijd conform het 
aantal gewerkte uren. De toeslagen, zoals vermeld in lid 3, worden vergoed in geld. 
 
2. Blijft het overwerk beperkt tot 1 uur per dag buiten de periode, zo als vastgesteld in artikel 6 
lid 5, dan vindt slechts compensatie in tijd plaats (zonder toeslag). 
 
3. Boven het normale uurloon wordt voor het verrichten van opgedragen overwerk aan 
werknemers met functionele schaal G en lager een vergoeding gegeven als volgt: 
a. voor de uren op zon- en feestdagen en maandag tussen 00.00 en 08.00 uur: 100%; 
b. voor de uren op zaterdag: 75%; 
c. voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 21.00 en 08.00: 75%; 
d. voor de uren op andere dan de hierboven genoemde dagen/uren en vallend buiten de in 
artikel 6 lid 5 vastgestelde tijden: 50% (met een minimum van één uur). 
 
4. Werknemers met een deeltijddienstverband ontvangen een overwerkvergoeding zoals in lid 3 
van dit artikel beschreven, wanneer zij meer dan 4 uur per week extra werk verrichten. 
Daarbij geldt voor de uren tussen 08.00 en 18.00 uur een percentage van 50%. 
 
5. Voor werknemers in functionele schaal “H” (regelnummer 23) en hoger is de financiële 
vergoeding conform lid 3 niet van toepassing. Zij worden in de gelegenheid gesteld om de teveel 
gewerkte uren in tijd te compenseren. Met de manier waarop de overwerktijd wordt 
gecompenseerd wordt flexibel omgegaan en is onderwerp van overleg tussen de werknemer en 
diens direct leidinggevende.  
 
6. De regelingen, zoals beschreven in lid 5 van dit artikel, zijn naar rato ook van toepassing op 
werknemers met een deeltijddienstverband. 
 
 
Artikel 10  Vakantie 
1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
2. De werknemer verwerft in een kalenderjaar het recht op 27 werkdagen basisvakantie. 
 
3. Boven het in het voorgaande lid genoemde recht wordt de basisvakantie volgens 
onderstaande tabel verhoogd: 
 

Leeftijd Extra vakantiedagen 
18 jaar en jonger  3 dagen 
19 jaar  2 dagen 
20 jaar  1 dag 
30 tot en met 39 jaar  1 dag 
40 tot en met 44 jaar  2 dagen 
45 tot en met 49 jaar  3 dagen 
50 tot en met 54 jaar  4 dagen 
55 tot en met 59 jaar  5 dagen 
60 jaar en ouder  6 dagen 

 
Voor de vaststelling van de leeftijd geldt de leeftijd, welke in het betreffende kalenderjaar 
wordt bereikt. 
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Gedurende de looptijd van de CAO zullen cao-partijen een studie doen naar de wenselijkheid 
en/of juridische houdbaarheid van de leeftijdsdagen zoals deze in de CAO worden vermeld.  
 
4. Indien een werknemer in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, heeft hij voor dat jaar, 
naar rato van het aantal maanden dat hij in dienst is, recht op een evenredig deel van het totaal 
aantal vakantiedagen, zoals vermeld in de leden 2 en 3. Daarbij wordt een aanspraak van 
minder dan een halve dag afgerond op een halve dag en van meer dan een halve dag op een 
hele dag. 
 
5. Indien een werknemer in de loop van het kalenderjaar de dienst verlaat, heeft hij voor dat 
jaar, naar rato van het aantal maanden dat hij in dienst was, recht op een evenredig deel van 
het voor hem geldend totaal aantal vakantiedagen, zoals vermeld in de leden 2 en 3. 
Daarbij wordt een aanspraak van minder dan een halve dag afgerond op een halve dag en van 
meer dan een halve dag op een hele dag. 
 
6. Gedurende de schoolvakantieperiode in de zomermaanden, op basis van de landelijk geldende 
vakantieregeling, moeten werknemers: 
a. minimaal 10 werkdagen aaneengesloten vakantie opnemen; 
b. die hun ADV-dagen wensen te behouden (conform artikel 6, lid 1) minimaal 15 werkdagen 
aaneengesloten vakantie opnemen; 
c. Bij een aaneengesloten arbeidsongeschiktheidsduur van langer dan vier maanden, wordt geen 
ADV meer opgebouwd. 
 
7. Iedere werknemer heeft recht op 3 weken aaneengesloten vakantie tijdens de 
schoolvakantieperiode. 
 
8. De werkgever heeft de bevoegdheid om in overleg met de ondernemingsraad ten hoogste 2 
vakantiedagen per jaar aan het begin van het verwervingsjaar als collectieve vakantiedagen aan 
te wijzen. Indien hij hiervan gebruik maakt, doet hij hiervan mededeling in de eerste maand van 
het jaar. 
 
9. Vakantiedagen dienen bij voorkeur voor 1 mei van het jaar volgend op het verwervingsjaar te 
zijn opgenomen, onverminderd het hieromtrent bepaalde in het BW. Na de genoemde datum 
van 1 mei behoudt de werkgever zich het recht voor om, in overleg met de werknemer, de 
opname-periode van de niet in het verwervingsjaar genoten vakantiedagen te bepalen. 
 
10. Iedere werknemer ontvangt voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar een totaal-overzicht 
van zijn verlofrechten en indien van toepassing ADV-rechten, uitgedrukt in uren op jaarbasis. Dit 
jaarlijks saldo is afhankelijk van de omvang van het dienstverband.   
 
11. Gevolgen voor "verlof"rechten. 
a. Onder verlof wordt het totaal verstaan van het aantal dagen basisvakantie, (eventueel) 
vermeerderd met de leeftijdsdagen.   
b. Voor een werknemer met een werkweek van 36 uur is een verlofdag 7,2 uur.  
Voor een werknemer met ADV is een verlofdag 7,6 uur.  
 
 
Artikel 11  Vakantietoeslag 
1. De werknemer heeft recht op vakantietoeslag. Deze bedraagt 8% van het salaris over de 
periode van 1 juni van het voorafgaande kalenderjaar tot 1 juni van het lopende kalenderjaar. 
 
2. De vakantietoeslag wordt eenmaal per jaar uitgekeerd en wel bij de salarisuitbetaling in de 
maand mei. Bij indiensttreding later dan 1 juni van het voorafgaande kalenderjaar wordt de 
vakantietoeslag berekend over de periode, die verstreken is sinds de datum van indiensttreding. 
 
 
Artikel 12  Verlof 
Onverminderd het bepaalde in Boek 7 Titel 10: artikel 629b, lid 1 BW wordt extra verlof met 
behoud van salaris verleend in de hieronder opgesomde situaties. Voor zover er daarbij sprake is 
van echtgeno(o)t(e), geldt de regeling eveneens voor andere samenlevingsvormen, mits 
vastgelegd in een notariële of geregistreerde akte. 
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1. Feestdagen. 
Als regel zal niet worden gewerkt op: 
Algemeen erkende feestdagen: 

- Nieuwjaarsdag 
- 2e Paasdag  
- Hemelvaartsdag  
- 2e Pinksterdag  
- 1e en 2e Kerstdag) 

En verder: 
- Goede Vrijdag 
- de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin wordt gevierd 
- 5 mei, zolang voor de overheid deze dag als een erkende feestdag geldt  
- de vrijdag na Hemelvaart 

 
2. Buitengewoon verlof 
 
a.  ondertrouw van de werknemer 1 dag 

 
b.  huwelijk van de werknemer 

 
4 dagen 

c.  huwelijk van: 
- kind, stief- of pleegkind, kleinkind 
- broer of zuster (daaronder begrepen zwager en schoon 
zuster; half-, stief- en pleegbroer; half-, stief- en 
pleegzuster) 
- een der ouders of grootouders van de werknemer of van 
zijn echtgeno(o)t(e) 
 

1 dag, mits de plechtigheid 
wordt bijgewoond 

d.  gezinsuitbreiding van de werknemer 
 

3 dagen 

e.  overlijden van: 
- echtgeno(o)t(e) van de werknemer - inwonend kind van de 
werknemer (daaronder begrepen inwonend stief- of 
pleegkind) 
 

de dag van overlijden tot 
en met de dag van de 
begrafenis of de crematie 
 

f. overlijden van: 
- ouder van de werknemer (waaronder begrepen schoon-, 
stief- of pleegouders) 
- grootouder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) 
- niet-inwonend kind of aangehuwd kind van de werknemer 
(daaronder begrepen een niet-inwonend stief of pleegkind) 
- broer of zuster van de werknemer (daaronder begrepen 
zwager of schoonzuster; half-, stief of pleegbroer; half-, 
stief- of pleegzuster) 
- kleinkind van de werknemer 
 

1 dag en 1 dag voor het 
bijwonen van de begrafenis 
of de crematie. 
Indien de werknemer is 
aangewezen om de 
begrafenis of de crematie 
te regelen, de tijd zoals 
bedoeld onder e. 
 

g.  overlijden van: 
- bloed- en aanverwanten in de derde graad, mits de 
uitvaartplechtigheid wordt bijgewoond 
 

1 dag 
 

h.  ernstige ziekte van echtgeno(o)t(e), ouders, stiefouders, 
schoonouders, 
kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen 
 

in goed overleg met de 
werkgever 
 

i.  bij bezoek aan arts of specialist in goed overleg met de 
werkgever 
 

j.  dienst- en huwelijksjubilea:(eveneens van toepassing bij 
ambtsjubileum van de partner van de werknemer) 
- 25-jarig dienstverband of 25-jarig huwelijk van de 
werknemer 
- 40-jarig dienstverband of 40-jarig huwelijk van de 
werknemer 

1 dag 
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- 25-, 40-, 5 0- en 60-jarig dienstverband of huwelijk van: 
* grootouders van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) 
* ouders (onder wie begrepen schoon-, stief- en 
pleegouders) 
* kind eren van werknemer ( onder wie begrepen schoon- en 
pleegkinderen 
 

k.  verhuizing 
 

2 dagen per kalenderjaar 

l.  afleggen van school- en vakexamens 
 

de tijd, die hiervoor nodig 
is 

m.  oproep voor een sollicitatiegesprek, indien dit niet in vrije tijd 
mogelijk is 
 

de tijd, die hiervoor nodig 
is 

n.  bijwonen van vergaderingen, uitgeschreven door een 
vakorganisatie: 
- indien de werknemer deel uitmaakt van een der besturende 
organen of afgevaardigde van een afdeling is: 

maximaal 15 dagen per 
kalenderjaar en voor zover 
de werkzaam heden dit 
toelaten, een en ander mits 
tijdig aangevraagd 
 

 indien de werk nemer geen deel uitmaakt van een der 
besturende organen noch afgevaardigde van een afdeling is: 

maximaal 4 dagen per 
kalenderjaar en voor zover 
de werkzaam heden dit 
toelaten, een en ander mits 
tijdig aangevraagd 
 

o. het volgen van door of namens een vakorganisatie  
georganiseerde cursussen of studiebijeenkomsten, indien dit 
ook voor de organisatie van direct belang is 

maximaal 6 dagen per 
kalenderjaar en voor zover 
de werkzaamheden dit 
toelaten, een en ander mits 
tijdig aangevraagd 
 

 
 
3. Onbetaald verlof. 
Werknemers, behorende tot een andere religie dan een christelijke godsdienst, kunnen in 
verband met niet-christelijke religieuze feestdagen maximaal 6 dagen onbetaald verlof 
opnemen. 
 
