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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

geldig van 1 april 2011 

tot en met  31 maart 2013 
 

Tussen 

 

Mn Services N.V., gevestigd te Rijswijk, Burgemeester Elsenlaan 329, 

 

als partij ter ene zijde, 

 

hierna genoemd Mn Services 

 

en 

 

De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg en FNV Bondgenoten, 

gevestigd te Rotterdam, 

 

als partijen ter andere zijde, hierna genoemd vakorganisaties 

 

is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst, hierna genoemd CAO, aangegaan. 
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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

 

 

Artikel 1.1  Definities 

 

 

aanspraak op verlof  : aantal verlofuren dat ieder kalenderjaar aan   

     werknemer wordt toegekend 

all-in-jaarsalaris   :  het basisjaarsalaris, vermeerderd met de vakantie- 

     toeslag en de eindejaarsuitkering 

arbeidsduur   : het aantal uren dat de werkgever met de werknemer is 

     overeengekomen gemiddeld per week te werken 

basisjaarsalaris :  het bruto jaarsalaris, zijnde 12 x het bruto maandsalaris, 

exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, 

vastgesteld op basis van de salarisschaal in welke de 

werknemer is ingedeeld 

Basiswerkpatroon :  Patroon van werkdagen waarop in beginsel door de 

medewerker wordt gewerkt. Dit basiswerkpatroon dient als 

grondslag voor het bijhouden van de verlof- en/of 

salarisadministratie. 

buitengewoon verlof  :  de situatie waarin de werkgever de werknemer verlof geeft  

in met name genoemde situaties, met behoud van volledig 

salaris 

ex-werknemer   : persoon die eerder een dienstverband voor   

     onbepaalde tijd met werkgever heeft gehad 

flexibele werktijden  : uren waarop een medewerker gedurende een zekere  

periode meer of minder werkt dan het  contractueel 

overeengekomen gemiddeld aantal uren per week. Van 

flexibele werktijden is alleen sprake wanneer deze vooraf 

door leidinggevende en medewerker zijn 

overeengekomen. Elk verzoek hiertoe door een 

medewerker zal worden gehonoreerd, tenzij de aard van 

de functie zich hier tegen verzet. Flexibele werktijden 

verschillen van onregelmatige werktijden door de hogere 

mate van vrijwilligheid en doordat de flexibiliteit 

niet een noodzakelijk gevolg is van de aard van 

de betreffende functie. 

HR-adviseur   : stafmedewerker die werkgever en werknemer  

     adviseert op het terrein van Human Resource  

     Management    

interne kandidaat   : werknemer die meedingt bij een wervings- en  

     selectieprocedure    

maandsalaris   : 1/12 van het basisjaarsalaris 

norminkomen   : het “honderdprocentniveau” van de betreffende  

     salarisschaal 

onregelmatige werktijden  :  de op basis van een dienstrooster regelmatig  verplicht 

     plaatsvindende werkzaamheden, welke worden  

     verricht op dagen van maandag tot en met vrijdag  

     buiten de uren gelegen tussen 7.30 en 18.00 uur 

opname van verlof  : het aantal verlofuren dat ieder kalenderjaar   

     wordt opgenomen 

overwerk   : het in uitdrukkelijke opdracht van de direct  

leidinggevende of hogere functionaris incidenteel 

verrichten van werkzaamheden, waarbij een aanwezigheid 

van 10 uur of meer  (bij een 8-urige werkdag) of 11 uur of 

meer  (bij een 9-urige werkdag) per dag is vereist. 

Overwerk verschilt van flexi bele werktijden doordat het 

gaat om meer uren werken zonder dat er sprake is van 

compensatie door minder werken op andere momenten en 

het dus geen onderdeel uitmaakt van een natuurlijke 

fluctuatie in werkzaamheden. 
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partner    :  de gehuwde dan wel de ongehuwd samenwonende  

     partner van werknemer, waarbij onder ongehuwd  

     samenwonend wordt verstaan het hebben van een  

     duurzaam samenlevingsverband, vergelijkbaar met  

     een huwelijk, gedurende een onafgebroken periode  

     van minimaal 6 maanden, met een zelfstandige  

     vestigingsplaats 

pensioengevend salaris :  het all-in-jaarsalaris vermeerderd met een toeslag à la 

carte, indien van toepassing 

RSP    : Relatieve SalarisPositie: het percentage van het  

     actuele salaris ten opzichte van het norminkomen; 

schaalmaximum   : honderdtwintig procent van het norminkomen van de  

     betreffende salarisschaal 

schaalminimum   : zeventig procent van het norminkomen van de  

     betreffende salarisschaal 

toeslag à la carte    : de toeslag in verband met de volgens de Regeling  

     CAO à la carte gemaakte keuze om langer dan de  

     gebruikelijke 36 uren per week (met een maximum van 

     40 uren) te werken. Deze toeslag maakt deel uit  

     van de pensioengrondslag 

uurloon    : het basisjaarsalaris gedeeld door 1872 

vakorganisaties   : de werknemersorganisaties die partij zijn bij de tot-  

     standkoming van de CAO 

verlofuren   :  aantal uren waarop werknemer afwezig is met  

     behoud van volledig salaris 

verschoven uren   :  uren waarop buiten de reguliere werktijden wordt  

     gewerkt met instandhouding van de arbeidsduur van  

     de werknemer, teneinde te bereiken dat de primaire  

     bedrijfsprocessen ongehinderd doorgang vinden. 

verwanten   :  bloed- of aanverwanten d.w.z. personen die een  

     gemeenschappelijke stamvader hebben (zie   

     schema) uitgedrukt in graden respectievelijk  

     verwanten welke door een huwelijk of ongehuwd  

     samenlevingsverband een gelijke band met de  

     werknemer hebben als bloedverwanten; 

werkgever   : Mn Services N.V. 

werknemer   : degene die een arbeidsovereenkomst met werkgever  

     heeft 

werktijd    : de tijd die dagelijks van maandag tot en met vrijdag  

    dient te worden gewerkt 

   

Artikel 1.2 Werkingssfeer 

1. De CAO is van toepassing op alle werknemers, met uitzondering van de Raad van Bestuur en 

de werknemers van wie de standplaats buiten Nederland ligt. 

2. De bepalingen van de CAO inzake arbeidsduur en salaris, zoals bedoeld in de artikelen 3.1  en 

4.1 zijn niet van toepassing op werknemers die zijn ingedeeld in de salarisschalen hoger dan 9. 

3. De werkgever is tegenover de werknemers gehouden, gedurende de tijd dat de CAO van 

kracht is, de arbeidsvoorwaarden in de CAO in acht te nemen. Zolang de onderhandelingen 

voortduren en geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, gelden tenminste de bepalingen van 

deze CAO.  

4. De werkgever kan in voor de werknemer gunstige zin van de arbeidsvoorwaarden in de CAO 

afwijken en kan in voor de werknemer ongunstige zin slechts afwijken in overleg met 

vakorganisaties. 

 

Artikel 1.3 Verplichtingen van de werkgever 

1. De werkgever is verplicht zich jegens zijn werknemers te gedragen zoals een goed werkgever 

betaamt. 

2. Aan iedere werknemer wordt bij indiensttreding en bij het van kracht worden van een nieuwe 

CAO de tekst hiervan ter beschikking gesteld. 

3. De werkgever zal bij indiensttreding van de werknemer de aan de functie verbonden 

functiegroep – voor zover bekend - en de salarisschaal, in welke de werknemer is ingedeeld, 

mededelen. 
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Artikel 1.4 Verplichtingen van de werknemer 

1. De werknemer is gehouden de belangen van de werkgever als een goed werknemer te 

behartigen. 

2. De werknemer is gehouden alle door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden te 

verrichten, voorzover deze redelijkerwijs kunnen worden verwacht, zo goed mogelijk uit te 

voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

3. De werknemer kan door de werkgever worden verplicht tijdelijk andere dan zijn reguliere 

werkzaamheden te verrichten, voorzover deze redelijkerwijs kunnen worden opgedragen. De 

werkgever dient hierbij rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de 

werknemer. Indien naar het oordeel van de werknemer de tijdelijk opgedragen 

werkzaamheden niet voldoen aan de genoemde criteria, is hij gehouden de werkgever hiervan 

op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting de werkzaamheden terstond te 

verrichten.  

4. De werknemer is gehouden alle informatie waarover hij in de uitoefening van zijn functie kan 

beschikken vertrouwelijk te behandelen.  

5. De werknemer dient te voorkomen dat zijn privé-belangen in confilict komen dan wel 

verstrengeld raken met de belangen van de werkgever en/of zijn opdrachtgevers, dan wel dat 

de schijn wordt gewekt dat dit het geval zou zijn. Dit geldt ook voor alle contacten met 

derden. 
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6. Het is een werknemer niet toegestaan arbeid in loondienst voor derden, voor eigen rekening 

dan wel nevenwerkzzamheden te verrichten of handel te drijven in strijd met de belangen van 

de werkgever, indien de werkgever schriftelijk en gemotiveerd te kennen heeft gegegeven zich 

daartegen te verzetten. De werknemer dient de werkgever van zijn voornemen tot het aangaan 

van een nevenbetrekking, het verrichten van nevenwerkzaamheden of het drijven van handel 

schriftelijk in kennis te stellen. 

7. De werknemer is gehouden kennis te nemen van de inhoud van geldende gedragscode(s), 

interne regelingen en procedures en deze onverkort na te leven. 
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2. AANSTELLING EN EINDE DIENSTVERBAND 

 

 

Artikel 2.1 Aanstelling 

1. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd met 

inachtneming van de wettelijke proeftijd. 

2. Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt het wettelijk regime. 

3. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt mede geacht te zijn aangegaan, indien er 

sprake is van werkzaamheden met een kennelijk tijdelijk karakter (vb. een project). 

 

Artikel 2.2 Einde dienstverband 

1. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd van rechtswege. 

2. De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging, die op de dag van opzegging: 

 korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; 

 vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; 

 tien  jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; 

 vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden. 

3. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand. . 

4. Opzegging dient tegen het einde van de kalendermaand schriftelijk te geschieden bij de direct 

leidinggevende met kopie aan de HR-adviseur. 

5. Tenzij anders is overeengekomen eindigt het dienstverband van rechtswege op de eerste dag 

van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.  

6. Bij inkrimping van personeel of reorganisatie van de werkzaamheden van de werkgever wordt 

met betrekking tot de gevolgen voor de werknemers het advies ingewonnen van de 

Ondernemingsraad en wordt in overleg met de vakorganisaties een sociaal plan opgesteld. 

 

Artikel 2.3 Voorkeursbeleid  

1. Bij gelijke geschiktheid in een sollicitatieprocedure hebben interne kandidaten voorrang. 

2. De ex-werknemer die op eigen verzoek in het verleden het dienstverband heeft beëindigd in 

verband met de volledige verzorging van zijn kind (eren), wordt bij sollicitatie als een interne 

kandidaat beschouwd. 

3. Bij herindiensttreding biedt de werkgever, voorzover mogelijk en noodzakelijk, de 

gelegenheid tot her- en bijscholing.  
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3. ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 

 

 

Artikel 3.1 Arbeidsduur  

1. De arbeidsduur bij een volledig dienstverband is gemiddeld 36 uur per week. 

2. De gemiddeld 36-urige werkweek wordt ingevuld volgens basiswerkpatronen als genoemd in 

de Regeling CAO à la carte (bijlage 1). Ingevolge de bepalingen van die regeling hebben 

werknemers de mogelijkheid om twee respectievelijk vier uren per week meer te werken. 

3.  De basiswerkpatronen als bedoeld in lid 2 kunnen per medewerker verschillen. Op 

afdelingsniveau worden afspraken gemaakt over basiswerkpatronen alsmede de ruimte om 

hierop op individueel niveau te variëren. 

4. Dagen, waarop volgens het vastgestelde basiswerkpatroon door de werknemer niet wordt 

gewerkt, worden ten behoeve van verlofregistratie en/of salarisadministratie als niet-

werkdagen beschouwd, vergelijkbaar met zater-, zon- en feestdagen. 

5. Werknemers, ingedeeld in een salarisschaal hoger dan 9, werken bij een volledig 

dienstverband gemiddeld 40 uren per week. 

6. Werknemers van 58 jaar en ouder hebben aanspraak op extra arbeidsduurvermindering van 80, 

160 of 240 uren per jaar bij de leeftijd van 58 respectievelijk 59 respectievelijk 60 jaar en 

ouder
1
. 

7. De aanspraak op extra arbeidsduurvermindering als bedoeld in lid 6 kan worden opgenomen, 

slechts na overleg met werkgever, in de vorm van vermindering van de dagelijkse werktijd of 

als extra verlof. 

 

Artikel 3.2 Variabele werktijden 

1. Binnen het concept Mn Werkt! biedt Mn Services medewerkers de mogelijkheid om tijd- en 

plaatsonafhankelijk te werken. Medewerkers krijgen hierdoor de mogelijkheid om naar eigen 

behoefte en passend bij de aard van de functie en de werkzaamheden die men verricht, te 

bepalen waar en wanneer men werkt. De ruimte die medewerkers hebben om deze eigen 

keuzes te maken worden op afdelingsniveau met de direct leidinggevende besproken. Binnen 

Mn Werkt! geldt als richtlijn dat medewerkers bij fulltime dienstverband minimaal 3 

werkdagen vanuit de standplaats werken, tenzij de aard van de functie dit niet toelaat. Voor 

parttime medewerkers geldt dezelfde eis naar rato van het aantal uren zoals genoemd in de 

arbeidsovereenkomst.  

2. De openingstijd van de Mn Services gebouwen is van 07.00 uur tot 20.00 uur. . 

3. De werktijd per dag mag niet meer bedragen dan 9 uur; met dien verstande dat per week niet 

meer dan 5 uur extra boven de 40 uur mag worden gewerkt. 

4. De dagelijkse lunchpauze kan variabel worden opgenomen in overleg met de directe collega‟s 

en rekening houdend met mogelijke afdelingsbelangen zoals de bezetting. 

5. Verlof en verzuim wegens een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist vallende in de 

werktijd worden mede als gewerkte tijd beschouwd. 

 

Artikel 3.3 Onregelmatige werktijden 

1. Het gestelde in dit artikel is alleen van toepassing op de werknemer in wiens 

arbeidsovereenkomst dit is bepaald. 

2. De werknemer van 50 jaar en ouder kan niet worden verplicht tot het verrichten van arbeid in 

onregelmatige werktijden. 

3. Structurele wijzigingen in het werktijdenrooster van de werknemer worden, tenzij er sprake is 

van overmacht, tenminste drie maanden van tevoren bekend gemaakt. 

4. De werknemer op wie het gestelde in dit artikel van toepassing is, heeft aanspraak op een 

toeslag, als bedoeld in artikel 4.7 lid 1. 

5. Indien de werkgever de “onregelmatige werktijden” beëindigt, heeft de werknemer, die de 

toeslag minimaal een jaar heeft ontvangen, aanspraak op een afbouw van de toeslag als 

bedoeld in artikel 4.7 lid 2. 

 

Artikel 3.4 Verschoven uren 

1. Op werknemers van de technische dienst, gebouwenservice en IT-beheer & exploitatie is, 

onder de voorwaarden in dit artikel genoemd, een regeling verschoven uren van toepassing. 

2. Deze regeling is alleen van toepassing indien bepaalde activiteiten onvermijdelijk buiten de 

reguliere werktijden uitgevoerd dienen te worden. 

                                                           
1
 Zie bijlage 6 voor de afspraak die cao-partijen hebben gemaakt over een voorgenomen beëindiging en 

vervanging van deze regeling per 1 april 2013. 
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3. Indien het gestelde in lid 2 zich voordoet wordt er, tenminste 4 weken voor het plaatsvinden 

van betreffende activiteiten, in afwijking van het normale werkrooster van de werknemer als 

bedoeld in lid 1, door de direct leidinggevende in overleg met de werknemer een werkrooster 

van verschoven uren opgesteld. 

4. De direct leidinggevende van de werknemer als bedoeld in lid 1 is verantwoordelijk voor de 

planning van de werkroosters verschoven uren en de juiste toepassing van deze regeling. 

5. Indien er sprake is van calamiteiten en/of de aanwezigheid van de werknemer als bedoeld in 

lid 1 voor langere tijd vereist is, zodanig dat er sprake is van overwerk in de zin van de 

definitie volgens artikel 1.1 (overwerk) is de overwerkvergoeding als bedoeld in artikel 4.9 

van toepassing. 

6. De werknemer op wie deze regeling van toepassing is, kan in een kalenderjaar slechts tien 

maal in een weekend worden ingeroosterd. 

 

Artikel 3.5 Overwerk 

1. Dit artikel is van toepassing op de werknemer die overwerk in de zin van de definitie volgens 

artikel 1.1 (overwerk) heeft verricht, niet zijnde unitmanager of hogere functionaris of 

buitendienstmedewerker. 

2. De werknemer die overwerk heeft verricht komt in aanmerking voor een overwerkvergoeding 

als bedoeld in artikel 4.9. 

 

Artikel 3.6 Deeltijdarbeid 

1. Voor zover de functie en werksituatie dit naar het oordeel van de werkgever toelaten is 

deeltijdarbeid toegestaan met inachtneming van een minimum van 18 uren per week. 

2. De werknemer die gebruik heeft gemaakt van het wettelijk recht op ouderschapsverlof, wordt 

na afloop van die periode in de gelegenheid gesteld te kiezen voor terugkeer in deeltijd in een 

gelijkwaardige functie. 

3. De werknemer met een deeltijd dienstverband valt naar rato van zijn arbeidsduur onder de 

bepalingen van de CAO met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.3 lid 2.  
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4. SALARIS EN VERGOEDINGEN 

 

 

Artikel 4.1 Salaris 

1. In de bijlagen bij de CAO, wordt aangegeven binnen welke grenzen van de salarisschalen het 

salaris van de werknemer wordt vastgesteld. 

2. De indeling van functies in de salarisschalen is gebaseerd op de ORBA-methodiek van 

functiewaardering. 

3. Er gelden aparte salarisschalen voor jeugdigen, d.w.z. voor werknemers jonger dan 22 jaar. 

4. Het al dan niet toekennen van een jaarlijkse salarisverhoging per januari van het 

desbetreffende kalenderjaar is mede gebaseerd op de uitkomst van het beoordelingssysteem 

als bedoeld in artikel 6.2. Hierbij is het zogenaamde RSP-beloningssysteem van toepassing. 

5. Voor jeugdige werknemers als bedoeld in lid 3 geldt dat op de eerste van de maand waarin de 

werknemer jarig is het salaris wordt aangepast. 

6. Voor werknemers, van wie de werkzaamheden een hogere salariëring dan genoemd in de 

salarisschalen 3 tot en met 9 rechtvaardigen, worden de salarissen met toepassing van het 

gestelde in artikel 1.2 lid 2 in individuele overeenkomsten geregeld. 

7. Salarisverhogingen worden bepaald aan de hand van een “tabel salarisgroei” (zie bijlage A2). 

De uitkomsten volgens het personeelsbeoordelingssysteem worden hierin vertaald naar een 

getal, waarmee de RSP van de werknemer wordt verhoogd. De nieuwe RSP kan niet 

uitgroeien boven het maximum van de reikwijdte waarbinnen de oude RSP zich bevond 

(bijvoorbeeld 90-100%) zolang de uitkomst van het beoordelingssysteem niet hoger uitvalt 

dan deze is/was in het jaar dat het maximum niveau wordt/werd bereikt. De dan vastgestelde 

nieuwe RSP wordt vermenigvuldigd met het normsalaris. De uitkomst vormt het nieuwe 

salaris waarbij rekening wordt gehouden met het van toepassing zijnde norminkomen c.q. 

maximum niveau. 

Voorbeeld: de huidige RSP is 98% en de uitkomst van de beoordeling is “Goed” en levert dus 

een score van 4 op.  De nieuwe RSP wordt dan niet 102% maar gemaximeerd op 100%, zijnde 

het maximum van de reikwijdte van 90-100%. Als in het jaar daarna wederom een “Goed” 

wordt gescoord levert dat geen salarisverhoging op. Pas bij een betere beoordeling – “zeer 

goed” of  “uitstekend” gaat de RSP verder omhoog. 

8. Onvoldoende functioneren leidt niet tot een salarisverhoging. 

9. Werknemers met een beoordeling “uitstekend” kunnen doorgroeien tot het schaalmaximum. 

 

Artikel 4.2 Salarisdoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid 

1. Onder arbeidsongeschiktheid wordt in dit artikel verstaan het ongeschikt zijn tot werken ten 

gevolge van ziekte, ongeval, gebrek, zwangerschap en /of bevalling.  

2. Voor de toepassing van het in lid 3 en 4 bepaalde worden perioden waarin de werknemer ten 

gevolge van arbeidsongeschiktheid verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten 

samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan één maand opvolgen. 

3. De werkgever is bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer 

 gehouden gedurende een tijdvak van maximaal 12 maanden het all-in-jaarsalaris bij 

 arbeidsongeschiktheid door te betalen dat de werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou hebben 

 verdiend. 

4. Indien de periode van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemer het 

 tijdvak van 12 maanden overstijgt, is de werkgever gehouden gedurende het daarop volgende 

 tijdvak van maximaal 12 maanden het all-in-jaarsalaris bij arbeidsongeschiktheid door te 

 betalen tot 70% bruto dat de werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou hebben verdiend. 

5. Indien werknemer zijn werkzaamheden in de periode als genoemd onder lid 4 van dit artikel 

 geheel of gedeeltelijk hervat en op zijn minst aan de wettelijke verplichtingen voor reïntegratie 

 voldoet, zal alsnog met terugwerkende kracht een aanvulling tot 100% geheel of naar rato 

 plaatsvinden. De toekenning van deze aanvulling zal worden beoordeeld door een in te stellen 

 team, bestaande uit de bedrijfsarts, een lid van de Ondernemingsraad en de HR-manager. Dit 

 team zal beoordelen of betrokkene zich voldoende heeft ingespannen om te reïntegreren. 

6. De in lid 3 en 4 bedoelde salarisdoorbetaling wordt verminderd met het bedrag van enige - 

 ongekorte - geldelijke uitkering die de werknemer toekomt dan wel zou kunnen toekomen 

 krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering.  

7. Indien na afloop van de in lid 4 genoemde periode een arbeidsongeschiktheid van minder dan 

 35% wordt vastgesteld blijft het overeengekomen vaste dienstverband bestaan tegen betaling 

 van het overeengekomen all-in jaarsalaris met een maximum van drie jaar.  
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8. Indien na afloop van de in lid 4 genoemde periode een arbeidsongeschiktheid wordt 

 vastgesteld op een percentage tussen 35 en 80 wordt het overeengekomen vaste dienstverband 

 omgezet naar een parttime arbeidsovereenkomst. 