4. Ouderschapsverlof. 
De werknemer kan aan spraak maken op ouderschapsverlof conform de bepalingen, zoals 
vermeld in Boek 7 Titel 10: artikel 644 BW: 
a. gedurende 6 maanden hebben werknemers het recht de arbeidsduur terug te brengen met 
maximaal 100%. Het verlof is flexibel op te nemen, verspreid over een periode van 6 tot 24 
maanden. Een verzoek om het ouderschapsverlof flexibel op te nemen wordt in beginsel 
gehonoreerd, tenzij de werkgever op grond van organisatorische aspecten en/of de formatie van 
de afdeling aantoont, dat het flexibel opnemen van het verlof in redelijkheid niet verleend kan 
worden. 
b. de werkgever en de werknemer betalen beiden hun pensioenbijdrage PFZW als zou er geen 
sprake zijn van ouderschapsverlof. Hetzelfde geldt voor de werkgeversbijdrage, als genoemd in 
artikel 15. 
c. in overleg met de ondernemingsraad wordt bepaald op welke wijze de tijdelijk vrijvallende 
formatie gedurende het onbetaald verlof wordt herbezet. Mogelijkheden daarbij zijn bijvoorbeeld 
herbezetting, herschikking van werk en herschikking van formatie. 
 
5. Militaire dienst. 
De in militaire dienst doorgebrachte tijd geldt voor de berekening van het pensioen als 
diensttijd. 
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6. Betaald verlof. 
Sinds 1 januari 2001 kan een fulltime werkende werknemer maximaal 10 dagen verlof kopen. 
Hiertoe is toestemming van de werkgever nodig. Voor deeltijders geldt deze mogelijkheid naar 
rato. De kosten van de aankoop worden bepaald door het op de gekozen dagen te werken aantal 
uren. Het aantal te betalen uren wordt uitgedrukt in procenten ten opzichte van de gekozen 
werkweek. 
De werkgever geeft de werknemer een korting van 30% op het verschuldigde bedrag. De 
pensioengrondslag en de af te dragen pensioenpremie aan het pensioenfonds PGGM worden 
door een eventuele aankoop niet beïnvloed. Wel heeft de verlaging van het bruto-jaarinkomen 
gevolgen voor de opbouw van het vakantiegeld en de grondslag voor sociale de 
verzekeringswetten. 
 
 
Artikel 13  Salaris 
1. De salariëring van de werknemer is vastgelegd in de notitie "Salarissystematiek en inschaling 
van functies", die is opgenomen in bijlage 1, welke deel uitmaakt van deze overeenkomst. 
Indien partijen gedurende de looptijd van deze CAO een wijziging in deze notitie overeenkomen, 
 is deze van kracht met ingang van de datum waarop deze nieuwe regeling is vastgesteld. 
 
2. De werknemer kan uiterlijk op de laatste dag van de maand over zijn salaris beschikken. 
 
 
Artikel 14  Waarneming hogere functie 
Indien de werknemer wordt belast met de volledige waarneming van de functie van een andere 
werknemer, wiens functie is ingedeeld in een hogere schaal, ontvangt hij (mits de waarneming 
geen betrekking heeft op vervanging wegens vakantie en de bedoelde periode meer dan 20 
werkdagen omvat) een toelage, gelijk aan minimaal één periodieke verhoging (een en ander 
afhankelijk van aard, duur en intensiteit van de waarneming). 
De toelage wordt verstrekt met ingang van de eerste dag van de waarneming. 
 
 
Artikel 15  Ziektekosten 
In het kader van de Zorgverzekeringswet vergoedt de werkgever aan werknemer de jaarlijks 
vastgestelde wettelijke werknemersbijdrage. Deze bijdrage wordt maandelijks als een fiscale 
bijtelling voor de loonheffing op de salarisspecificatie vermeld. 
 
 
Artikel 16  Verplaatsingskostenregeling 
Op de werknemers van de CNV Onderwijs is een verplaatsingskostenregeling van toepassing. 
Deze regeling is opgenomen in bijlage 3, die daarmee onderdeel vormt van deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 17  Bedrijfssparen 
Er is een spaarloonregeling, waaraan alle werknemers vrijwillig deel kunnen nemen. Bij deze 
regeling kan van het bruto-salaris tot het jaarlijks bepaalde fiscale maximum worden gespaard. 
Het maximum bedrag is € 613,-. 
 
 
Artikel 18  Ambtsjubilea 
1. Bij een dienstverband van 12½ jaar wordt een uitkering toegekend van 25% van het 
maandsalaris. 
 
2. Bij een dienstverband van 25 jaar wordt een uitkering toegekend van 70% van het 
maandsalaris. 
 
3. Bij een dienstverband van 40 jaar wordt een uitkering toegekend van 100% van het 
maandsalaris. 
 
4. Bij het berekenen van de diensttijd telt mee de diensttijd, zoals die gold vanaf het moment 
van in diensttreding bij de rechtsvoorgangers van CNV Onderwijs. 
 
5. De uitkeringen worden belastingvrij uitgekeerd, voor zover dit door het ministerie van 
Financiën wordt toegestaan. Op het eventuele restantbedrag wordt loonbelasting ingehouden. 
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Artikel 19  Uitkering bij overlijden 
1. Bij overlijden van de werknemer ontvangt de weduwe/weduwnaar, van wie de werknemer 
niet duurzaam gescheiden leefde, een bedrag gelijk aan het salaris over het resterende deel van 
de maand van overlijden, vermeerderd met een som gelijk aan drie maanden salaris. Wettelijke 
uitkeringen, die de nagelaten betrekking toekomen op grond van ziektewet of WAO, worden 
hierop in mindering gebracht. 
 
2. Indien de werknemer geen weduwe/weduwnaar als bedoeld in het eerste lid nalaat, doch wel 
een of meer kinderen, die op het tijdstip van overlijden de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben 
bereikt, dan wel voor wie aanspraak bestaat op wettelijke kinderbijslag, wordt het bedrag als 
bedoeld in lid 1 aan de in dit lid genoemde kinderen uitgekeerd. 
 
3. Indien de werknemer ten tijde van het overlijden niet gehuwd was en deel uitmaakte van een 
gezin, waar van de totaalinkomsten voor tenminste tweederde bestonden uit zijn inkomsten als 
werknemer, wordt het in lid 1 genoemde bedrag aan de gezamenlijke leden van dat gezin 
uitgekeerd. 
 
4. Indien de werknemer geen nabestaanden nalaat als hierboven genoemd, kan de werkgever 
de uitkering doen toekomen aan de persoon of personen, die daarvoor naar het oordeel van de 
werkgever op grond van billijkheidsoverwegingen in aanmerking komt/komen. 
 
5. Voor zover in dit artikel sprake is van wettelijke echtgeno(o)t(e) geldt de regeling eveneens 
voor andere samenlevingsvormen, mits vastgelegd in een notariële of geregistreerde akte. 
 
 
Artikel 20  Pensioen 
De werknemers zijn opgenomen in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, onder de door dit fonds 
gestelde voorwaarden. 
De werknemersbijdrage in de verschuldigde pensioenpremie bedraagt 5%, vermeerderd met de 
helft van het verschil tussen het percentage van de totale pensioenpremie en 16%. 
  
 
Artikel 21  Schorsing en einde dienstbetrekking 
1. De werkgever kan de werknemer schriftelijk en gemotiveerd schorsen, indien het vermoeden 
van feiten bestaat, dat ontslag op staande voet rechtvaardigt. Geen schorsing geschiedt dan 
nadat de werknemer, na volledige kennisneming van de feiten terzake waarvan de maatregel 
wordt opgelegd, de gelegenheid heeft gekregen zich, eventueel bijgestaan door een raadsman, 
schriftelijk dan wel mondeling te verweren. Van een mondeling verweer wordt een verslag 
gemaakt, dat door beide partijen wordt ondertekend. 
Indien de reden van de schorsing ongegrond wordt bevonden, zal de werkgever, indien de 
werknemer dit verzoekt, bekend maken dat de werknemer geen blaam treft, op een door 
betrokkene te bepalen adequate wijze. 
 
2. De dienstbetrekking eindigt: 
a. onmiddellijk bij beëindiging door de werkgever of de werknemer gedurende de wettelijke 
proeftijd (Boek 7 Titel 10: artikel 676 BW), zo deze is overeengekomen of wegens een 
dringende reden als bedoeld in Boek 7 Titel 10: artikel 678 en 679 BW; 
b. met ingang van de eerste dag van de volgende maand bij opzegging door de werkgever of 
de werknemer; 
c. op de dag, waarop de desbetreffende werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 
Onder de pensioengerechtigde leeftijd wordt de leeftijd van 65 jaar voor het 
ouderdomspensioen verstaan. 
d. op de dag van overlijden van de werknemer (Boek 7 Titel 10: artikel 674 BW ); 
e. op het tijdstip, bepaald door de rechter, ingeval van ontbinding van de arbeidsvoorwaarden 
wegens een gewichtige reden (Boek 7 Titel 10: artikel 685 BW ); 
f. op het vooraf bepaalde tijdstip, wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is 
aangegaan of bij het beëindigen van het werk, wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaald 
werk is aangegaan. 
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3. De opzegtermijn, zowel door de werkgever als door de werknemer in acht te nemen, is 
afhankelijk van de functie. Daarbij geldt (parallel aan artikel 9 lid 5) als uitgangspunt, dat de 
werknemer in een functie, bezoldigd in de functionele schaal "H" (regelnummer 23) of hoger 
een opzegtermijn heeft van 3 maanden. 
Voor de overige werknemers geldt een opzegtermijn van 2 maanden, behoudens Boek 7 Titel 
10: artikel 672 BW. 
 
Artikel 22  Ziekte en bedrijfsgezondheidszorg 
1. De werkgever is verantwoordelijk voor het terugdringen, c.q. het zo beperkt mogelijk houden, 
van het ziekteverzuim. 
 
2. De werkgever heeft op het gebied van de bedrijfsgezondheidszorg een contract afgesloten 
met ArboNed te Utrecht  ten behoeve van de totale organisatie.  
 
3. Arbeidsongeschiktheid. 
a. regels omtrent de handelwijze bij arbeidsongeschiktheid zijn vastgelegd in het 
Ziekteverzuimbeleid, onderdeel van het Handboek P&O.  
 
b. Tijdens ziekte heeft de werknemer recht op een inkomensbescherming tot 100% van het 
salaris gedurende de eerste drie jaar van de arbeidsongeschiktheid, onder voorbehoud van 
voldoende inspanning en medewerking aan reïntegratie. Wordt aan deze voorwaarden niet 
voldaan, dan is de inkomingsbescherming gedurende het tweede en derde ziektejaar 
beperkt tot 70% van het salaris. Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% heeft 
de werknemer in het vierde tot en met het zesde jaar van arbeidsongeschiktheid recht op 
een inkomensbescherming van 80%. 
Voor alle werknemers geldt een ontslagbescherming van twee jaar na aanvang van de 
arbeidsongeschiktheid. 
Ten behoeve van de financiering van de inkomensbescherming treft de werkgever een 
voorziening op de balans. Bij beëindiging van het dienstverband ontvangen werknemers de 
gekapitaliseerde aanvulling als een eenmalige uitkering. 
 
c. De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de werknemers van CNV Onderwijs over de 
rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. 
 
2. De Ondernemingsraad wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking 
tot de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers binnen CNV Onderwijs. 
 
3. De werkgever verplicht zich maximaal in te spannen om een arbeidsongeschikte werknemer 
binnen CNV Onderwijs te herplaatsen. Mocht dit intern niet tot resultaten leiden, dan zullen 
vervolgens de herplaatsingsmogelijkheden binnen de andere CNV-organisaties worden bezien. 
Vervolgens zullen de herplaatsingsmogelijkheden bij derden worden bezien. 
 
4. De werkgever doet schriftelijk het aanbod tot passende arbeid. Het aanbod vermeldt tevens 
het wettelijk recht van de werknemer een second opinion aan te vragen bij de UWV. 
 
5. De werknemer dient een second opinion binnen 10 werkdagen aan te vragen en kan zich 
hierbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 
Ingeval van aanvraag van een second opinion en weigering van het aanbod van passende 
arbeid, gaat de werkgever over tot looninhouding tot maximaal 70% van het salaris. Als de UWV 
tot het oordeel komt dat de weigering op terechte gronden is geschied, zal de werkgever met 
terugwerkende kracht de inhouding en de daarmee samenhangende inkomensgevolgen 
ongedaan maken. 
6. Er is sprake van een geslaagde reïntegratie bij de werkgever wanneer de werknemer, hetzij in 
de oude functie, hetzij in een nieuwe functie gedurende 26 weken heeft gefunctioneerd. Bij 
gemotiveerde twijfel van een der betrokken partijen kan de termijn met tweemaal 13 weken 
worden verlengd. 
 
7. Er is sprake van geslaagde reïntegratie bij een andere CNV-organisatie wanneer de 
werknemer 26 weken in zijn/haar nieuwe functie heeft gefunctioneerd. Tussen betrokken 
partijen vindt op dat moment overleg plaats, of tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. 
Deze termijn kan bij gemotiveerde twijfel met tweemaal 13 weken worden verlengd. In overleg 
kan worden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot detachering met een maximum van 52 
weken. 
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Indien sprake is van een lager salaris ontvangt de werknemer gedurende (het restant van de ) 
bovengenoemde aanvullingsperiode een aanvulling op zijn salaris tot 100% behorende bij zijn 
oude functie. 
 
8. Er is sprake van een geslaagde reïntegratie bij een derde wanneer de werknemer 13 weken in 
zijn/haar nieuwe functie heeft gefunctioneerd. Tussen betrokken partijen vindt op dat moment 
overleg plaats of tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. Bij gemotiveerde twijfel kan 
deze termijn nogmaals met 13 weken worden verlengd. 
 
9. In het kader van ziekteverzuimpreventie krijgt iedere medewerker van 50 jaar en ouder het 
aanbod om vrijwillig eenmalig een bodyscan te laten verrichten op kosten van de werkgever.  
De uitwerking van dit aanbod wordt overeengekomen met de OR en vastgelegd in het  
Ziekteverzuimbeleid.  
 
 
Artikel 23  Werkgelegenheid 
Indien tengevolge van vermindering van werkzaamheden, inkrimping, reorganisatie, federatie, 
fusie of dergelijke, ontslag of overplaatsing noodzakelijk blijkt, zal tussen partijen tijdig overleg 
plaatsvinden en zal zo nodig een regeling worden getroffen, die de sociale gevolgen daarvan 
regelt. 
 
 
Artikel 24  Aanpassing arbeidsduur 
1. Onverminderd het bepaalde in de Wet aanpassing arbeidsduur kan de werknemer de 
betrokken leidinggevende verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur (vermindering of 
vermeerdering van het aantal uren), als de werknemer ten minste één jaar voorafgaande aan 
het gewenste tijdstip van ingang van die aanpassing in dienst is van de Onderwijsbond CNV. 
 
2. Het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur wordt ten minste vier maanden vóór het 
gewenste tijdstip van aanpassing schriftelijk bij de betrokken leidinggevende ingediend onder 
opgave van de ingangsdatum, de omvang van de aanpassing van de overeengekomen 
arbeidsduur en de gewenste spreiding van de uren over de week. 
 
3. De werknemer kan ten hoogste eenmaal per twee jaren, nadat de betrokken leidinggevende, 
na overleg met de werkgever, een verzoek om aanpassing heeft ingewilligd of afgewezen, 
opnieuw een verzoek indienen. 
 
4. De betrokken leidinggevende pleegt overleg met de werknemer over diens verzoek. 
 
5. De werkgever willigt het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur in, 
voor zover het betreft het tijdstip van ingang en de omvang van de aanpassing, tenzij 
zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. (Bij vermindering: ernstige problemen 
bij herbezetting van de vrijgekomen uren, veiligheid en roostertechnische aard. Bij 
vermeerdering: ernstige problemen van financiële of organisatorische aard, het niet voorhanden 
zijn van voldoende werk of de ontoereikendheid van de formatieruimte of personeelsbegroting). 
 
6. De betrokken leidinggevende stelt de spreiding van de uren vast overeenkomstig de wensen 
van de werknemer, tenzij dit, gelet op het belang van de organisatie, naar redelijkheid en 
billijkheid niet van de betrokken leidinggevende kan worden verlangd. 
 
7. De beslissing op het verzoek om aanpassing wordt schriftelijk aan de werknemer  
medegedeeld. 
Bij afwijzing van het verzoek of een andere spreiding van de uren dan gewenst door de 
werknemer, wordt dit schriftelijk medegedeeld. 
 
8. Indien de werkgever niet één maand voor het gewenste tijdstip van ingang van de aanpassing 
op het verzoek heeft beslist, wordt de arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek van 
de werknemer. 
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Artikel 25  Scholing & Studiefaciliteiten 
1. De werkgever rekent het tot zijn verantwoordelijkheid, dat de werknemers worden 
gestimuleerd in het verhogen van de deskundigheid. Scholing van de medewerkers is een vast 
onderdeel van het functioneringsgesprek. Minimaal 1% van de loonsom wordt besteed aan 
scholing en deskundigheidsontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast wordt 0,5 % van de 
loonsom besteed aan een persoonlijk opleidingsbudget voor de medewerkers.  
 
De Studiefaciliteitenregeling en de regeling voor het Persoonlijk Opleidingsbudget maken deel uit 
van het Handboek P&O. Vaststelling en wijziging van deze regelingen geschiedt in overleg met 
de Ondernemingsraad.   
 
2. De werkgever kent een vaste maandelijkse vergoeding toe van € 12,50 per maand aan 
werknemers, die op verzoek van de werkgever een BHV e n/of EHBO-diploma hebben behaald. 
Conform de eis van het Ministerie van Financiën vindt voor de uitkering van dit netto-recht 
brutering plaats. 
 
 
Artikel 26 Fietsregeling 
CNV Onderwijs kent een fietsregeling. Deze regeling is uitgewerkt in bijlage 4. 
 
 
Artikel 27  Levensloopregeling 
CNV Onderwijs kent een levensloopregeling. Deze regeling is uitgewerkt in bijlage 5. 
 
 
Artikel 28  Gewetensbezwaarden 
Indien een werknemer gemotiveerde gewetensbezwaren heeft tegen het verrichten van 
specifieke werkzaamheden, kan hij deze aan de werkgever kenbaar maken en verzoeken van 
deze werkzaamheden te worden vrijgesteld. De werkgever zal binnen de grenzen van de 
redelijkheid en de mogelijkheden naar een oplossing zoeken. 
 
 
Artikel 29  Vakbondswerk binnen de organisatie 
1. Algemeen: 
a. ten behoeve van doelmatige communicatie en overleg met werknemers, die lid zijn van een 
vakorganisatie, welke partij is bij de collectieve arbeidsovereenkomst, worden afspraken 
gemaakt en procedureregels overeengekomen over de toekenning van faciliteiten ten 
behoeve van activiteiten binnen de organisatie; 
b. indien een vakorganisatie ten behoeve van haar activiteiten binnen de organisatie een 
formele organisatievorm heeft gekozen, zal zij de werkgever tijdig op de hoogte brengen en 
daarbij tevens de samenstelling van dat orgaan bekend maken; 
c. faciliteiten ten behoeve van de vakorganisatie hebben betrekking op de communicatie en 
het overleg, enerzijds tussen het onder b genoemde orgaan en de leden van de vakorganisatie 
en anderzijds tussen dat orgaan en de bestuurders van de vakorganisatie; 
d. het contact tussen de werkgever en zijn vertegenwoordigers en de vakorganisatie vindt 
plaats via de bestuurders van de desbetreffende vakorganisatie. 
 
2. Faciliteiten: 
a. de toekenning en het gebruik van faciliteiten binnen de organisatie aan de vakorganisaties 
hebben betrekking op: 
- het ter beschikking stellen van publicatiemogelijkheden op de daartoe bestemde plaatsen ten 
behoeve van: 
* het doen van mededelingen van zakelijke en informatieve aard; 
* het aankondigen van vergaderingen van de vakorganisatie; 
* het publiceren van beknopte verslagen van deze vergaderingen; 
* de kandidaatstelling van leden van de ondernemingsraad; 
- het ter beschikking stellen van vergadertijd en vergaderruimte voor het verenigingskader van 
de betrokken vakorganisaties; 
- het ter beschikking stellen van vergaderruimte ten behoeve van vergaderingen van het 
verenigingsorgaan met de leden van de vakorganisatie; 
b. de uitoefening van de activiteiten van de vakorganisaties en de toekenning en gebruikmaking 
van faciliteiten daartoe mogen de goede gang van zaken in de organisatie niet verstoren. 
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3. Bescherming van vertegenwoordigers van de vakorganisaties: 
a. de vertegenwoordigers van de vakorganisatie zijn de in de organisatie werkzame personen, 
die een bestuurlijke of vertegenwoordigende functie uitoefenen in het kader van de 
vereniging en die als zo danig door de betrokken vakorganisatie bij de werkgever schriftelijk 
zijn aangemeld; 
b. de werkgever draagt er zorg voor dat de vertegenwoordigers van een vakorganisatie uit 
hoofde van het verenigingswerk niet in hun positie als werknemer worden geschaad; 
c. de wederzijdse naleving van de rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de 
arbeidsovereenkomst zal niet worden beïnvloed door het functioneren als vertegenwoordiger van 
een vakorganisatie. 
 