9. Indien de werknemer voorafgaande aan de periode van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in 

 lid 1 een toeslag voor onregelmatige werktijden heeft ontvangen, maakt deze deel uit van het 

 all-in-jaarsalaris. 

10. De trendmatige CAO-salarisverhogingen worden gedurende de genoemde maanden in de 

 leden 3 en 4 van dit artikel toegepast. 

11. Indien de werknemer gedurende de periode van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

 arbeid gaat verrichten, welke mede strekt tot behoud, herstel of bevordering van de 

 arbeidsgeschiktheid, dan wel op grond van gedeeltelijke validiteit, worden de daaruit 

 voortvloeiende inkomsten mede  in mindering gebracht op het all-in-jaarsalaris. 

12. Indien en voorzover de werknemer een loonvordering kan doen gelden tegen derden terzake 

 van zijn arbeidsongeschiktheid, is het gestelde in dit artikel onder lid 3 en 4 niet van 

 toepassing. In dat geval verstrekt werkgever een voorschot op de schadevergoeding ter hoogte 

 van de in de genoemde leden bedoelde aanvulling. De werknemer is verplicht op daartoe 

 strekkend verzoek van werkgever zijn aanspraken op schadevergoeding tegen derden door 

 middel van een akte van cessie over te dragen aan de werkgever. 

13. De arbeidsongeschikte werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een door de 

 uitvoeringsinstelling of door de werkgever in te stellen medische controle. De werkgever kan 

 sancties nemen ten aanzien van de werknemer, indien deze zich niet houdt aan deze bepaling, 

 waaronder het stopzetten van de salarisdoorbetaling. 

14. Het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer in de zin van dit artikel wordt niet 

 eerder beëindigd dan na een tijdvak van 24 maanden voortdurende gehele of gedeeltelijke 

 arbeidsongeschiktheid, tenzij er sprake is van een dringende reden in de zin van de wet. 

15. Zolang het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer blijft bestaan zal het 

 werknemersdeel in de pensioenpremie dat ingevolge de pensioenregeling premievrij is 

 gemaakt op het salaris in mindering worden gebracht. 

 

Artikel 4.3 Salaris bij neerwaartse functieaanpassing 
1. Indien de waardering en indeling van een functie als gevolg van een gewijzigde inhoud lager 

is dan daarvoor het geval was, wordt het bestaande basisjaarsalaris van de betreffende 

werknemer bevroren. 

2. De bevriezing, d.w.z. het niet toekennen van trendmatige CAO- verhogingen, wordt 

opgeheven op het moment waarop de oorspronkelijke salarislijn de bevroren lijn kruist. 

 

Artikel 4.4 Vakantietoeslag 

1. De werknemer ontvangt een vakantietoeslag opgebouwd over de periode vallende tussen 31 

mei van het voorgaande jaar en 1 juni van het lopende kalenderjaar. 

2. De vakantietoeslag is 8% van het op de betaaldatum, 31 mei van het lopende jaar, geldende 

basisjaarsalaris. 

3. Voor werknemers van 23 jaar en ouder is de hoogte van de vakantietoeslag minimaal gelijk 

aan de minimum vakantietoeslag (bijlage bij CAO). 

4. Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden afgeleide minimum vakantietoeslagen (bijlage bij 

CAO). 

5. Indien de werknemer slechts over een deel van de onder lid 1 van dit artikel genoemde periode 

salaris heeft ontvangen, wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid vastgesteld. 

6. De werknemer die met ontslag gaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

of wegens vroegpensioen ontvangt bij uitdiensttreding een vakantietoeslag, als ware het 

dienstverband geëindigd aan het einde van het lopende kalenderjaar. 

7. De werknemer die met ontslag gaat als gevolg van blijvende arbeidsongeschiktheid, ontvangt 

een vakantietoeslag tot het einde van het jaar, waarin de doorbetaling van het salaris als 

bedoeld in artikel 4.2 van de CAO eindigt. 

 

Artikel 4.5 Eindejaarsuitkering  

1. De werknemer die eind december van het jaar 12 maanden onafgebroken in dienst van 

werkgever is, ontvangt een volledige eindejaarsuitkering. 

2. De eindejaarsuitkering is gelijk aan 8,33% van het voor de werknemer op 1 december van het 

jaar van betaling geldende basisjaarsalaris. 

3. Indien de werknemer slechts een deel van het kalenderjaar onafgebroken in dienst is, dan wel 

voor eind december uit dienst gaat, ontvangt hij een eindejaarsuitkering die naar 
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evenredigheid wordt vastgesteld. De eindejaarsuitkering wordt dan berekend over het 

laatstverdiende basisjaarsalaris. 

4. De werknemer die met ontslag gaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

of wegens vroegpensioen ontvangt bij uitdiensttreding een eindejaarsuitkering, als ware het 

dienstverband geëindigd aan het einde van het lopende kalenderjaar. 

5. De werknemer die met ontslag gaat wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, ontvangt een 

eindejaarsuitkering tot het einde van het jaar, waarin de doorbetaling van het salaris op grond 

van artikel 4.2 van de CAO eindigt. 

 

Artikel 4.6 Toeslag in het kader van de Regeling CAO à la carte 

1. De werknemer heeft de mogelijkheid om boven de overeengekomen 36-urige werkweek, zoals 

bedoeld in artikel 3.1, gedurende 2 of 4 uren per week langer te werken. In die gevallen wordt 

een zogenaamde toeslag à la carte toegekend. 

2. De werknemer dient zijn keuze aan het eind van ieder kalenderjaar aan te geven, welke optie 

dan geldt voor het gehele daarop volgende kalenderjaar. 

3. De hoogte van de toeslag is gelijk aan 5,55%, respectievelijk 11,1% van het all-in-jaarsalaris 

bij 2 respectievelijk 4 uren per week langer werken. 

4. De toeslag à la carte maakt onderdeel uit van de pensioengrondslag. 

5. Indien de werknemer kiest voor 2 respectievelijk 4 uren per week langer werken, wordt de 

 aanspraak op verlof herberekend.  

 

Artikel 4.7 Vergoeding voor onregelmatige werktijden 

1. De toeslag onregelmatige werktijden is gelijk aan 7,5% van het all-in-jaarsalaris, vermeerderd 

met een toeslag per gewerkt uur van: 

- 35% van het uurloon voor werkzaamheden verricht tussen 6.00 en 7.30 uur en tussen 

18.00 en 24.00 uur. 

- 50% van het uurloon voor werkzaamheden verricht tussen 0.00 en 6.00 uur. 

2. In het geval het gestelde in artikel 3.3. lid 5 aan de orde is, is de afbouwregeling als volgt: 

 Indien de toeslag  “onregelmatige werktijden” 1 jaar van toepassing is geweest, vindt de 

 afbouw plaats in 0,5 jaar te verlengen met telkens een 0,5 jaar voor elk jaar dat de toeslag van 

 toepassing is geweest, met een maximum van 4 jaar. 

3. Bij de berekening van de afbouwvergoeding wordt de toeslag onregelmatige werktijden over 

 de laatste drie maanden voor de beëindiging van de onregelmatige dienst genomen, met dien 

 verstande dat indien de werknemer door oorzaken buiten zijn schuld of toedoen en of door 

 verlof in die drie maanden niet op uren heeft gewerkt die recht geven op een toeslag, de 

 bedoelde periode van 3 maanden wordt verlengd met de duur van de perioden waarover geen 

 onregelmatige dienst is verricht.  

4. De toeslag onregelmatige werktijden maakt deel uit van de pensioengrondslag ter zake van 

 nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen. 

 

Artikel 4.8  Vergoeding voor verschoven uren 

1. De vergoeding voor inconveniënten in verband met het werkrooster verschoven uren als 

 bedoeld in artikel 3.4, is voor gewerkte uren: 

 a.  Op werkdagen na 18.30 uur  : 120% van het uurloon 

 b. Op werkdagen tussen  

  21.00 uur en 07.00 uur   : 135% van het uurloon 

 c. Op zaterdagen tot 12.00 uur :  135% van het uurloon 

 d. Op zaterdagen vanaf 12.00 uur  

  en zon-en feestdagen  : 150% van het uurloon. 

2. De inconveniëntenvergoeding geldt ook bij nachtdiensten in plaats van dagdiensten. 

 

Artikel 4.9 Overwerkvergoeding 

1 De overwerkvergoeding gaat in na 9 uren aanwezigheid per dag  bij 8 werkuren en 2 maal een 

 half uur pauze of  na 10 uren aanwezigheid per dag bij 9 werkuren en 2 maal een half uur 

 pauze. 

2 De overwerkvergoeding wordt per maand omgezet in verlof en moet opgenomen worden in de 

 daarop volgende twee kwartalen. 

3. Op verzoek van de werknemer kan de helft van de overwerkvergoeding aan hem/haar worden 

 uitbetaald. 

4. De overwerkvergoeding wordt verstrekt naast het salaris van werknemer en is gelijk aan: 

 – 35% van het uurloon van werknemer, voor de eerste 2 uur overwerk op maandag t/m 

  vrijdag; 
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 – 50% van het uurloon van de werknemer, voor alle overige uren op maandag t/m  

  vrijdag; 

– 100 % van het uurloon van de werknemer, indien de werknemer overwerk heeft 

verricht dat valt op de dag(en) als bedoeld onder artikel 5.4 lid 1 en op zater- en 

zondagen. 

5. Indien de werknemer in het kader van overwerk moet reizen wordt over de reisuren het 

 uurloon betaald. 

6. Indien de werknemer in verband met overwerk tussen het einde van de werktijd en de aanvang 

 van het overwerk een avondmaaltijd wenst te gebruiken, wordt hem kosteloos een maaltijd in 

 het bedrijfsrestaurant verstrekt. Indien dit als gevolg van organisatorische problemen terzake 

 niet mogelijk is kan werknemer een maaltijd, genoten buiten kantoor, declareren, na 

 overlegging van een nota tot een maximumbedrag (zie Bijlage 3). 

 

Artikel 4.10 Vergoeding voor waarneming 

1. Er is sprake van waarneming indien aan een werknemer tijdelijk gedurende minimaal een 

 maand in overwegende mate werkzaamheden (inclusief de daaraan verbonden bevoegdheden 

 en verantwoordelijkheden) worden opgedragen, waarvoor de werknemer niet is aangesteld, ter 

 vervanging van een andere werknemer, wiens functie is ingedeeld in een hogere salarisschaal. 

2. Indien het gestelde onder lid 1 van dit artikel aan de orde is, ontvangt de werknemer een 

 waarnemingsvergoeding. 

3. Waarneming van een functie wegens vakantie van de andere werknemer valt niet onder lid 1 

 van dit artikel, tenzij deze periode langer duurt dan 5 aaneengesloten weken. 

4. De maandelijkse vergoeding voor waarneming bedraagt 3,5% van 1/12 deel van het 

 normbedrag van de salarisschaal waarin de andere werknemer is ingedeeld en geldt  

 voor iedere maand dat de waarneming duurt.  

 

Artikel 4.11 Reiskostenvergoeding 

1. De werknemer heeft niet meer dan één standplaats. Als de werknemer werkzaam is op 

meerdere locaties van de werkgever, dan stelt de werkgever vast welke locatie als standplaats 

wordt aangemerkt. 

2. Indien de werknemer niet werkzaam is gedurende een periode van langer dan 30 dagen in 

verband met arbeidsongeschiktheid, wordt de reiskostenvergoeding niet toegekend. De 

inhouding van de vergoeding eindigt met ingang van de maand, volgend op de maand van 

herstel.  