4. Werkgeversbijdrage: 
De werkgeversbijdrage aan CNV Dienstenbond wordt gebaseerd op de AWVN-norm.  
 
 
Artikel 30 Vakbondscontributie 
De werknemer heeft de mogelijkheid de contributie voor een vakbond met een jaarlijkse bruto 
inhouding op het salaris te verrekenen. Hiertoe overlegt werknemer jaarlijks voor 1 december 
een verklaring van zijn/haar vakorganisatie waarin het betaalde contributiebedrag voor het 
betreffende jaar is vermeld. Werkgever houdt vervolgens het contributiebedrag op het bruto 
salaris van de maand december in en betaalt dit bedrag gelijktijdig netto aan werknemer uit. 
Door deze fiscale aftrekmogelijkheid dalen de kosten voor het lidmaatschap van een 
vakorganisatie aanzienlijk. 
 
 
Artikel 31 Bonus 
1. De werkgever zal de medewerkers een bonus uitkeren als er sprake is van ledengroei. De 
bonus wordt als volgt vastgesteld:   

- Op 1 juli van enig jaar zal het ledenaantal worden vastgesteld; 
- Op 1 juli van het daarop volgend jaar wordt bepaald of er sprake is van ledengroei; 
- Indien de ledengroei 1 of meer leden bedraagt, ontvangen medewerkers een bonus van 

0,5% van het in het betreffende jaar totaal aan maandsalarissen. Bij tussentijdse 
beëindiging van het dienstverband vindt betaling naar rato plaats.  

- Indien de ledengroei meer dan 1% van het ledenaantal omvat zal er een bonus worden 
uitbetaald van 1% van het in het betreffende jaar totaal aan maandsalarissen. Bij 
tussentijdse beëindiging van het dienstverband vindt betaling naar rato plaats.  

- Op grond van dit artikel zijn 3 situaties mogelijk:  
1. Er wordt geen bonus toegekend; 
2. Er wordt een bonus van 0,5% toegekend; 
3. Er wordt een bonus van 1% toegekend; 
Cumulatie van deze mogelijkheden is niet aan de orde. 

 
2. Op de bonus vermeld in lid 1 zal de verschuldigde loonbelasting en premie sociale 
verzekeringen worden ingehouden. De bonus is niet pensioengevend.  
 
 
Artikel 32  Overgangsbepalingen 
Rechtens geldende individuele arbeidsvoorwaarden blijven, voor zover zij in voor de werknemer 
gunstige zin van het bepaalde in deze collectieve arbeidsovereenkomst afwijken, gehandhaafd, 
tenzij in de onderscheiden bepalingen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 
Utrecht, februari 2010 
 
Partij ter ene zijde:      Partij ter andere zijde: 
CNV Onderwijs       CNV Dienstenbond 
 
 
C. Kuiper       D. Swagerman 
bestuurder werkorganisatie     voorzitter 
 
 

G.F. van Linden 
arbeidsvoorwaardencoördinator
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BIJLAGEN  
 
 
BIJLAGE 1 Salarissystematiek & Salaristabel 
(bij CAO artikel 13) 
 
De salarissystematiek 
De salarisstructuur gaat uit van het principe van de functiebeloning (bij een functie hoort een 
bepaalde salarisschaal). 
In de salarissystematiek worden 13 salarisschalen onderscheiden, aangeduid met de letters A tot 
en met M. 
 
Elke salarisschaal kent twaalf periodieken. De twaalfde periodiek in het maximum van de 
salarisschaal. Dit is uitgewerkt in een salaristabel, die is opgenomen in bijlage A. 
 
Tot en met de tiende periodiek is er sprake van een automatische jaarlijkse doorloop naar het 
volgende regelnummer. Deze jaarlijkse verhoging (de periodiek) wordt toegekend in januari. Het 
toekennen van deze periodiek vindt automatisch plaats tot en met de tiende periodiek. 
 
De volgende twee periodieken kunnen slechts worden toegekend na een positieve beoordeling. 
Toekenning van een dergelijke periodiek geschiedt op zijn vroegst twee jaar na toekenning van 
de vorige periodiek. 
 
Toekenning van een periodiek bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd 
In het geval van een arbeidscontract voor bepaalde tijd voor een periode van 1 jaar wordt de 
jaarlijkse periodiek toegekend in de maand, waar in de desbetreffende werknemer is 
medegedeeld, dat hij (voor dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden) een contract voor 
onbepaalde tijd heeft gekregen. 
In de regel gebeurt dit in de negende maand van een contract voor bepaalde tijd voor 1 jaar. 
 
Aankomend medewerker 
Voor de volgende functies wordt een nieuwe werknemer zonder relevante werkervaring 
geplaatst in de schaal van aankomend medewerker. De schaal ligt direct onder de 
aanloopschaal. 
Het betreft de volgende functies: 
- beleidsmedewerker 
- juridisch medewerker 
- beleidsmedewerker 
- regiobestuurder 
- medewerker scholing 
De desbetreffende werknemer blijft zolang in de schaal van aankomend medewerker, totdat 
deze gelijk komt te liggen met de aanloopschaal. Op dat moment krijgt deze werknemer de 
organieke functie, bezoldigd volgens de aanloopschaal. 
 
Aanloopschaal en functionele schaal 
Elke functie die deel uitmaakt van de vastgestelde formatie, behoudens de aankomend 
medewerker, wordt bezoldigd volgens een functionele schaal, voorafgegaan door een 
aanloopschaal. 
 
Indien een nieuwe werknemer in dienst treedt en deze niet in een schaal voor een aankomend 
medewerker wordt geplaatst, vindt inpassing in principe plaats in de aanloopschaal: de schaal 
die direct voorafgaat aan de bij de functie behorende schaal. Op het moment dat in de 
aanloopschaal het bedrag bereikt wordt dat gelijk is aan het bedrag dat vermeld staat bij 
periodiek 1 van de functionele schaal, gaat de werknemer over van de aanloop- naar de 
functionele schaal. 
 
Versnelde doorloop 
De mogelijkheid is gecreëerd om een werknemer individueel extra te belonen op basis van een 
beoordeling van zijn functioneren. 
Hierbij moet er duidelijk sprake zijn van een “boven normaal” functioneren. De criteria die hierbij 
worden gehanteerd worden ontleend aan de functiebeschrijving in relatie tot de opgedragen 
taken en het resultaat van de positieve beoordeling. 
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Voor het extra belonen van werknemers wordt - naast de elfde en twaalfde periodiek - de 
versnelde doorloop gehanteerd voor werknemers in de aanloop- of de functionele schaal. Het 
gaat dan om het “overslaan” van een periodiek binnen de aanloop- of functionele schaal. 
 
Onthouden van jaarlijkse periodiek 
Vanaf 2011 wordt het mogelijk om de jaarlijkse periodieke verhoging te onthouden. Er kan 
alleen dan sprake zijn van afwijking van het principe als daar een adequaat dossier voor is 
opgebouwd, waardoor het besluit toetsbaar is voor derden.  
In 2010 zal in overleg met de OR een beloningsbeleid worden ontwikkeld waarin de voorwaarden 
worden opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat afwijking van de jaarlijkse periodiek 
aan de orde is. In 2010 zal tevens in het beoordelingsgesprek worden verwezen naar het 
mogelijke effect van de beoordeling in de nieuwe situatie. 
 
Jaarlijks zullen CNV Dienstenbond en OR geïnformeerd worden over het aantal positieve en 
negatieve afwijkingen.  
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S a l a r i s t a b e l   C N V   O n d e r w i j s  p e r   1  j a n u a r i   2 0 1 0 

CNVOschaal  A B C D E F G H I J K L M 
BBRA-schaal  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Nr.                
2 1.566 ………………………. 1             
3 1.595 ………………………. 2             
4 1.626 ………………………. 3             
5 1.660 ………………………. 4 1            
6 1.699 ………………………. 5 2            
7 1.723 ………………………. 6 3 1           
8 1.761 ………………………. 7 4 2           
9 1.799 ………………………. 8 5 3 1          
10 1.838 ………………………. 9 6 4 2          
11 1.876 ………………………. 10 7 5 3          
12 1.921 ………………………. X 8 6 4 1         
13 1.974 ………………………. X 9 7 5 2         
14 2.036 ………………………. 10 8 6 3 1        
15 2.115 ………………………. X 9 7 4 2        
16 2.190 ………………………. X 10 8 5 3 1       
17 2.261 ………………………. X 9 6 4 2       
18 2.334 ………………………. X 10 7 5 3       
19 2.406 ………………………………. X 8 6 4       
20 2.476 ………………………………. X 9 7 5       
21 2.559 ………………………………………. 10 8 6       
22 2.623 ………………………………………. X 9 7       
23 2.702 ………………………………………. X 10 8 1      
24 2.769 ……………………………………………………….. X 9 2      
25 2.831 ……………………………………………………….. X 10 3      
26 2.911 ……………………………………………………….. X 4      
27 2.986 ……………………………………………………….. X 5 1     
28 3.064 ……………………………………………………………….. 6 2     
29 3.134 ……………………………………………………………….. 7 3     
30 3.220 ……………………………………………………………….. 8 4     
31 3.296 ……………………………………………………………….. 9 5 1    
32 3.372 ……………………………………………………………….. 10 6 2    
33 3.450 ……………………………………………………………….. X 7 3    
34 3.521 ……………………………………………………………….. X 8 4    
35 3.596 ……………………………………………………………………….. 9 5    
36 3.673 ……………………………………………………………………….. 10 6 1   
37 3.829 ……………………………………………………………………….. X 7 2   
38 3.974 ……………………………………………………………………….. X 8 3   
39 4.111 ……………………………………………………………………………….. 9 4   
40 4.256 ……………………………………………………………………………….. 10 5   
41 4.394 ……………………………………………………………………………….. X 6 1  
42 4.492 ……………………………………………………………………………….. X 7 2  
43 4.590 ………………………………………………………………………………………… 8 3  
44 4.694 ………………………………………………………………………………………… 9 4 1 
45 4.810 ………………………………………………………………………………………… 10 5 2 
46 4.906 ………………………………………………………………………………………… X 6 3 
47 5.027 ………………………………………………………………………………………… X 7 4 
48 5.157 ………………………………………………………………………………………………… 8 5 
49 5.276 ………………………………………………………………………………………………… 9 6 
50 5.402 ………………………………………………………………………………………………… 10 7 
51 5.547 ………………………………………………………………………………………………… X 8 
52 5.699 ………………………………………………………………………………………………… X 9 
53 5.837 ………………………………………………………………………………………………………… 10 
54 6.008 ………………………………………………………………………………………………………… X 
55 6.188 ………………………………………………………………………………………………………… X 
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BIJLAGE 2 FUNCTIEWAARDERING 

 
Artikel 1 Functies en functiewaardering 
1. De werkgever draagt zorg voor het beschrijven van de voorkomende functies bij  
CNV Onderwijs. 
De functies worden gewaardeerd op basis van FUWASYS en worden vastgelegd in een 
functieboek. Een actueel overzicht van de functies en hun inschaling maakt deel uit van het 
Handboek P&O en is te raadplegen op intranet. In het Functiereglement, onderdeel van het 
handboek P&O, wordt functiewaardering bij CNV Onderwijs nader uitgewerkt.  
2.  De werkgever draagt er zorg voor dat iedere werknemer in het bezit is van een beschrijving 
van zijn functie en de daarbij behorende waardering, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. 
 
Artikel 2 Wijzigingen in de formatie 
1. De OR heeft adviesrecht ten aanzien van nieuwe en te actualiseren functies.  
2. CNV Dienstenbond zal te allen tijde geïnformeerd worden over een voorgenomen  
reorganisatie of substantiële wijzigingen in de formatie. 
 
Artikel 3 Salarisconsequenties gewijzigde functietoekenning 
 
1. Functietoekenning heeft geen wijziging van de salarisschaal tot gevolg 
Indien de nieuwe of gewijzigde functiebeschrijving tot dezelfde schaalindeling leidt dan zal de 
medewerker een bevestigingsbrief ontvangen waarin de nieuwe functienaam genoemd wordt. 
Arbeidsvoorwaardelijk heeft deze functiewijziging geen gevolgen. 
 
2. Functietoekenning leidt tot lagere salarisschaal 
Medewerkers die een functie toegekend krijgen met een lagere salarisschaal, zullen  
ingedeeld worden in die lagere salarisschaal met behoud van de opgebouwde  
salarisrechten, inclusief de nog door te lopen periodieken en/of uitloopschalen. Het verschil 
tussen het nieuwe salaris en het huidige salarisniveau zal gecompenseerd worden in de vorm 
van een persoonlijke toeslag. Deze toeslag wordt geïndexeerd en is pensioengevend. De 
medewerker ontvangt een schriftelijke bevestiging van de inschaling en de salarisconsequenties. 
 
3. Functietoekenning leidt tot hogere salarisindeling 
Indien de nieuwe of gewijzigde functiebeschrijving tot een hogere schaalindeling leidt dan zal de 
medewerker een brief ontvangen waarin de nieuwe functienaam genoemd wordt en de nieuwe 
schaalindeling. Bij bevordering naar een hogere salarisgroep wordt de medewerker ingeschaald 
op tenminste hetzelfde salaris + één periodiek. Indien het huidige salaris + één periodiek niet 
hoger is dan het laagste schaalsalaris in de nieuwe salarisgroep, vindt inschaling in de nieuwe 
salarisgroep plaats met toekenning van 0 periodieken.  
Indien er bij bevordering naar een andere (hogere) functie meer dan één salarisschaal verschil is 
tussen de huidige (oude) schaal en de nieuwe functionele schaal, dan wordt een medewerker 
ingedeeld in de bij de nieuwe functie behorende aanloopschaal waarna de overige bepalingen 
van de inschalingprocedure van toepassing zijn als bij de eerste aanstelling/indiensttreding. 
 
Artikel 4 Bezwarenregeling functiewaardering 
1. De werkgever draagt zorg voor de instelling van een bezwarencommissie functiewaardering. 
2. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en twee leden:  

- één lid wordt benoemd op voordracht van de werkgever 
- één lid wordt benoemd op voordracht van de OR 
- de voorzitter wordt benoemd op voordracht van de twee leden. 

3. De kosten van de commissie komen voor rekening van der werkgever. 
4. De werknemer kan bij de commissie bezwaar aantekenen als hij zich niet kan verenigen 
      met:    -    de waardering van zijn functie 

- de beschrijving van zijn functie in relatie tot de opgedragen taken.  
 

5. De commissie toetst naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid of de werkgever de 
functie van de werknemer juist heeft gewaardeerd, dan wel of de beschrijving van de functie 
past bij de aan de werknemer opgedragen taken. Van de uitspraak van de commissie kan 
alleen afgeweken worden als er sprake is van zwaarwegende en gemotiveerde argumenten. 
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BIJLAGE 3 Verplaatsingskostenregeling 
(bij CAO artikel 16) 
 
Artikel 1  Definities 
1. Standplaats : Utrecht.  
Voor regiobestuurders geldt dat hun standplaats hun eigen woonplaats is. In bijzondere gevallen 
kan met de werknemer worden afgesproken dat de werkzaamheden op een andere plaats 
worden uitgevoerd. Indien een dergelijke afspraak wordt gemaakt, wordt als standplaats de 
plaats aangemerkt, waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
 
2. Zone: De eenheid, waarin het bus- en tramlijnennet is verdeeld en die de basis vormt van de 
strippenkaart in het stads- en streekvervoer. 
 
3. Berekeningstijdstip: De datum van ingang van benoeming of de datum waarop wordt 
verhuisd. 
 
4. Jaarsalaris: Het bruto-salaris, vermeerderd met de vakantie-uitkering, in de maand van het 
berekeningstijdstip, vermenigvuldigd met 12. 
 
5. Dienstreis: De reis, die in het belang van CNV Onderwijs en in opdracht van de betrokken 
leidinggevende, in of buiten de standplaats of woonplaats wordt gemaakt, niet zijnde een reis in 
het kader van woon-/werkverkeer. 
 
Artikel 2   Dienstreizen - algemeen 
1. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten wordt verleend voor de dienstreis met de 
standplaats als begin- en eindpunt. 
 
2. Voor de werknemer met een gescheiden woonplaats en standplaats wordt voor de heen- en 
terugreis de woonplaats als standplaats aangemerkt als de dienstreis in de woonplaats begint en  
eindigt, met uitzondering van een dienstreis naar de standplaats en terug.  
Dienstreizen, die de werkplek van de werknemer aandoen, komen voor het woon-/werkgedeelte 
niet voor vergoeding in aanmerking.  
 
3. Indien voor een dienstreis in opdracht van de werkgever in enigerlei vorm een vergoeding 
wegens reis- en verblijfkosten wordt toegekend, mag de te declareren vergoeding in combinatie 
met de verkregen vergoeding niet het bedrag te boven gaan, waarop de werknemer recht heeft 
volgens de "Verplaatsingskostenregeling CNV Onderwijs".  
 
4. Indien een werknemer een dienstreis met een bestemming buiten Nederland moet maken, 
dient vooraf toestemming te worden verkregen van de betrokken leidinggevende. 
 
Artikel 3  Dienstreizen per openbaar vervoer 
1. Indien de werknemer een dienstreis per openbaar vervoer maakt, vergoedt de werkgever de 
werkelijk gemaakte kosten voor het afgelegde traject. De kosten van het openbaar vervoer 
per trein worden vergoed op basis van tweede klasse. Indien er sprake is van een reisafstand 
per trein van meer dan 125 km enkele reis, is de werknemer gerechtigd op basis van eerste 
klasse te reizen. 
 
2. Indien de werknemer per openbaar vervoer reist, kunnen de noodzakelijk gemaakte 
taxikosten worden gedeclareerd. De noodzaak van het vervoer per taxi dient op het 
declaratieformulier te worden toegelicht. 
 
3. a. Een werknemer heeft recht op de volledige vergoeding van de kosten van een NS-jaarkaart 
tweede klasse, als uit eerdere declaraties blijkt dat het te declareren bedrag voor dienstreizen op 
basis van de autokostenvergoeding (kilometervergoeding vermenigvuldigd met het aantal 
kilometers) per jaar hoger is dan de prijs van een NS-jaarkaart tweede klasse minus de 
eventueel ontvangen vergoeding voor woon-/werkverkeer. 
Indien de autokostenvergoeding, vermeerderd met de eventuele vergoeding woon-/werkverkeer, 
hoger is dan de prijs van een NS-jaarkaart eerste klasse, heeft werknemer recht op de volledige 
vergoeding van de kosten van deze kaart.  
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b. Indien een werknemer recht heeft op een NS-jaarkaart tweede klasse, conform hetgeen in 
artikel 3.a. is gesteld, is de werkgever bereid om bij de keus voor een NS-jaarkaart eerste klasse 
25% van het verschil tussen de kosten van een NS-jaarkaart eerste klasse en tweede klasse aan 
de werknemer te vergoeden. 
 
c. Een werknemer, die vanuit artikel 3.a. een NS-jaarkaart tweede klasse heeft ontvangen, is 
gerechtigd op basis van eerste klasse te reizen, indien de reisafstand per trein meer dan 125 km 
enkele reis bedraagt. 
 
4. Indien een NS-jaarkaart wordt verstrekt, vervalt het recht van de werknemer op een 
vergoeding van woon-/werkverkeer. 
 
5. Indien een NS-jaarkaart wordt verstrekt, mag (als kan worden aan getoond dat de dienstreis 
vanwege bereikbaarheidsoverwegingen of tijdsoverwegingen niet per openbaar vervoer kan 
worden uitgevoerd) een autokostenvergoeding worden gedeclareerd tot een maximum van 
5000 km per jaar. In deze situatie is voorafgaande toestemming noodzakelijk van de betrokken 
leidinggevende. 
 
6. Indien een NS-jaarkaart door de werkgever is verstrekt, dient bij noodzakelijke verlenging 
van de NS-jaarkaart voorafgaand toestemming te worden verleend door de betrokken 
leidinggevende. Daarbij is de werknemer verplicht tot het verschaffen van inzicht in de werkelijk 
gemaakte dienstreizen. 
 
Artikel 4  Dienstreizen per auto 
1. De coördinator kan van mening zijn dat een dienstreis op eenvoudige wijze met het openbaar 
vervoer kan worden gemaakt. Hij deelt dit de werknemer in een zo vroeg mogelijk stadium mee. 
Indien de werknemer besluit toch gebruik te maken van de auto geldt een vergoeding op basis 
van openbaar vervoer.  
 
2. Voor alle andere dienstreizen die met de eigen auto worden gemaakt, wordt een bedrag per 
kilometer vergoed. 
 
3. De vergoeding per verreden dienstkilometer is als volgt vastgesteld: 
1 t/m 10.000 km  € 0,28 
10.001 t/m 20.000 km € 0,25 
20.001 en meer km per jaar € 0,17 
 
4. Tot en met 10.000 km per jaar worden de overige kosten, zoals tol- en parkeergelden geacht 
in het kilometerbedrag van € 0,28 te zijn opgenomen. 
Boven de 10.000 km worden alle kosten als bovenstaand vergoed tegen inlevering van 
betalingsbewijzen, met dien verstande dat per saldo niet meer dan € 0,28 per km wordt 
vergoed. 
 
5. Indien een der CAO-partijen van oordeel is, dat de verhouding tussen de vergoeding en de 
werkelijk gemaakte kosten niet meer redelijk is, treden partijen in overleg teneinde te bepalen 
of het noodzakelijk is een ander criterium vast te stellen. 
 
Artikel 5  Verblijfkosten 
1. Voor een noodzakelijke maaltijd in de middaguren kan maximaal € 9,-- worden gedeclareerd. 
2. Voor een noodzakelijke maaltijd in de avonduren kan maximaal € 18,- worden gedeclareerd. 
3. Kosten van overnachting en worden alleen vergoed, indien hiervoor vooraf toestemming is 
verleend door de betrokken leidinggevende. 
4. Verblijfkosten worden alleen vergoed indien betalingsbewijzen, voorzien van een datum, 
kunnen worden overgelegd. 
 