3. Bij de uitbetaling dient rekening gehouden te worden met de wettelijke (fiscale) bepalingen ter 

zake. 

4. Bij verhuizing van de werknemer wordt de reiskostenvergoeding herberekend. De werkgever 

(Raad van Bestuur) behoudt zich het recht voor de vergoeding geheel in te trekken, indien er 

naar haar oordeel sprake is van een onaanvaardbaar lange reistijd woon-werk. Met ingang van 

de eerste dag van de maand na de datum van verhuizing, wordt de reiskostenvergoeding 

gewijzigd, vastgesteld, dan wel stopgezet. 

5. Indien werknemer een andersoortige reiskostenvergoeding (bijvoorbeeld wegens taxikosten) 

ontvangt, wordt deze – gerekend over de van toepassing zijnde periode – met de volgens dit 

artikel toegekende reiskostenvergoeding verrekend. Het in mindering te brengen bedrag kan 

niet hoger zijn dan de naar rato van toepassing zijnde vergoeding. 

6. Als voor de werknemer standplaats Rijswijk wordt aangemerkt, dan gelden de leden één tot en 

met tien van dit artikel. 

7. De werknemer heeft aanspraak op een reiskostenvergoeding woon-werk, als tegemoetkoming 

in de kosten van vervoer van de woning naar de standplaats van het werk en omgekeerd, 

ongeacht of van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt.  

8. De werknemer ontvangt maandelijks een tegemoetkoming in de reiskosten, berekend aan de 

hand van een in bijlage 3 van deze cao opgenomen tabel, welke is gebaseerd op de kosten van 

maandabonnementen openbaar vervoer en uitgaande van de kortste weg van woning naar 

standplaats. 

9. De reiskostenvergoeding is gemaximeerd tot het bedrag dat in de in het vorige lid genoemde 

tabel is opgenomen. 

10. De reiskostenvergoeding wordt jaarlijks op 1 april geïndexeerd op basis van de prijsstijging 

van HTM-maandabonnementen. 

11. Als voor de werknemer standplaats Amsterdam wordt aangemerkt, dan gelden de leden één tot 

en met vijf én elf tot en met vijftien van dit artikel. 
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12. De vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer geldt voor het reistraject huisadres – 

standplaats en kent twee varianten, te weten reizen met openbaar vervoer (lid 13) en reizen 

met eigen vervoer (lid 14). 

13. De werknemer die met het openbaar vervoer reist, ontvangt van de werkgever een 

jaartrajectkaart 2
e
 klasse (of 5-retourkaarten 2

e
 klasse bij minder dan vier reisdagen per week) 

over de werkelijk af te leggen afstand huisadres – standplaats. 

14. De werknemer die op meer dan tien kilometer reisafstand van zijn standplaats woont en voor 

zijn woon-werkverkeer geen gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in lid 13, 

ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten volgens de tabel die is opgenomen als bijlage 

3. De werknemer die op een afstand van meer dan 50 kilometer woont, ontvangt de 

vergoeding behorend bij een reisafstand van 50 kilometer. De reisafstand wordt vastgesteld op 

basis van de Falkplan-routeplanner waarbij de afstand wordt gemeten volgens de snelste route 

van postcode naar postcode. 

15. De bedragen in de tabel als bedoeld in lid 14 worden jaarlijks per 1 april geïndexeerd op basis 

van de gemiddelde stijging van de tarieven voor openbaar vervoer volgende de NS. Hierbij 

worden de bedragen voor reizen op vijf dagen geïndexeerd en die voor minder dan vijf dagen 

worden daarvan afgeleid. 

 

Artikel 4.12 Spaarregelingen 

1. De werknemer die twee maanden onafgebroken in dienst van werkgever is heeft de 

mogelijkheid deel te nemen aan de premiespaarregeling en aan de spaarloonregeling. 

2. De bepalingen inzake deze regeling zijn vastgelegd in het Reglement Premiespaarregeling 

resp. het Reglement Spaarloonregeling die worden vastgesteld in overleg tussen de werkgever 

en de Ondernemingsraad. 

3. Per 1 januari 2012 is de Spaarloonregeling komen te vervallen als gevolg van wijzigingen in 

de wetgeving terzake. 

 

Artikel 4.13 Vergoeding voor zitting in publiekrechtelijk college 
1. Indien de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld zitting te nemen in een publiekrechtelijk 

college, waarin deze is benoemd of verkozen, als bedoeld in artikel 5.4. lid 4 sub k en 

daarvoor een vaste vergoeding ontvangt, wordt gedurende de tijd dat hem buitengewoon 

verlof wordt verleend een inhouding toegepast op het salaris. 

2. De onder lid 1 bedoelde inhouding gaat het bedrag van de vergoeding niet te boven. 

 

Artikel 4.14 Stand-by-regeling 

Op werknemers die uit hoofde van hun functie een stand-by-dienst vervullen is een interne stand-by-

regeling van toepassing. 
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5. VERLOF 

 

 

Artikel 5.1 Aanspraak verlof 

1. De fulltime-werknemer heeft aanspraak op minimaal 188 verlofuren per kalenderjaar. 

2. Indien een werknemer in dienst treedt en/of het dienstverband wordt beëindigd in de loop van 

 het kalenderjaar, wordt de aanspraak op verlof naar evenredigheid vastgesteld. 

3. Werknemers die op 20 september 2011 al in dienst waren van Mn Services en op dat moment 

al aanspraak maakten op extra leeftijdsafhankelijke verlofuren (conform artikel 5.1 lid 3 CAO 

2010-2011) behouden hun aanspraken van dat moment. Hun aanspraak op verlof, zoals 

bedoeld in lid 1, bedraagt 188 uur en wordt afhankelijk van de leeftijd die de werknemer op 20 

september 2011 had, verhoogd met: 

  16 verlofuren : leeftijd (op 20 september 2011) van 40 tot en met 44 jaar; 

  24 verlofuren : leeftijd (op 20 september 2011) van 45 tot en met 49 jaar; 

  32 verlofuren : leeftijd (op 20 september 2011) vanaf 50 jaar; 

4. In geval van arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 4.2 lid 1 verwerft de werknemer 

slechts aanspraak op verlof over het laatste halfjaar waarin de arbeid niet werd verricht met 

dien verstande dat tijdvakken worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van 

minder dan een maand opvolgen. Indien er sprake is van een van de in  artikel 7: 635 lid 4 

BW genoemde situaties verwerft de arbeidsongeschikte werknemer geen aanspraak op verlof. 

5. In geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, verwerft deze slechts 

 aanspraak op verlof die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou 

 hebben gehad als hij gedurende de volledige arbeidsduur arbeid zou hebben verricht. Die 

 evenredigheid wordt ook toegepast als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte weer meer uren gaat 

 werken. Dit laatste gebeurt dan met terugwerkende kracht over de voorgaande periode van 

 gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot ten hoogste de aanspraak op verlof over het laatste 

 halfjaar. 

 

Artikel 5.2 Opname verlof 

1. De tijdstippen waarop de werknemer verlof opneemt worden door de werkgever, na 

voorafgaand overleg met de werknemer vastgesteld, mits naar het oordeel van de werkgever 

het belang van een goede voortzetting van de werkzaamheden dit niet verhindert. 

2. Bij arbeidsongeschiktheid tijdens de opgenomen, reeds ingegane periode van verlof, wordt 

verwezen naar de ter zake geldende bepaling in het Ziektereglement van de werkgever.  

3. Bij het voortijdig afbreken van de verlofperiode door andere oorzaken dan 

arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever ter zake besluiten het verlof op te schorten, onder de 

voorwaarde dat de werknemer de redenen welke tot het afbreken van de vakantie hebben 

geleid direct aan de werkgever meldt en daarvan zo mogelijk het bewijs levert. 

 

Artikel 5.3 Ouderschapsverlof 

1. De werknemer die tenminste een jaar in dienst is van werkgever heeft recht op onbetaald 

ouderschapsverlof conform het gestelde in de Wet Arbeid en Zorg . 

2. De vrouwelijke werknemer die na een bevalling haar werkzaamheden wenst te hervatten 

wordt in de gelegenheid gesteld gedurende de twee maanden die aansluiten op de periode van 

het wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof, slechts voor 50% te werken tegen betaling 

van het volledige salaris. Bij toepassing hiervan mag de wekelijkse werktijd voor zowel 

werknemers met een fulltime dienstverband als voor medewerkers met een parttime 

dienstverband (dit in afwijking van het bepaalde in artikel 3.6 lid 3) niet minder dan 18 uur 

bedragen.  

Het verlof als genoemd in artikel 5.1 wordt bij toepassing van dit artikel naar evenredigheid 

gekort. 

3. Eventuele afwijkende verzoeken van het gestelde in lid 2 dienen ter beoordeling aan de 

werkgever te worden voorgelegd. 

 

Artikel 5.4 Buitengewoon verlof 

1. Op algemeen erkende christelijke feestdagen (2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e 

en 2e Kerstdag) alsmede op nieuwjaarsdag, koninginnedag en op nationale feestdagen (5 mei 

eenmaal per vijf jaar) wordt niet gewerkt. 

2. De werkgever kan de werknemer naast in de wet genoemde situaties buitengewoon verlof 

verlenen in onderstaande situaties, mits het belang van de werkgever van een ononderbroken 

voortzetting van de werkzaamheden niet wordt geschaad.  
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3. De werknemer dient een verzoek om buitengewoon verlof minimaal een dag van tevoren bij 

de werkgever in. 

4. Buitengewoon verlof kan worden verleend in de volgende situaties: 

a. Ondertrouw en huwelijk van de werknemer 

Bij ondertrouw : 1 dag à 8 of 9 uren 

Bij huwelijk of sluiten van een notariële samenlevingsovereenkomst: 2 dagen à 8 of 9 

uren, in het algemeen de dag van het huwelijk en de daarop volgende werkdag. In 

geval het burgerlijk en kerkelijk huwelijk niet op dezelfde dag plaatsvinden, kan de 

tweede dag op een nader te bepalen tijdstip worden opgenomen. 

b. Huwelijk van verwanten 

Voor het bijwonen van een huwelijk van verwanten in de eerste en tweede graad : 1 

 dag à 8 of 9 uren. 

c. Overlijden van verwanten 

Bij het overlijden van verwanten in de eerste graad: 3 dagen à 8 of 9 uren. 

Bij het overlijden van verwanten in de tweede graad: 1 dag à 8 of 9 uren. 

Bij het overlijden van verwanten in de derde of vierde graad wordt gelegenheid 

gegeven de uitvaart bij te wonen gedurende de benodigde redelijke tijd tot ten 

hoogste: 1 dag à 8 of 9 uren. 

Indien de werknemer is belast met de regeling van de uitvaart of de nalatenschap, dan 

wel van beide maximaal: 3 dagen à 8 of 9 uren. 

d. Bevalling partner 

Bij de bevalling van de partner van de werknemer: 4 dagen à 8 of 9 uren. 

e. Ambts -of huwelijksjubileum 

Bij het 25-of 40-jarig dienstverband bij de werkgever: 1 dag à 8 of 9 uren. 

Bij het 25-of 40-jarig huwelijksjubileum: 1 dag à 8 of 9 uren. 