Artikel 6  Declaraties 
1. Een werknemer kan een declaratieformulier indienen bij de betrokken leidinggevende tot 
maximaal één maand na afloop van de declaratiemaand; dit declaratieformulier dient te zijn 
ondertekend en te zijn voorzien van de bijbehorende betalingsbewijzen. 
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2. De werknemer is verplicht verantwoording af te leggen over de wijze van declareren. 
3. Bij verschil van mening over de wijze van declareren of de hoogte van de declaratie beslist de 
bestuurder werkorganisatie, nadat zij de werknemer en de betrokken leidinggevende heeft 
gehoord. 
 
Artikel 7  Woon- werkverkeer 
1. Indien de werknemer geen NS-jaarkaart ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer recht 
op een tegemoetkoming in de kosten van woon-/werkverkeer. 
Op het moment dat de werkplek, het woonadres of de frequentie wijzigt, zal de vergoeding 
hieraan worden aangepast. De werknemer heeft de verplichting om veranderingen van het 
woonadres te melden bij de afdeling personeelszaken. 
 
2. De vergoeding woon-werkverkeer is gebaseerd op de kosten van een jaartrajectkaart  
woonplaats – Utrecht met het openbaar vervoer 2e klas (www.ov9292.nl). De vergoeding wordt 
gemaximeerd op € 163,33 per maand. Als geen 5 dagen per week gereisd wordt, wordt de 
vergoeding vanaf een werkweek van 3 dagen per week naar rato van het aantal reisdagen 
uitgekeerd. Deze vergoeding wordt verstrekt, ongeacht de manier waarop gereisd wordt. 
 
3. Reiskosten woon-werkverkeer tijdens ziekte en zwangerschap. 
Indien de werknemer langer dan 3 aaneensluitende weken afwezig is zal de vaste 
reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer worden stopgezet. Een vaste vergoeding voor 
woon-/werkverkeer wordt pas weer toegekend op de eerste dag van de maand volgend op de 
maand van herstel dan wel aanvang van de werkzaamheden. 
 
4. De vergoeding wordt maandelijks bij de salarisbetaling uitbetaald. 
 
5. Indien een werknemer vrijwillig verhuist naar een locatie die verder af is gelegen van de 
standplaats, leidt dit in tegenstelling tot lid 1 van artikel 7 niet tot enige verhoging van de 
vergoeding voor woon-/werkverkeer.  
 
Artikel 8  Verhuizing 
1. De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming in de verhuiskosten, indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. de werknemer gaat, ten gevolge van indiensttreding of ten gevolge van wijziging 
van de standplaats, verhuizen naar een woning die op of binnen vijf zones ligt van de 
standplaats; 
b. de werknemer woont op een afstand van tenminste zes of meer zones van de 
standplaats; 
c. de werknemer bekort de reisafstand tussen de woonplaats en de standplaats 
tengevolge van de verhuizing met tenminste vijf zones; 
d. de werknemer is benoemd voor een periode van tenminste één jaar; 
e. de werknemer heeft minimaal een dienstverband van een halve normbetrekking, met 
uitzondering van het bepaalde in lid 6. 
 
2. De werknemer heeft geen recht op een tegemoetkoming in de verhuiskosten, indien de 
verhuizing niet heeft plaats gevonden binnen twee jaar na benoeming in vaste dienst dan wel 
binnen drie jaar na indiensttreding. 
 
3. De werknemer, die een tegemoetkoming in de verhuiskosten van de werkgever heeft 
ontvangen, dient de ontvangen vergoeding terug te betalen: 
a. indien de arbeidsrelatie op zijn verzoek of ten gevolge van aan hem te wijten feiten 
of omstandigheden wordt beëindigd, tenzij deze beëindiging ingaat twee jaar of 
langer na de datum van indiensttreding of verplaatsing dan wel een jaar of langer na 
de datum van verhuizing; 
b. indien hij binnen twee jaar na de verhuizing, anders dan in verband met de beëindiging 
van het dienstverband, verhuist naar een woonplaats, die zodanig verder weg 
is gelegen van de standplaats, dat niet meer wordt voldaan aan de onder lid 1 genoemde 
voorwaarden. 
 
4. De tegemoetkoming in de verhuiskosten bestaat uit: 
a. de transportkosten; 
b. de (her)inrichtingskosten ter grootte van 12% van het jaarsalaris tot een 
maximum van € 5.445,-. 
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5. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten dient zo spoedig mogelijk bij de 
werkgever te worden ingediend. 
6. Indien werknemers gezamenlijk een huishouding vormen, geldt slechts een eenmalige 
vergoeding en wel voor degene met het hoogste inkomen. 
 
Artikel 9  Pensionkosten 
1. Een werknemer, die in geval van verhuizing in aanmerking zou komen voor een 
tegemoetkoming in de verhuiskosten op basis van artikel 8, en die naar het oordeel van de 
werkgever niet in de gelegenheid is dagelijks heen en weer te reizen tussen de woonplaats en de 
standplaats, heeft gedurende het eerste jaar, gerekend vanaf de datum van indiensttreding, 
aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten, indien hij een pension betrekt. Het 
pension moet gelegen zijn op of binnen een afstand van 5 zones van de plaats van 
tewerkstelling. 
 
2. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt 90% van de werkelijk gemaakte pensionkosten. 
Alvorens pensionkosten kunnen worden vergoed, dient de werknemer voorafgaand aan de 
betrokken leidinggevende toestemming te vragen of de hoogte van de pension prijs 
redelijkerwijs aanvaardbaar is. 
 
3. De werknemer, die recht heeft op een tegemoetkoming in de pensionkosten, kan één keer 
per week een retour-reis naar zijn woonplaats declareren op basis van de regeling dienstreizen. 
 
Artikel 10  Slotbepalingen 
1. In gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, treden de CAO-partijen in overleg teneinde 
een beslissing te nemen en passen de regeling zo nodig ter zake aan. 
 
2. In gevallen, waarin deze regeling niet naar billijkheid voorziet, beslist de bestuurder 
werkorganisatie, de werknemer en de betrokken leidinggevende gehoord hebbende. 
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Bijlage 4 Fietsregeling 
  
A. Inleiding 
De regeling beoogt een optimaal gebruik aan te bieden van de fiscale mogelijkheden bij de 
aanschaf van een fiets ten behoeve van het woon-werkverkeer door werknemers van de CNVO. 
Met deze fiscale mogelijkheden beoogt de overheid het aantal files te beperken en de 
binnensteden te ontlasten. Natuurlijk kan ook gesteld worden dat fietsen het milieu ontziet en 
goed is voor de mens. 
Vanuit de wens om het fietsgebruik voor woon-werkverkeer te stimuleren, biedt de CNVO haar 
werknemers de gelegenheid om, middels een tijdelijke verlaging van het bruto loon of van het 
bruto vakantiegeld, belastingvrij en onder voorwaarden, de kosten van de aankoop van een fiets 
op genoemde brutoloon bestanddelen in mindering te brengen. Ook wordt de mogelijkheid 
geboden om met het inleveren van bovenwettelijke verlofuren de fiets te financieren. 
 
B. Gebruik van de regeling 
Gezien de omvang en mogelijke duur van de verplichtingen is de mogelijkheid om aanspraak op 
deze regeling te maken beperkt tot werknemers met een vast dienstverband. 
 
C. Gevolgen 
De verlaging van het bruto loon heeft gevolgen voor de loon-gerelateerde uitkeringen en 
voorzieningen: 
- het vakantiegeld wordt evenredig verminderd 
- de pensioengrondslag is tijdelijk lager 
- de grondslag voor uitkeringen van sociale voorzieningen wordt lager.(ZW-WW-WAO) 
- er kan een negatief gevolg zijn voor inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals huursubsidie 
e.d. 
 
D. Voorwaarden voor deelneming. 
1. De aangeschafte fiets dient een normaal rijwiel, dan wel een fiets met elektrische 
ondersteuning te zijn. De regeling is niet van toepassing op rijwielen met hulpmotor, 
snorfietsen e.d. 
 
2. werknemer dient de fiets op ten minste de helft van het aantal dagen dat hij naar het 
werk reist te gebruiken. 
 
3. Het maximale factuurbedrag, inclusief BTW is  € 749,- 
 
4. Het bedrag kan ook worden voldaan door inzet - tot maximaal 80 uur - van 
bovenwettelijke verlofuren. De waarde van deze uren wordt bepaald door het aantal 
uren van de gekozen werkweek. In dit geval geldt altijd de fiscale bijtelling van €68. 
 
5. Het bedrag van aanschaf kan één maal per 3 kalenderjaren worden verhoogd met een 
bedrag van ten hoogste € 250,-, voor kosten van het totaal in 3 kalenderjaren van 
met de fiets samenhangende zaken (regenkleding/verzekering). 
 
6. De maximale termijn voor verlaging van de bruto loonbestanddelen is 36 maanden. 
 
7. Een werknemer kan slechts eenmaal per 3 kalenderjaren aan de regeling deelnemen. Dit 
houdt in dat in het vigerende kalenderjaar en de twee opvolgende kalenderjaren geen 
gebruik meer van de regeling kan worden gemaakt. 
 
8. De verlaging van het bruto loon mag niet in strijd zijn met in de CAO-CNVO opgenomen 
bepalingen of andere wettelijke regelingen (wet minimum loon). 
 
9. De verlaging van het bruto loon, of vakantiegeld alsmede de inzet van bovenwettelijke 
verlofuren, wordt vastgelegd in een aanvullende arbeidsovereenkomst. 
 
10. Het is de werknemer toegestaan om, in afwijking van hetgeen is overeengekomen, tot 
een snellere aflossing over te gaan, mits de uitvoering hiervan niet in strijd is met de 
CA0-CNVO en andere wettelijke bepalingen. 
11. Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking wordt de waarde van de fiets tot het 
loon gerekend. De waarde wordt bepaald volgens een lineaire afschrijving van vijf jaar, 
rekening houdend met een restwaarde van 10%. 
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12. De werkgever kan de aan deze overeenkomst te ontlenen rechten vervallen verklaren, 
zodra hem overtuigend is gebleken, dat in strijd is gehandeld met de overeengekomen 
afspraken en bedingen. 
 
E. Procedure 
1. Een schriftelijk verzoek tot deelname, voorzien van de originele factuur van aanschaf 
wordt bij de personeelsfunctionaris ingediend. 
2. De personeelsfunctionaris legt het verzoek voor aan de bestuurder werkorganisatie, voorzien 
van een advies. 
3. De bestuurder werkorganisatie neemt zo snel mogelijk een besluit tot het al dan niet 
honoreren van het verzoek. Dit besluit wordt betrokkene schriftelijk en gemotiveerd 
medegedeeld. 
4. De personeelsfunctionaris stelt een aanvullende arbeidsovereenkomst op, waarin de 
afspraak over de wijze van verlaging van de bruto looncomponenten en/of de inzet van 
bovenwettelijke verlofuren en een verklaring van het gebruik van de fiets voor woon-/ 
werkverkeer, alsmede de afstand in kilometers enkele reis, worden vastgelegd. 
Tevens wijst hij de werknemer nogmaals mondeling op de consequenties van toepassing 
van de regeling. 
5. Nadat de overeenkomst van de benodigde handtekeningen is voorzien, draagt de 
personeelsfunctionaris zorg voor de financiële en salariële afhandeling. 
 