Bij het 25,40,50,60-jarig huwelijksjubileum van de verwanten in eerste graad van de 

werknemer: 1 dag à 8 of 9 uren. 

f. Verhuizing 

Bij verhuizing van de werknemer afhankelijk van de omstandigheden en de afstand: 

maximaal 2 werkdagen à 8 of 9 uren per jaar, een en ander door de werkgever vast te 

stellen. 

g. Niet-christelijke feestdagen 

Indien het geloof of de levensovertuiging van de werknemer andere feestdagen kent 

dan de christelijke zal de werkgever zijn eventuele “normaal-verlofaanvraag” in 

verband met de viering van deze niet-christelijke feestdagen niet weigeren. 

 h. Medisch bezoek 

Bij een noodzakelijk bezoek aan een huisarts, tandarts, medisch specialist of op 

medisch voorschrift voor een paramedische behandeling wordt, voor zover dit niet in 

de vrije tijd van de werknemer kan geschieden, buitengewoon verlof verleend 

gedurende de tijd die nodig is voor een dergelijk bezoek. 

i. Adoptie 

Aan de werknemer die een kind gaat adopteren dat niet de Nederlandse nationaliteit 

bezit en dat zich bevindt in zijn geboorteland, kan voor de voorbereiding van de 

adoptie alsmede voor de noodzakelijke reis- en verblijfstijd in het buitenland, 

buitengewoon verlof worden verleend gedurende maximaal een kalendermaand per 

adoptie. 

j. Publiekrechtelijke organen 

Tenzij de belangen van de werkgever zich daartegen verzetten, kan de werknemer in 

de gelegenheid worden gesteld tot het bijwonen van vergaderingen en zittingen van 

publiekrechtelijke colleges, waarin de werknemer is benoemd of verkozen, en voor 

het verrichten van daaruit voortvloeiende werkzaamheden ten behoeve van deze 

colleges, een en ander voor zover dit niet in de vrije tijd kan geschieden (zie ook 

artikel 4.13). 

k. Vakorganisaties 

Aan de werknemer die als kaderlid van een vakorganisatie, ten behoeve van de 

centrale organisatie of van een internationale werknemersorganisatie dan wel als 

kaderlid van een onderdeel van die vakorganisatie optreedt, kan voor het bijwonen 

van algemene vergaderingen van statutaire organen hiervan, buitengewoon verlof 

worden verleend voor het benodigde aantal werkdagen per jaar, een en ander als de 

belangen van de werkgever zich daartegen niet verzetten. Aan de werknemer die op 

uitnodiging van een vakorganisatie als cursist wil deelnemen aan een cursus, kan 

buitengewoon verlof worden verleend met een maximum van 5 werkdagen à 8 of 9 
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uren per jaar. Indien de cursus een meerjarige kaderopleiding betreft kan het 

benodigde aantal werkdagen per jaar buitengewoon verlof worden verleend. 

l. Politieke partijen 

Voor het bijwonen van een landelijk congres of een landelijke bestuursvergadering 

van een formeel geregistreerde politieke partij kan aan werknemer buitengewoon 

verlof worden verleend gedurende het noodzakelijke aantal dagen, mits de 

werknemer een zodanige bestuurlijke functie in die partij bekleedt dat zijn 

aanwezigheid noodzakelijk is. 

m. Sollicitatie 

Indien de werknemer op verzoek van de werkgever elders solliciteert teneinde te 

komen tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, kan aan 

werknemer gedurende een redelijke periode en een redelijk aantal keren 

buitengewoon verlof worden verleend, voor de duur van de sollicitatie, voorzover een 

en ander niet buiten werktijd kan plaatsvinden. Dit geschiedt in overleg met en na 

toestemming van de werkgever. 

n. Bijzondere gevallen 

In zeer bijzondere gevallen, anders dan in dit artikel genoemd, kan de werkgever 

voor een beperkte tijdsduur buitengewoon verlof toekennen, al dan niet met behoud 

van salaris, een en ander per individueel geval te bepalen.Werknemer dient hiertoe 

vooraf een schriftelijke verzoek in bij werkgever. 

o. Daar waar in de leden van dit artikel (5.4) wordt gesproken over verwanten, wordt 

verwezen naar bijlage vier: Schema graden van verwantschap. 

 

Artikel 5.5 Sabbatical leave 

Het aantal gespaarde uren in het kader van de Regeling CAO à la carte kan worden aangewend voor 

een periode van onafgebroken verlof (sabbatical leave) van drie of zes maanden. 

 

Artikel 5.6 Wettelijke regeling voor Zorgverlof 

De wettelijke bepalingen rond zorgverlof, zoals verwoord in de hoofdstukken 4 en 5 van de Wet 

Arbeid en Zorg, zijn in een regeling vervat en deze is terug te vinden op het intranet. 
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6. FUNCTIEWAARDERING, BEOORDELING EN LOOPBAANONTWIKKELING 

 

 

Artikel 6.1 Functiewaardering 
1. Op grond van de gekozen methode van functiebeschrijving en -waardering worden de 

bedrijfsfuncties vastgesteld, ingedeeld in functieschalen en van toepassing verklaard op een 

(groep) werknemer(s). De indeling van de bedrijfsfunctie in de functieschaal vindt plaats aan 

de hand van referentiefuncties. Het overzicht met de schaalindelingen van het functiehuis zijn 

terug te vinden op het intranet. 

2. Er is een bezwarenprocedure functiewaardering op grond waarvan de werknemer tegen de 

vaststelling van de bedrijfsfunctiebeschrijving c.q. de daaruit voortvloeiende waardering en 

indeling bezwaar kan maken (bijlage 2). 

 

Artikel 6.2 Beoordeling en loopbaanontwikkeling 

1. Ter beoordeling van de wijze waarop de werknemer zijn functie uitoefent, hanteert de 

werkgever een beoordelingssysteem. 

2. De ontwikkeling van de loopbaan van de werknemer wordt in dit beoordelingssysteem 

betrokken. 

3. De bedoeling en de inhoud van dit beoordelingssysteem worden ter kennis van de werknemer 

gebracht. 

4. Indien de werknemer op verzoek van de werkgever deelneemt aan een psychologisch 

onderzoek, is de werkgever gehouden alle zorgvuldigheid te betrachten omtrent de resultaten 

van dit onderzoek. De resultaten worden, na toestemming van de werknemer, slechts ter 

beschikking gesteld aan de hr-adviseur. De werkgever vernietigt de resultaten een jaar na 

kennisname van het rapport. 

5. In het kader van de loopbaanontwikkeling worden werknemers geacht opleidingen te volgen. 

De werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet volgen van gevraagde 

opleidingen of trainingen. 
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7. ONDERNEMINGSPENSIOENREGELING, PENSIOENUITKERING, 

 OVERLIJDENSUITKERING EN LEVENSLOOP 

 

 

Artikel 7.1 Ondernemingspensioenregeling 

Werknemers zijn deelnemer aan de Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. De premie, de 

premieverdeling en de franchise zijn onderwerp van gesprek in het cao-overleg. 

 

Artikel 7.2  Pensioenuitkering 

1. De werknemer die deelnemer is, de (ex-)partner van de werknemer, de nabestaande(n) en 

het/de kind(eren) van de werknemer in de zin van de definities van het reglement Stichting 

Ondernemingspensioenfonds Mn Services  hebben aanspraak op (een) pensioenuitkering(en), 

indien aan de voorwaarden zoals gesteld in genoemd reglement is voldaan. 

2. Voor de soort, duur en hoogte van de uitkering(en) als bedoeld in lid 1 wordt verwezen naar 

het Reglement Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. 

 

Artikel 7.3 Overlijdensuitkering 

1. De partner van de werknemer in de zin van de definitie volgens artikel 1.1 of de overige 

erfgenamen van werknemer, heeft /hebben bij het overlijden van de werknemer aanspraak op 

een overlijdensuitkering.  

2. De uitkering als bedoeld in lid 1 is gelijk aan tenminste drie maandsalarissen (exclusief het 

salaris over de maand waarin het overlijden plaatsvond) alsmede de niet genoten 

vakantiedagen tot aan de datum van overlijden van de werknemer. 

 

Artikel 7.4 Levensloop 

1. Het  is (wettelijk) mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen voor verlof  binnen het kader van 

een levensloopregeling. 

2. De werknemer kan jaarlijks 12% van het bruto inkomen sparen tot een maximum van 210%. 

3. Deze regeling kan gebruikt worden voor het opnemen van verlof tijdens de loopbaan en/of 

voorafgaande aan het pensioen.  

4. Met ingang van 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer toegankelijk voor nieuwe 

deelnemers. Dit is wettelijk bepaald. Voor werknemers die vóór 1 januari 2012 al deelnamen 

aan de levensloopregeling is het nog maar beperkt mogelijk om de deelname voort te zetten. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar intranet. 
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8. SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIE 

 

 

Artikel 8.1. Informatie 

Bij voorgenomen besluiten van de werkgever met aanzienlijke gevolgen voor de werkgelegenheid zal 

de werkgever de vakorganisaties gelijktijdig met en op overeenkomstige wijze als de 

ondernemingsraad informeren over de beweegredenen voor het besluit en de te verwachten sociale 

gevolgen voor de werknemers. 

 

Artikel 8.2. Geheimhouding 

Door de werkgever, dan wel door een der vakorganisaties ter beschikking gestelde gegevens, zullen - 

indien de inbrenger in redelijkheid daarom verzoekt - onder geheimhouding worden behandeld. 

Publicatie naar buiten van deze gegevens kan op enig moment slechts met instemming van de 

betrokken gesprekspartners geschieden. 

 

Artikel 8.3 Sociaal plan 

Het totaal van maatregelen, gericht op het in sociaal opzicht in goede banen leiden van de reorganisatie, 

waaronder de voorzieningen gericht op het voorkomen, verminderen of wegnemen van eventueel 

nadelige gevolgen voor de werknemers, wordt neergelegd in een sociaal plan. Dit sociaal plan kan van 

toepassing zijn op de gevolgen, hetzij van een bepaald voorgenomen besluit, hetzij van alle binnen een 

bepaalde periode vallende voorgenomen besluiten als bedoeld in artikel 8.1. 

 

Artikel 8.4. Overleg 

De werkgever voert overleg met de vakorganisaties over de inhoud van het sociaal plan voor zover het 

betreft: 

– de regeling van arbeidsvoorwaarden bij functiewijzigingen; 

– de overplaatsregeling; 

– de vertrekregeling. 

Indien de ondernemingsraad zulks wenst, wordt dit overleg uitgebreid tot de gehele inhoud van het 

sociaal plan. 

In dit overleg zal ernaar worden gestreefd tot afspraken te komen. Indien deze inderdaad worden 

gemaakt, zullen deze in het vervolg van de adviesprocedure met de ondernemingsraad ex artikel 25 

WOR geen veranderingen meer kunnen ondergaan. 

Blijkt het niet mogelijk binnen redelijke termijn tot afspraken te komen, dan zal de werkgever in het 

vervolg van de adviesprocedure zijn voorgenomen besluit ter zake van de drie genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke regelingen aan de ondernemingsraad kenbaar maken, waarbij hij de 

standpunten van de vakorganisaties terzake zal weergeven. 
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9. ONDERNEMINGSRAAD EN VAKORGANISATIES 

 

 

Artikel 9.1  Ondernemingsraad 

1. Er is door de werkgever een ondernemingsraad ingesteld. 

2. De taak, samenstelling, werkwijze en werkingssfeer van de ondernemingsraad is vastgelegd in 

de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en een daartoe vastgesteld reglement. 

 

Artikel 9.2.  Vakorganisaties  

1. De vakorganisaties worden door de werkgever in de gelegenheid gesteld: 

a. contact te onderhouden met de bij werkgever in dienst zijnde kaderleden  

b. gebruik te maken van de publicatieborden van de werkgever voor het doen van 

zakelijke mededelingen, zoals b.v. het bespreken van het arbeidsvoorwaardenbeleid 

en het aankondigen van ondernemingsraadbijeenkomsten. Bij ieder gebruik wordt de 

werkgever geïnformeerd. Indien er sprake is van oneigenlijk gebruik van de geboden 

faciliteiten treden partijen opnieuw in overleg over de wenselijkheid hiervan. 

c. een ledenvergadering over de CAO-onderhandelingen in het kantoorgebouw van 

werkgever te houden, na overleg over tijd en plaats met de werkgever. 

2. De hoogte van de werkgeversbijdrage aan vakbondsactiviteiten is gekoppeld aan de AWVN-

norm.  Mn Services zal deze bijdrage eenmaal per jaar (achteraf) voldoen aan De Unie. De 

Unie zal zorgdragen voor de betaling aan FNV Bondgenoten. 

3. Werkgever zal voor de duur van de looptijd van de cao 2011-2013 de vakbondscontributie 

vergoeden van werknemers van Mn Services. Deze vergoeding is gemaximeerd op 200 leden 

voor De Unie en 125 leden voor FNV Bondgenoten. 

4. De werknemer die als kaderlid van een van de vakorganisaties optreedt, wordt uit hoofde van 

deze functie niet in zijn positie bij de werkgever benadeeld. 

5. Het dienstverband met de in lid 3 bedoelde werknemer kan door de werkgever niet worden 

beëindigd anders dan na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, tenzij 

er sprake is van een dringende reden in de zin van het NBW. 
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10. SLOTBEPALINGEN 

 

 

Artikel 10.1  Werkingsduur CAO 

1. Deze CAO is aangegaan voor de tijd van twee jaar, aanvangend op 1 april 2011 en eindigend 

per 31 maart 2013. 

2. Indien geen der partijen uiterlijk een maand vóór het tijdstip, waarop deze CAO eindigt, 

schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij de overeenkomst wenst te doen eindigen of in een 

of meer bepalingen wijziging wenst, zodat alsdan een gewijzigde overeenkomst tot stand kan 

komen, zal zij geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te worden verlengd. 

3. Deze CAO kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, na verkregen 

overeenstemming tussen partijen, binnen de termijn waarvoor deze is aangegaan, worden 

gewijzigd. 
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BIJLAGE 1 REGELING CAO A LA CARTE 

 
 

1.  De werknemers van Mn Services, ingedeeld in de salarisschalen 3 tot en met 9 hebben op 

fulltime-basis een dienstverband van gemiddeld 36 uren per week. Eenmaal per jaar wordt de 

keuze uit de volgende basiswerkpatronen gemaakt: 

 

  a. 9x8:   9 dagen à 8 uren werken per 2 weken 

  b. 5x8-/-26: 5 dagen à 8 uren werken per week en 26 vrije dagen à 8 uren, op te    

     nemen in overleg met de leidinggevende 

 c. 4,5x8:  4,5 dagen à 8 uren werken per week 

  d. 4x9: 4 dagen à 9 uren werken per week 

 

Het is ook mogelijk te kiezen voor één van de volgende varianten: 

 

 e. 40:  40 uren werken per week met uitbetaling van een toeslag à la carte van 

     11,1% 

  f. 38: 38 uren werken per week met uitbetaling van een toeslag à la carte van 

     5,55% 

  g. 40S: 40 uren werken per week en 4 uren per week sparen op een     

    urenspaarrekening sabbatical leave tot een maximum van 936 uren 

  h. 38S: 38 uren werken per week en 2 uren per week sparen op een 

    urenspaarrrekening sabbatical leave tot een maximum van 468 uren 

  

2. De toeslag à la carte, als onder 1e. en 1 f. genoemd, maakt deel uit van de 

 pensioengrondslag. 

 

3. De keuze van de werknemer wordt éénmaal per jaar door hem/haar bekend gemaakt en zal 

voor het gehele jaar gelden. Wijziging van de keuze is gedurende het jaar niet toegestaan. 

Jaarlijks bestaat in december de mogelijkheid een keuze te maken voor het volgende 

kalenderjaar. 

 

4  Parttime werknemers kunnen eveneens van deze regeling gebruik maken. In dat geval zal de 

regeling naar rato worden toegepast, waarbij de individuele situatie steeds in overleg met de 

leidinggevende zal worden beoordeeld. 

 

5. Indien voor een toeslag à la carte is gekozen, is de hoogte daarvan inclusief vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering. Tevens zal het aantal basisverlofdagen (22,5 of 180 uren) bij een toeslag à 

la carte van 11,1% worden verhoogd naar 25 of 200 uren. Bij keuze voor een toeslag à la carte 

van 5,55% wordt het aantal basisverlofdagen verhoogd naar 23,75 of 190 uren. 

 

 6. Sparen voor sabbatical leave impliceert dat er gespaard kan worden voor verlof gedurende drie 

of zes maanden, waarbij de spaarperiode niet onderbroken kan worden. De gespaarde uren 

worden geregistreerd door de HRM-administratie. De gespaarde uren komen voor de 

medewerker beschikbaar op het moment waarop het vooraf aangegeven aantal uren van óf 468 

óf 936 uren is bereikt. Samen met 52 respectievelijk 104 (gespaarde) roosteruren over de 

sabbatical-leave-periode levert dit een onafgebroken periode van 520 of 1040 uren sabbatical 

leave op. 

 

7. In geval van uitdiensttreding worden gespaarde uren, als onder 6. bedoeld, aan  de  

 werknemer uitbetaald. 

 

8. Het is mogelijk om verlofdagen te kopen of te verkopen. Hierbij geldt een maximum van vijf 

dagen of 40 uren per kalenderjaar, waarbij de kosten van een dag gelijk zijn aan het 

gebruikelijke aantal voor die dag te werken uren, vermenigvuldigd met het uurloon, zoals 

genoemd in cao-artikel 1.1 en verhoogd met 16,33%. 
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BIJLAGE 2 BEROEPSPROCEDURE FUNCTIEWAARDERING 

 

 

Algemeen uitgangspunt: 

Er wordt van uitgegaan dat iedere werknemer bekend is met de beschreven inhoud van de bedrijfsfunctie die hij vervult 

en met de salarisgroep waarin de bedrijfsfunctie is ingedeeld. 

1. De werknemer heeft de mogelijkheid om in beroep te komen tegen een definitief vastgestelde bedrijfsfunctie-

omschrijving c.q. indeling van zijn functie. Het beroep is evenwel slechts ontvankelijk indien en nadat een 

toelichtend gesprek heeft plaatsgevonden met de functionaris van de afdeling HRM, belast met 

bedrijfsfunctie-omschrijving en indeling en met zijn groepschef. Indien binnen 30 dagen geen oplossing is 

gevonden c.q. overeenstemming is bereikt, is de werknemer bevoegd gebruik te maken van de mogelijkheid in 

beroep te komen. 

2. De gronden voor een beroep kunnen zijn: 

a. indien een werknemer van mening is dat de voor hem definitief vastgestelde bedrijfsfunctie-

omschrijving niet een aanvaardbaar beeld geeft van de feitelijk uitgevoerde taken; 

b. indien een werknemer van mening is dat de voor hem definitief vastgestelde bedrijfsfunctie-

omschrijving niet meer een aanvaardbaar beeld geeft van de feitelijk uitgeoefende taken, terwijl 

(ondanks de mening van de werknemer) voor de werknemer niet een andere bedrijfsfunctie-

omschrijving wordt opgesteld; 

c. indien een werknemer van mening is dat de gradering op grond van een definitief voor hem 

vastgestelde bedrijfsfunctie-omschrijving een onaanvaardbaar beeld geeft; 

d. De wijze waarop de werknemer zijn functie uitoefent mag niet van invloed zijn op de indeling van de 

functie. Persoonlijke beoordelingsaspecten dienen bij de toepassing van het ORBA-systeem buiten 

beschouwing te blijven. 

 

beroepscommissie 

3. Er is een beroepscommissie, die bestaat uit drie leden, waarvan 1 lid is benoemd door Mn Services N.V. en 

waarvan de 2 andere leden zijn benoemd door de Ondernemingsraad. 

 

start beroepsprocedure 

4. Het beroep wordt ingesteld door een schriftelijke proceduremededeling van de klager aan de 

beroepscommissie. Het klaagschrift dient minimaal een summiere motivering te bevatten. 

Alvorens tot behandeling van de klacht over te gaan verzoekt de commissie aan de groepschef van klager of -

indien de klager de rang heeft van groepschef of hoger-  aan de leidinggevende functionaris aan wie klager 

gewoonlijk rapporteert, binnen 14 dagen de commissie in kennis te stellen van zijn bevindingen en advies met 

betrekking tot het klaagschrift. 

Alvorens tot een uitspraak te komen stelt de commissie klager in de gelegenheid zijn bezwaren mondeling toe 

te lichten, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon. 

De commissie beslist binnen 30 dagen nadat klager de gelegenheid heeft gehad zijn bezwaren mondeling toe 

te lichten, bij meerderheid van stemmen. In haar beslissing spreekt de commissie in ieder geval uit of naar 

haar oordeel de klacht zich richt op de beroepsgrond dat de bedrijfsfunctie-omschrijving niet of niet meer 

overeenkomstig de feitelijk uitgevoerde taken zou zijn of dat de klacht betrekking heeft op de gradering en dat 

zij  daarmee dus systeemtechnisch van aard is. 

 

indien het betreft beroepsgrond 2.b. 

5. Indien de beroepscommissie oordeelt dat de klacht betrekking heeft op een niet meer correcte bedrijfsfunctie-

omschrijving, kan zij besluiten dat er redenen zijn voor een andere bedrijfsfunctie-omschrijving en daarmee 

samenhangend een andere rangordening. Zij geeft hiervan kennis aan de klager. 

 

afwijzing of voorlopige nieuwe functiebeschrijving en voorlopig nieuwe rangordening 

Indien de beroepscommissie besluit dat een andere rangordening moet worden opgesteld, ontstaat dezelfde situatie 

waarvan -ook zonder beroepsprocedure- sprake zou zijn, indien taken in belangrijke mate worden gewijzigd. De 

afdeling HRM brengt binnen 30 dagen ná de uitspraak van de beroepscommissie een voorlopige rangordening tot 

stand, gehoord de bevindingen van de beroepscommissie. Het voorlopige karakter houdt in dat de voorlopige 

rangordening onderhevig is aan de jaarlijks systeem-technische test volgens het ORBA-systeem. Tot op dat moment 
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kunnen aan een voorlopige rangordening geen rechten ontleend worden. Mocht klager van mening zijn dat de 

beroepscommissie tot een onjuist oordeel is gekomen dan staat aan klager niet meer de weg van hoger beroep open. 

 

indien het betreft beroepsgronden 2.a. en 2.c. 

6. Indien de beroepscommissie oordeelt dat de klacht systeem-technisch van aard is of indien zij oordeelt dat de 

definitief vastgestelde bedrijfsfunctie-omschrijving niet een aanvaardbaar beeld geeft, kan zij gelasten dat een 

nader onderzoek zal plaatsvinden door de licentiehouder van het ORBA-systeem. 

 

bij gegronde klacht nieuwe rangordening 

Indien de licentiehouder van het ORBA-systeem, de beroepscommissie gehoord, besluit dat de klacht gegrond is, wordt 

de bedrijfsfunctie-omschrijving aangepast en vindt de gradering plaats. De beroepscommissie ziet erop toe dat deze 

gradering binnen 3 maanden tot stand komt. 