Bijlage: model aanvullende arbeidsovereenkomst 
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Aanvullende arbeidsovereenkomst 
 
Ondergetekenden, 
De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging CNV Onderwijs, gevestigd te Utrecht en 
rechtens vertegenwoordigd door haar voorzitter en haar secretaris, verder te noemen 
 
“werkgever” 
 
en 
 
 
geboren 
wonende te 
verder te noem en “werknemer” 
verklaren hierbij een aanvullende arbeidsovereenkomst te hebben aangegaan onder de 
navolgende bepalingen: 
 
1. Werknemer heeft, mede voor het gebruik ten behoeve van zijn woon-werkverkeer, een fiets, 
dan wel bij deze fiets behorende zaken, aangeschaft, waarvan de totale waarde valt af te 
leiden uit een bijgevoegde, op zijn/haar naam gestelde factuur, met een factuurdatum 
gelegen na 1 januari 2010. 
 
2. De reisafstand van de woning naar het werk (enkele reis) bedraagt meer/minder dan 15 
kilometer. 
Werknemer gebruikt de fiets ten minste ..dagen per week ten behoeve van het woon-
/werkverkeer. 
 
3. Werknemer en werkgever komen overeen dat het bruto salaris/vakantiegeld 
met ingang van... in... maandelijkse termijnen van ...euro wordt verlaagd. 
 
4. Werknemer en werkgever komen overeen dat van de bovenwettelijke verlofuren het aantal 
van ....uur, waarvan de bruto loonwaarde waarde gesteld wordt op....euro, wordt 
aangewend ter financiering van de fiets. 
 
5. Werknemer heeft onverkort kennis genomen van de Fietsregeling van CNV Onderwijs 
en aanvaardt deze regeling en de mogelijke gevolgen daarvan. 
 
6. De voorwaarden, zoals gesteld in artikel D van genoemde regeling, maken onderdeel uit van 
deze overeenkomst. 
 
7. De overige bepalingen uit eerdere arbeidsovereenkomsten blijven onverkort van kracht. 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Utrecht  
d.d. 
 
De werknemer        De werkgever 
           
 
 
        C. Kuiper 
        bestuurder werkorganisatie 
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Bijlage 5 
 
LEVENSLOOPREGELING CNV Onderwijs 
 
Artikel 1 Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
1. CAO:    de collectieve arbeidsovereenkomst van  

CNV Onderwijs 2009-2010. 
2. Werkgever:    CNV Onderwijs. 
3. Werknemer:   Personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn 
    van CNV Onderwijs. 
4. Arbeidsovereenkomst:  De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. 
5. Levensloopregeling:  Een door CNV Onderwijs gefaciliteerde regeling die 
    ten doel heeft het treffen van een voorziening in geld 
    uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode 
    van onbetaald verlof. 
6. Bron:    De geld- dan wel tijdbronnen als bedoeld in artikel 4 van deze 
    levensloopregeling die als inlegbron ingezet kunnen worden. 
7. Doel:    Geheel of gedeeltelijke loondoorbetaling gedurende een door de 
    werknemer gekozen en door CNV Onderwijs verleende 
    periode van onbetaald verlof. 
8. Kalenderjaar:   Het tijdvak van 1 januari van enig jaar tot en met 31 december 

van enig jaar. 
9. Levensloopinstelling:  Een door de werk nemer gekozen kredietinstelling of verzekeraar 
    als bedoeld in artikel 19g, derde lid van de Wet op de 

Loonbelasting 1964. 
10. Levenslooprekening:  Een geblokkeerde rekening op naam van de werknemer bij een 
    levensloopinstelling waarmee een levenslooptegoed wordt 
    opgebouwd. 
11. Levensloopverzekering:  Een verzekering op naam van de werknemer bij een 
    levensloopinstelling waarmee een levenslooptegoed wordt 
    opgebouwd. 
12. Inlegperiode:   De periode waarin in het kader van deze levensloopregeling de 
    voorziening in geld wordt opgebouwd. 
13. Opnameperiode:   De periode waarin onbetaald verlof wordt genoten en   
    levenslooploon  wordt verkregen. 
14. Levenslooptegoed:  De ingevolge een levensloopregeling opgebouwde voorziening in 
    geld, vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de 
    daarmee behaalde rendementen, waarover mag worden beschikt 
    ten behoeve van levenslooploon tijdens onbetaald verlof. 
15. Levenslooploon:   Het loon afkomstig uit het levenslooptegoed dat via de werkgever 
    aan de werknemer op diens verzoek tijdens onbetaald verlof 

wordt uitgekeerd. 
16. Berekeningsgrondslag:  Het jaarinkomen dat als norm dient voor het levenslooptegoed, 
    bedraagt 12 maal het maand-/schaalsalaris vermeerderd met de 
    vakantie-uitkering, een mogelijke structurele of incidentele 
    eindejaarsuitkering, overwerk en variabele beloning. 
17. Uurloon:    Het uurloon bedraagt 1/156e deel van het maandsalaris op 

fulltime basis. 
18. Levensloopheffingskorting: De bij fiscaal correcte opname van levenslooptegoed toe te 

kennen heffingskorting, gelijk aan het bedrag dat wordt  
opgenomen, maar maximaal € 183 voor elk jaar waarin opbouw 
van het levenslooptegoed heeft plaatsgevonden. 

 
 
 
Artikel 2 Werkingssfeer 
De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers die een 
dienstverband met CNV Onderwijs hebben. 
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Artikel 3 Aanvraag opbouw levenslooptegoed 
1. De werknemer kan eenmaal per jaar een aanvraag indienen om uit een of meer bronnen als 
genoemd in artikel 4 het levenslooploon op te bouwen. 
2. De per kalenderjaar te sparen voorziening in geld bedraagt ten hoogste 12 procent van de 
berekeningsgrondslag voor het jaarinkomen dat jaar. 
3. Het in het tweede lid bedoelde maximumpercentage geldt niet voor de werknemer die is 
geboren tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1955. 
 
Artikel 4  Bronnen 
Ten behoeve van de opbouw van het levenslooptegoed kan de werknemer de volgende bronnen 
inzetten: 
1. Geldbronnen 

a) Brutoloon werknemer (salaris en/of variabele beloning); 
b) Vakantietoeslag; 
c) Uitkering in geld voor overwerk; 
d) Variabele beloning; 
e) En andere door de werkgever uit te keren toe(s)lagen en beloningen, voor zover deze 

niet onder a t/m e vermeld worden. 
 

2. Tijdbronnen 
a) Vakantiedagen: alle bovenwettelijke vakantiedagen; 
b) ADV-dagen; 
c) Vergoeding in tijd voor overwerk: de in de keuzeperiode te ontvang en vergoeding in 

tijd. 
 
3. De bronnen genoemd in het tweede lid worden omgezet in een geldbedrag berekend op basis 
van: 

a) Voor wat betreft de tijdbronnen als bedoeld onder a: het uurloon dat de werknemer 
 op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag opbouw levensloop tegoed als bedoeld in 
 artikel 3 wordt aangevraagd geniet; 

b) Voor wat betreft de tijdbronnen als bedoeld onder b. en c.: het feitelijk geldend uurloon 
op het tijdstip dat deze aanspraken ontstaan. 

 
4. De werkgever stelt geen eisen aan de invulling van het verlof mits de invulling niet in strijd is 
met bepalingen in de cao (melden nevenwerkzaamheden bij werkgever, maximale omvang van 
de betrekkingen e.d.) 
 
Artikel 5 Procedurele afspraken omtrent levensloopinleg 
1. De in artikel 3 genoemde aanvraag moet elk jaar opnieuw worden ingediend en dient de 
volgende gegevens te bevatten:  

a) de levensloopinstelling; 
b) het nummer van de levenslooprekening of het (polis)nummer van de 

levensloopverzekering; 
c) tot welke bedragen uit de in artikel 4 genoemde bronnen wordt ingelegd; 
d) of vorengenoemd bedrag eenmalig, en zo ja, in welke maand dan wel maandelijks moet 

worden ingelegd; 
e) de begin en einddatum van de inlegperiode indien gekozen is voor de maandelijkse 

inleg; 
f) een verklaring van de werknemer waaruit blijkt: 

- dat hij bekend is met de inhoud van deze Levensloopregeling; 
- of hij in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen een 

levenslooptegoed heeft opgebouwd en wat de omvang daarvan is op 1 januari 
van het kalenderjaar van de ondertekening van deze verklaring; 

- dat hij ermee instemt dat zijn hele of gedeeltelijke levenslooptegoed aan de 
werkgever wordt uitgekeerd in situaties als bedoeld in de artikelen 6 lid 7, 7 lid 3 
en 11 lid 5 van deze regeling; 

- dat hij ermee instemt dat de levensloopinstelling aan de werkgever informatie 
over de omvang van het levenslooptegoed verstrekt. 

 
2. Indien het een eerste aanvraag betreft dan gaat deze vergezeld van een verklaring van de 
levensloopinstelling waaruit blijkt dat deze instelling: 

a) ten aanzien van de levenslooprekening of de levensloopverzekering conform het  
b) gestelde in deze regeling en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 zal handelen; 
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c) de werkgever direct na afloop van elk kalenderjaar een opgave zal verstrekken van het 
 levenslooptegoed op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. 
 
 
 
3. Indien in een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekkingen een levenslooptegoed is 
opgebouwd: een verklaring van de levensloopinstelling waar dat tegoed is opgebouwd, 
waarin wordt aangegeven hoeveel kalenderjaren de werknemer heeft gespaard, het saldo 
aan nog op te nemen levensloopheffingskorting en het saldo aan opgebouwde 
levenslooptegoed op 1 januari van het lopende kalenderjaar. 
 
4. De aanvraag als bedoeld in artikel 3 wordt tenminste twee kalendermaanden voorafgaand 
aan de maand waarin de eerste levensloopinleg moet plaatsvinden, ingediend. 
 
 
Artikel 6  Specifieke bepalingen omtrent Levensloopinleg 
1. De werkgever kent op basis van de hem bekende gegevens binnen 30 kalenderdagen na 
datum van indiening de in artikel 3 bedoelde aan vraag toe, tenzij het levenslooptegoed, 
vermeerderd met het levenslooptegoed uit een of meer inmiddels beëindigde dienstbetrekking 
en op 1 januari gelijk is aan of meer bedraagt dan 2,1 maal het jaarinkom en over het 
voorafgaande kalenderjaar. 
 