 

afwijzing en hoger beroep bij een commissie van deskundigen 

Indien de licentiehouder van het ORBA-systeem, de beroepscommissie gehoord, besluit dat de klacht niet gegrond is, 

bericht de beroepscommissie aan klager dat de klacht is afgewezen. Als klager zich niet wenst neer te leggen bij de 

uitkomst van het hernieuwd onderzoek, respectievelijk de uitspraak van het hernieuwd onderzoek, respectievelijk de 

uitspraak van de beroepscommissie dat een hernieuwd onderzoek niet nodig is, staat hem een verder beroep open bij 

een commissie van deskundigen. 

De commissie van deskundigen is een extern te vormen commissie, waarin Mn Services N.V. ter ene zijde en de 

vakorganisaties ter andere zijde ieder aan een deskundige vragen zitting te nemen. In de commissie is tevens 

vertegenwoordigd de licentiehouder van het ORBA-systeem.  

De commissie van deskundigen neemt het bezwaar in behandeling, hoort partijen, stelt -zonodig ter plaatse een 

onderzoek in en doet een uitspraak, welke slechts bindend kan zijn indien zij op unanieme wijze tot stand is gekomen.  

Zouden de deskundigen niet tot een unaniem oordeel kunnen komen, dan wordt door de directie en de beleidsinstantie 

van de betrokken vakvereniging een oplossing in het niet-technische vlak gezocht. 

 

beroepstermijn 

7. Binnen 30 dagen na bekendmaking van de rangordening of na het moment waarop Mn Services N.V. aan de 

werknemer heeft medegedeeld dat er geen aanleiding is voor het in onderhoud nemen van de gewraakte 

bedrijfsfunctie, moet de werknemer die in beroep wil gaan het initiatief hebben genomen tot het toelichtend 

gesprek met de functionaris van de afdeling HRM, belast met bedrijfsfunctie-omschrijving en indeling, indien 

het betreft beroepsgrond genoemd onder artikel 2.a. en onder 2.c. Indien de werknemer zich beroept op de 

beroepsgrond genoemd onder artikel 2.a. en 2.c., dan kan de werknemer tot ten hoogte 30 dagen na het 

toelichtende gesprek het beroep instellen door indiening van het klaagschrift. 

Indien de werknemer zich beroept op de beroepsgronden genoemd onder artikel 2.b. (bedrijfsfunctie-

omschrijving niet meer overeenkomstig de feitelijk uitgeoefende taken), dan volgt eerst het overleg genoemd 

in artikel 1 van deze regeling. 

Indien in dat overleg binnen 30 dagen geen oplossing/overeenstemming is bereikt en de werknemer besluit in 

beroep te komen, dan kan dit tot ten hoogste 30 dagen nadien door indiening van het klaagschrift. 

Bij gegrond gebleken bezwaren wordt de beloning met terugwerkende kracht, gebaseerd op het herziene 

resultaat, tot de datum van indiening van het klaagschrift (zie artikel 4, "start beroepsprocedure") uitgekeerd, 

indien het betreft de beroepsgrond genoemd onder artikel 2.b. (bedrijfsfunctie-omschrijving niet meer 

overeenkomstig de feitelijk uitgeoefende taken) en tot op het moment waarop het indelingsbesluit is gedateerd 

in gevallen betreffende de beroepsgronden genoemd in artikel 2.a. en 2.c. 

 

openbaarheid 

8. De ter behandeling door de beroepscommissie uitgewisselde stukken worden aan klager ter beschikking 

gesteld. 
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 BIJLAGE 3 TABELLEN REISKOSTENVERGOEDING, MINIMUM VAKANTIETOESLAG EN 

MAALTIJDVERGOEDING OVERWERK 

 

Bedragen, behorende bij de diverse artikelen van de c.a.o.: 

art. 4.9  lid 6 :  maximum maaltijdvergoeding overwerk € 11,--  

art. 4 4, leden 3 en 4: minimum vakantietoeslag: 

   per:    1-4-2011: 1-4-2012: 

   leeftijd    € :  € : 

 

   23 jaar + ouder   1.815,--  1.847,-- 

   22 jaar (95%)   1.724,--  1.754,-- 

   21 jaar (90%)   1.633,--  1.662,-- 

   20 jaar (85%)   1.543,--  1.570,-- 

   19 jaar (80%)   1.452,--  1.477,-- 

   18 jaar (75%)   1.361,--  1.385,-- 

   17 jaar+jonger (70%)  1.271,--  1.293,-- 

 

art. 4.11, lid 8 VERGOEDINGSTABEL REISKOSTEN WOON-WERK tbv locatie Rijswijk per 010411 

   Maandelijkse vergoedingen bij 4 en 5 dagen per week werken 

        

 POSTCODES      
        

€ 30,96 65,36 99,76 134,16 168,56 202,96 237,36 

       0 t/m 2159 

      2160 t/m 2169 

     2170 t/m 2179 2180 t/m 2199 

     2200 t/m 2219  

    2220 t/m 2229   

   2230 t/m 2259    

  2260 t/m 2278     

 2279 t/m 2289 2290 t/m 2309 2310 t/m 2369 2370 t/m 2379  

   2380 t/m 2389 2390 t/m 2399 2400 t/m 2469 2470 t/m 2479 

   
2491 t/m 2498 

  2480 t/m 2489   2490 
 

 
2499 t/m 2509 

  2510 t/m 2649 2650 t/m 2659 2660 t/m 2669   

  2670 t/m 2674 2675 t/m 2679    

  2680 t/m 2689 2690 t/m 2739    

    2740 t/m 2779  2780 t/m 2799 

     2800 t/m 2869 2870 t/m 2899 

    2900 t/m 2939  2940 t/m 2979 

     2980 t/m 2999 3000 t/m 3009 

    3010 t/m 3139 3140 t/m 3209 3210 e.v. 

 Eenheden: (à € 3,44)      
 
 

9 19 29 39 49 59 69 

 
Fiscaal vrij: € 0,19 per kilometer, rekening houdend met aantal dagen, waarop is gewerkt. 
 
De zakelijke reiskostenvergoedingen, niet behorende tot het woon-werk-verkeer, kunnen met de 
volgens deze tabel genoemde vergoedingen worden gesaldeerd voorzover deze de toegestane 
fiscale ruimte niet overschrijden. 
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art. 4.11, lid 14 VERGOEDINGSTABEL REISKOSTEN WOON-WERK tbv locatie Amsterdam per 010411 

 

 
DAGEN         

KM* 1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11 12,05 24,10 36,14 48,19 60,24 

12 13,14 26,29 39,43 52,58 65,72 

13 14,24 28,48 42,72 56,96 71,20 

14 15,33 30,67 46,00 61,34 76,67 

15 16,43 32,86 49,29 65,72 82,15 

16 17,53 35,05 52,58 70,10 87,63 

17 18,62 37,24 55,86 74,48 93,10 

18 19,72 39,43 59,15 78,86 98,58 

19 20,81 41,62 62,44 83,25 104,06 

20 21,91 43,81 65,72 87,62 109,53 

21 23,00 46,00 69,01 92,01 115,01 

22 24,10 48,20 72,29 96,39 120,49 

23 25,19 50,38 75,58 100,77 125,96 

24 26,29 52,58 78,86 105,15 131,44 

25 27,38 54,77 82,15 109,54 136,92 

26 28,48 56,96 85,43 113,91 142,39 

27 29,57 59,15 88,72 118,30 147,87 

28 30,67 61,34 92,01 122,68 153,35 

29 31,76 63,53 95,29 127,06 158,82 

30 32,86 65,72 98,58 131,44 164,30 

31 33,96 67,91 101,87 135,82 169,78 

32 35,05 70,10 105,15 140,20 175,25 

33 36,15 72,29 108,44 144,58 180,73 

34 37,24 74,48 111,73 148,97 186,21 

35 38,34 76,67 115,01 153,34 191,68 

36 39,43 78,86 118,30 157,73 197,16 

37 40,53 81,06 121,58 162,11 202,64 

38 41,62 83,24 124,87 166,49 208,11 



 30 

39 42,72 85,44 128,15 170,87 213,59 

40 43,81 87,63 131,44 175,26 219,07 

41 44,91 89,82 134,72 179,63 224,54 

42 46,00 92,01 138,01 184,02 230,02 

43 47,10 94,20 141,30 188,40 235,50 

44 48,19 96,39 144,58 192,78 240,97 

45 49,29 98,58 147,87 197,16 246,45 

46 50,39 100,77 151,16 201,54 251,93 

47 51,48 102,96 154,44 205,92 257,40 

48 52,58 105,15 157,73 210,30 262,88 

49 53,67 107,34 161,02 214,69 268,36 

50 54,77 109,53 164,30 219,06 273,83 

* = gemiddelde afstand van heen- en terugreis     
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BIJLAGE  4  SCHEMA GRADEN VAN VERWANTSCHAP 

 

 

 

  bet-overgrootouders 

 

  overgrootouders  

   Oudoom of - 

  grootouders        tante 

       Oom of 

  ouders        tante 

 

  de werknemer     broer of      neef of 

   zuster       nicht 

  kind     1.         achterneef 

    of -nicht 

  kleinkind      2.    neef of nicht 

    (z.g. 

    oomzeggers) 

  achterkleinkind        3.   achterneef 

    of -nicht 

  4. 

   5. 

 

 

 

"Ten aanzien van de graden van verwantschap zijn bloedverwanten gelijk aan aanverwanten. Met aanverwanten wordt 

bedoeld verwanten, welke - met inachtneming van het eerste lid van dit artikel - door een huwelijk een gelijke band met 

de werknemer hebben als bloedverwanten". 



 32 

 BIJLAGE 5 OVERIGE AFSPRAKEN CAO 1 APRIL 2010 TOT EN MET 31 MAART 2011 

 

1. Contractduur 

De looptijd van de nieuwe CAO vangt aan op 1 april 2010 en eindigt per  

31 maart 2011. 

 

2. Salarissen 

De salarissen en salarisschalen worden per 1 april 2010 verhoogd met 1,0%. 

 

3. Pensioenregeling Opf Mn Services 
Het bestuur van Opf Mn Services heeft in februari 2010 besloten dat de kostendekkende premie, uitgaande 

van een ongewijzigde voortzetting van de thans geldende pensioenregeling, voor de jaren 2011 tot en met 

2013, verhoogd moet worden van 22% naar 25% van de som van de pensioengrondslagen. 

CAO-partijen zijn overeengekomen dat deze verhoging volledig voor rekening van de werkgever komt. De 

premieverdeling voor de jaren 2011 tot en met 2013 is dan als volgt: 

 De werkgeverspremie bedraagt 17%; 

 De werknemerspremie bedraagt 8%.  

 

4. Duurzame inzetbaarheid 
Onder deze noemer hebben partijen het volgende, brede scala aan werkgelegenheidsaspecten besproken: 

 EVC (Eerder Verworven Competenties): Gedurende de looptijd van de nieuwe CAO zal Mn Services 

onderzoek doen naar nut, noodzaak en impact van dit onderwerp. 

 In- en doorstroom van arbeidsgehandicapten en Wajongers: Mn Services gaat contact leggen met het 

UWV om informatie te krijgen over de mogelijkheden die er op dit gebied zijn. 

 Levensfasegericht Personeelsbeleid: De werkgroep die naar aanleiding van het afsluiten van de thans 

geldende CAO in het leven is geroepen wordt opgeheven. Het onderwerp zal vanaf nu op strategisch 

niveau onderdeel uitmaken van de HRM-(jaar)plannen. 