2. Voor de toepassing van het eerste lid mag een salarisvermindering buiten beschouwing 
blijven, voor zover deze het gevolg is van het aanvaarden van een deeltijdfunctie of een lager 
gekwalificeerde functie in de periode die aanvangt tien jaar direct voorafgaand aan de 
pensioendatum mits de omvang van het dienstverband in geval van het aanvaarden van een 
deeltijdfunctie niet met meer dan 50% vermindert. 
 
3a. De werknemer kan een schriftelijk verzoek doen, met redenen omkleed tot wijziging van de 
aanvraag als bedoeld in artikel 5 lid 1 onder a t/m e . De werkgever kent dit verzoek toe, tenzij 
de werkgever binnen twee weken vanaf de datum dat het verzoek tot wijziging door de 
werknemer kenbaar is gemaakt, schriftelijk met redenen omkleed aangeeft dat dit tot een 
ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt. 
 
b. De werknemer kan te allen tijde verzoeken om de inhoudingen en stortingen te beëindigen op 
de eerstvolgende inlegdatum als bedoeld onder artikel 5 lid 1 onder d die volgt op de datum van 
zijn verzoek. 
 
4. De inleg als bedoeld in artikel 5 wordt door de werkgever gestort op de levensloopregeling 
dan wel overgemaakt als premie voor de levensloopverzekering 
 
5. De inleg als bedoeld in artikel 5 wordt door de werkgever gestort op de levenslooprekening 
dan wel overgemaakt als premie voor de levensloopverzekering, zoveel mogelijk in de maand 
die door de werknemer in artikel 5 lid 1 onder d. is aangegeven en uiterlijk in de maand waarin 
de door de werknemer aangewezen bronnen zouden zijn uitbetaald. 
 
6. Het is de werknemer niet toegestaan gelden rechtstreeks op zijn levenslooprekening of 
levensloopverzekering te storten of te doen storten. 
 
7. Indien in een kalenderjaar het geld dat gedurende dat kalenderjaar is ingelegd meer bedraagt 
dan12 procent van het jaarinkomen, wordt het bovenmatige gedeelte door de 
levensloopinstelling aan de werkgever uitgekeerd en vervolgens door de werkgever als salaris 
aan de werknemer uitgekeerd. 
 
Artikel 7 Het levenslooptegoed 
1. Over het levenslooptegoed wordt uitsluitend beschikt ten behoeve van de uitbetaling van 
levenslooploon. 
 
2. Het levenslooptegoed mag op geen enkele wijze worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven 
dan wel formeel of feitelijk als voorwerp van zekerheid anders dan ten behoeve van de in artikel 
61k van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bedoelde verpanding worden aangeboden. 
3. In afwijking van het tweede lid mag het levenslooptegoed wel worden afgekocht bij 
beëindiging van de dienstbetrekking. 
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Artikel 8  met levenslooploon te financieren periode van onbetaald verlof 
1. De werknemer kan levensloop loon benutten voor onbetaalde verlofdoelen zo als 

a) langdurig voltijdsverlof ten behoeve van loopbaanonderbreking (sabbatical leave); 
b) vervroegde uittreding; 
c) in combinatie met zorgverlof voor zover dit niet volgens een wettelijke regeling en of cao 

geregeld is;  
d) in combinatie met ouderschapsverlof voor zover dit niet volgens een wettelijke regeling 

en of cao geregeld is; 
e) langdurig deeltijdverlof. 

 
 
Artikel 9  Procedurele afspraken omtrent levensloopopname 
1. Het voornemen om verlof op te nemen als bedoeld in artikel 8, lid 1; 
a. onder a, b, en e, dient tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk bij de werkgever 
kenbaar te worden gemaakt; 
b. onder d, dient overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de Wet Arbeid en Zorg is bepaald aan 
de werkgever te w orden gemeld; 
 
2. De termijnen in het eerste lid zijn niet van toepassing wanneer er sprake is van aanwending 
van het verlof voor zorgdoeleinden en als het m oment van aanvang van het verlof niet in 
redelijkheid kon worden voorzien. 
 
3. De werkgever stemt in met de verlof aanvraag, tenzij dit tot een ernstige verstoring van de 
bedrijfsvoering leidt. 
Ingeval de werkgever niet instemt met de verlofaanvraag, deelt de werkgever dat schriftelijk en 
gemotiveerd binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek mee. Er wordt dan in onderling 
overleg naar een alternatief gezocht. 
 
4. De werkgeverstelt geen eisen aan de in vulling van het verlof mits de invulling niet in strijd is 
met bepalingen in de cao (melden nevenwerkzaamheden bij werkgever, maximale omvang van 
de betrekkingen e.d.)  
 
Artikel 10  Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden werknemer 
1. Pensioenregeling PFZW. 

a) Tijdens de periode dat de werknemer spaart voor zijn levenslooptegoed wordt over zijn 
gehele brutoloon op de gebruikelijke wijze door de werkgever en de werknemer 
bijgedragen aan de kosten van de pensioenopbouw. 

b) De werknemer blijft gedurende de voltijd/deeltijd verlofperiode deelnemer aan de bij 
werkgever geldende pensioenvoorziening waarbij de verlofperiode geldt als diensttijd 
voor de pensioenopbouw.  

c) De werkgever en de werknemer zullen gedurende de verlofperiode op de gebruikelijke 
wijze bijdragen in de kosten van de pensioenopbouw. 

 
2. Ten aanzien van aanwezigheid gerelateerde (on)kostenvergoedingen, zoals tegemoetkoming 
woon-/werkverkeer, reiskostenvergoedingen, en incidentele toeslagen worden tijdens de 
voltijdverlofperiode dezelfde regels toegepast als bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. 
Betaling zal worden gestopt/aangepast wanneer de (deeltijd) verlofperiode meer dan 30 
werkdagen bedraagt. 
 
3. De werknemer is gedurende de verlofperiode verzekerd krachtens de 
werknemersverzekeringen (ZW, WIA, WW), krachtens de Wet onbetaald verlof en sociale 
verzekeringen. 
 
4. Over de opgenomen uren levensloopverlof heeft geen opbouw van vakantie, vakantie-
uitkering en eventuele eindejaarsuitkering plaats. 
 
5. Gedurende de levensloopverlofperiode behoudt de werknemer zijn aanspraak op een 
tegemoetkoming in het kader van de Zorgverzekeringswet. 
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Artikel 11  Ziekte tijdens de verlofperiode/bijzondere omstandigheden 
1. De werknemer heeft in geval sprake is van ziekte het recht om de opname van het 
levenslooploon tussentijds op te schorten. 
 
2. Dit recht ontstaat zodra de ziekte vanaf de eerste dag waarop de werknemer dit bij de 
werkgever heeft aangemeld, aansluitend een week heeft geduurd. Vanaf het moment dat de 
verlofovereenkomst wordt opgeschort gelden de afspraken bij de werkgever in het kader van 
de loondoorbetaling bij ziekte en reïntegratie. 
 
3. Indien de werknemer ziek wordt voordat het verlof ingaat wordt het verlof eveneens 
opgeschort zodra de ziekte vanaf de eerste dag waarop de werknemer dit bij de werkgever heeft 
aangemeld, aaneengesloten een week heeft geduurd. 
 
4. Voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt het levensloopverlof 
opgeschort. 
 
5. Bij beëindiging van de dienstbetrekking van de werknemer tijdens de verlofperiode treden 
werkgever en werknemer in overleg over het al dan niet voortzetten of aanpassen van de 
resterende verlofperiode.  
 
6. a. In geval van overlijden van de werknemer wordt het volledige levenslooptegoed aan het 
bevoegd gezag uitgekeerd op een door het bevoegd gezag aan te geven wijze. Het levens- 
looptegoed wordt na inhouding van loonheffing door het bevoegd gezag uitgekeerd aan de 
erfgenamen van de werknemer. 
  
b. Ingeval het ingehouden loon wordt overgemaakt ten behoeve van een levensloopverzekering 
is het gestelde onder lid 6a niet van toepassing.  
 
Artikel 12  Terugkeer in de functie 
1. Werknemer heeft na terugkeer van het verlof een functiegarantie , dat wil zeggen recht op de 
functie die de werknemer bekleedde bij aanvang van de verlofperiode. 
2. Werknemer heeft recht op voortzetting van alle arbeidsvoorwaarden zoals die golden bij 
aanvang van de verlofperiode. Werkgever maakt over deze zaken met de werknemer 
voorafgaand aan het levensloopverlof afspraken en draagt zorg voor de uitvoering hiervan. 
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Bijlage 6  Pre-ambules 
 
1. Toekenning jaarlijkse periodiek & belonen 
CNV Dienstenbond en CNV Onderwijs zijn overeengekomen dat op termijn een systeem wordt 
ingevoerd waarbij de periodieke verhoging wordt toegekend wanneer een medewerker 
voldoende functioneert. Dit systeem moet het mogelijk maken om een medewerker die 
onvoldoende functioneert een periodiek te onthouden. Als een medewerker uitmuntend 
functioneert kan de werkgever besluiten om twee periodieken ineens toe te kennen. Dit systeem 
zal in twee fases ingevoerd worden.  
 
Vanaf 2011 wordt het mogelijk om de jaarlijkse periodieke verhoging te onthouden, dan wel 
twee keer toe te kennen. Er kan alleen dan sprake zijn van afwijking van het principe als daar 
een adequaat dossier voor is opgebouwd, waardoor het besluit toetsbaar is voor derden.  
 
In 2010 zal in overleg met de OR een beloningsbeleid worden ontwikkeld waarin de voorwaarden 
worden opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat afwijking van de jaarlijkse periodiek 
aan de orde is. In 2010 zal tevens in het beoordelingsgesprek worden verwezen naar het 
mogelijke effect van de beoordeling in de nieuwe situatie. 
 
Jaarlijks zullen CNV Dienstenbond en OR geïnformeerd worden over het aantal positieve en 
negatieve afwijkingen.  
 
2. Leeftijdsdagen 
Gedurende de looptijd van de CAO zullen cao-partijen een studie doen naar de wenselijkheid 
en/of juridische houdbaarheid van de leeftijdsdagen zoals deze in de CAO worden vermeld.  
 
3. Benchmark loongebouw 
Gedurende de looptijd van deze cao zal de werkgever een benchmark laten verrichten naar de 
arbeidsvoorwaarden, waaronder het loongebouw van CNV Onderwijs in vergelijking met 
vergelijkbare organisaties. 

 
4. Cafetariaregeling 
Overeengekomen is dat de salderingsregeling zoals die inzake de dienstreizen al in de CAO van 
2006 was opgenomen, zal worden verruimd naar alle daarvoor in aanmerking komende 
arbeidsvoorwaarden waardoor fiscale ruimte optimaal benut kan worden. De belastingdienst 
spreekt dan van een cafetariaregeling waarin belast loon wordt meestal wordt ingeruild voor 
onbelast loon. Partijen zullen de cafetariaregeling in 2010 uitwerken. Aan het einde van het 
kalenderjaar zal waar fiscaal mogelijk de cafetariaregeling toegepast worden.   
 
 
 
 
 