 Leeftijdsdagen: Dit onderwerp wordt bezien in het totale aspect van duurzame inzetbaarheid.  

   

5. Reiskostenvergoeding 

Sinds 1 januari 2010 kent Mn Services ook een locatie in Amsterdam. Ten behoeve van deze locatie is een 

nieuwe regeling voor de tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer in het leven geroepen. 

 

6. Opzegtermijnen (Artikel 2.2) 

Met ingang van 1 juli 2010 worden de opzegtermijnen voor zowel de werkgever als voor de werknemer 

teruggebracht tot de wettelijke opzegtermijnen conform art. 7:672 B.W. 

 

7. Diverse onderwerpen t.b.v. het Periodiek Overleg 

 Partijen hebben diverse onderwerpen besproken die niet direct leiden tot aanpassingen in de CAO, maar die 

wel een zodanige impact kunnen hebben dat het van belang is dat partijen elkaar hierover geïnformeerd 

houden. Deze onderwerpen zullen besproken worden tijdens het Periodiek Overleg. Het gaat om: 

 AOW-leeftijd: De politieke ontwikkelingen rond de discussie over de AOW-leeftijd worden op de 

voet gevolgd.  

 Thuis- en telewerken: Er volgt een herijking van het huidige beleid in afstemming met de 

Ondernemingsraad.  

 Reiskostenvergoeding: De huidige regeling voor de locatie Rijswijk kan gedurende de looptijd van de 

nieuwe CAO onder druk komen te staan als gevolg van de afschaffing van de traditionele 

vervoersbewijzen in de regio Den Haag waarop het huidige systeem is gebaseerd en/of als gevolg van 

een mogelijke verhuizing van Mn Services, locatie Rijswijk. Partijen spreken af dat zij met elkaar 

naar nieuwe mogelijkheden zullen kijken wanneer één van beiden zich gedurende de huidige looptijd 

voordoet, waarbij de regeling zoals geïntroduceerd t.b.v. locatie Amsterdam als referentie kan dienen. 

Partijen streven hierbij naar één regeling voor heel Mn Services die meer dan nu milieuvriendelijke 

aspecten kent. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) speelt hierbij een belangrijke rol 

en wordt door partijen als een belangrijk thema onderkend. 
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BIJLAGE 6 OVERIGE AFSPRAKEN CAO 1 APRIL 2011 TOT EN MET 31 MAART 2013 

 

Mededeling van De Unie, FNV Bondgenoten en Mn Services, zijnde partijen, betrokken bij het sluiten van de 

collectieve arbeidsovereenkomst van Mn Services N.V. 

 

 

Op 20 september 2011 is door bovengenoemde partijen een overeenkomst gesloten met de betrekking tot de collectieve 

arbeidsovereenkomst (CAO) van Mn Services N.V.  

 

 

De navolgende afspraken werden gemaakt. 

 

1. Contractduur 

De looptijd van de nieuwe CAO vangt aan op 1 april 2011 en eindigt per 31 maart 2013.  

 

 

2. Salarissen 

De salarissen en salarisschalen worden per 1 april 2011 verhoogd met 1,75% en op 1 april 2012 met 1,75%.  

 

 

3. Pensioenregeling Opf Mn Services 
Werkgever heeft in 2011 een storting gedaan van € 5 miljoen in het Opf van Mn Services ter verbetering van de 

dekkingsgraad.  

 

Er is een werkgroep in het leven geroepen die een advies aan CAO-partijen gaat uitbrengen over de pensioenregeling 

van Opf Mn Services, gelet op de toekomstige houdbaarheid van de regeling. Partijen hebben overeenstemming over de 

opdrachtformulering van deze studieopdracht.  

De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van zowel FNV, De Unie als Mn Services. Zodra duidelijk is wat de 

definitieve standpunten rond het „pensioenakkoord‟ zijn zal de werkgroep weer bijeenkomen.  

 

 

4. Duurzame inzetbaarheid/leeftijdsbewust personeelsbeleid 
Mn Services voert een actief beleid gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Mn Services is zich bewust 

van de maatschappelijke noodzaak hiertoe. Vergrijzing en ontgroening vragen om een optimale inzet van iedereen. Het 

is ook in het belang van Mn Services zelf om bij een krapper wordende arbeidsmarkt iedereen in staat te stellen om als 

medewerker optimaal inzetbaar te blijven: nu en later. 

 

Verlofregelingen Mn Services 
Mn Services wil met haar verlofregeling een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door 

iedereen (ongeacht leeftijd, afkomst of persoonlijke situatie) de mogelijkheid te geven bij belangrijke gebeurtenissen of 

drukke momenten in het persoonlijke leven betaald verlof op te nemen, vergroot Mn Services op langere termijn de 

inzetbaarheid van medewerkers. Hiertoe worden de volgende afspraken gemaakt: 

 

Aanspraken verlof (artikel 5.1) 

De bestaande regeling voor leeftijdsafhankelijke verlofuren (artikel 5.1 lid 3) wordt per 1 april 2011 

beëindigd. De aanspraken van medewerkers die nu al gebruik maken van de bestaande regeling voor 

leeftijdsafhankelijke verlofuren worden op 1 september 2011 bevroren. Vanaf 1 september kan door 

medewerkers die vanaf dat moment in dienst komen geen aanspraak meer gemaakt worden op de oude 

regeling (art 5.1 lid 3). 

Alle medewerkers die op 1 april 2011 nog geen recht hebben op het maximaal aantal verlofuren in de oude 

regeling (artikel 5.1 lid 3), krijgen met ingang van 1 januari 2012 ieder jaar acht verlofuren toegekend. 
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Duurzame inzetbaarheid 

Als tweede stap naar een nieuwe samenhangende regeling gericht op duurzame inzetbaarheid zal een 

studiecommissie ingesteld worden met vertegenwoordigers van alle CAO-partijen met als opdracht het 

ontwikkelen van nieuwe beleid gericht op duurzame inzetbaarheid. 

De leeftijdafhankelijke arbeidsduurverkorting (art. 3.1 lid 6) was ooit afgesproken op het moment dat de 

gebruikelijke pensioendatum op 62 jaar lag. Omdat de pensioenleeftijd is gestegen en verder zal stijgen is de 

huidige regeling arbeidsduurverkorting voor oudere medewerkers niet meer passend en zal derhalve 

vervangen dienen te worden door alternatief beleid. Ter vervanging van de huidige arbeidsduurverkorting voor 

de oudere medewerkers per 1 april 2013, zal de studiecommissie aan de CAO-partijen voorstellen doen ter 

bevordering van de inzetbaarheid van alle medewerkers. Deze nieuwe voorstellen zullen na instemming door 

alle cao-partijen per 1 april 2013 huidige regeling arbeidsduurverkorting voor oudere medewerkers vervangen. 

 

 

Overgangsregeling uit Sociaal Protocol ten behoeve van ex-medewerkers Syntrus Achmea 

Ten aanzien van de regeling voor leeftijdsdagen (art. 5.1) worden toezeggingen die gedaan zijn in het sociaal protocol 

ten behoeve van de overgang van de ex-medewerkers van Syntrus Achmea gerespecteerd. Ten aanzien van de regeling 

voor arbeidsduurvermindering (art. 3.1) geldt dat er al geen onderscheid meer was tussen medewerkers die wel/niet van 

Syntrus Achmea afkomstig zijn.  

   

 

5.  Reiskostenvergoeding 

Met ingang van de verhuisdatum naar de Zilveren Toren vervallen de huidige twee reiskostenregelingen en wordt er 

één nieuwe regeling geïntroduceerd  voor iedereen binnen Amsterdam en Den Haag. Medewerkers hebben de keuze 

tussen OV/vervoersbewijzen, een kilometervergoeding of een combinatie van beide. Specifieke afspraken over de 

zakelijke reiskosten worden gemaakt met de Ondernemingsraad van Mn Services.  

 

 

6. MVO 

CAO-partijen spreken het voornemen uit om bij (toekomstige) arbeidsvoorwaardenontwikkelingen bij Mn Services 

rekening te houden met de ambities van Mn Services ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Voor deze cao-periode komt dit tot uitdrukking in de opdracht die is meegegeven aan de cao-studiecommissie die met 

voorstellen komt voor een regeling voor duurzame inzetbaarheid én in het vervoerbeleid (waarin o.m ook het fiets- en 

OV-gebruik wordt gestimuleerd). 

 

 

7. Het Nieuwe Werken/Mn Werkt! 

 

Flexibele werktijden 

Cao-partijen hebben kennis genomen van de ontwikkelingen binnen Mn Services ten aanzien van Mn Werkt! Cao-

partijen komen overeen dat de tekst in de cao op enkele onderdelen zal worden aangepast. Het gaat hierbij om het 

formeel mogelijk maken dat medewerkers op vrijwillige basis en in overleg met leidinggevenden hun werktijden 

flexibel in kunnen vullen zonder dat er sprake is van onregelmatige werktijden of overwerk. De aanpassingen hebben 

tot doel om de regelruimte voor medewerkers en leidinggevenden te vergroten. De wijzigingen zijn uitgewerkt in een 

bijlage bij dit protocol. 

 

Thuiswerkplek 

Mn Services heeft op dit moment een thuiswerkregeling welke tot stand is gekomen in overleg met de 

Ondernemingsraad. Afgesproken is dat de nieuwe afspraken rond het thuiswerken en de thuiswerkregeling in het kader 

van Mn Werkt! met de Ondernemingsraad worden uitgewerkt.   

 

 

8. Vakbondscontributie 

Werkgever zal voor de duur van de looptijd van deze CAO de vakbondscontributie vergoeden van Mn Services 

medewerkers die aangesloten zijn bij De Unie of FNV Bondgenoten. Dit volgens de bestaande fiscale mogelijkheden. 

Er geldt een maximering van deze vergoeding gelet op het aantal leden: maximaal 200 leden voor De Unie en 125 van 

FNV Bondgenoten. Over de praktische invulling van deze afspraak zal nog nader overleg plaatsvinden. 
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9. Bijdrage aan vakorganisaties 

Partijen hebben afgesproken dat zal worden overgaan tot een bijdrage conform de AWVN norm. De huidige regeling in 

artikel 9.2 lid 2 komt te vervallen. Bedrag wordt één maal per jaar, achteraf in december, overgemaakt aan De Unie, 

welke voor betaling aan FNV zal zorg dragen. 

Bijlage: Opdracht voor cao-studiecommissie  Duurzame Inzetbaarheid 
 

Een studiecommissie  bestaande uit een vertegenwoordiging van alle cao-partijen krijgt de opdracht om de 

mogelijkheden te verkennen voor alternatieven voor de regeling arbeidsduurvermindering voor oudere medewerkers 

(art.3.1 lid 6 van de CAO 2010-2011). De studiecommissie  dient te komen met een concreet voorstel voor een passend 

alternatief ter vervanging van de regeling in art. 3.1. lid 6 ten behoeve van de CAO welke onder voorbehoud van 

overeenstemming met cao-partijen in zal gaan per 1 april 2013. 

 

Samenstelling studiecommissie  

De studiecommissie  bestaat in totaal uit maximaal 6 personen. 

Mn Services levert de voorzitter. 

De exacte samenstelling van de studiecommissie  zal in onderling overleg plaatsvinden. 

 

Doelstelling nieuwe regeling 

De nieuw te ontwikkelen regeling dient leeftijdsonafhankelijk te zijn en moet (aantoonbaar) bijdragen aan het 

voorkomen van vroegtijdige uitval als gevolg van overbelasting. Hierbij gaat het om overbelasting op diverse leeftijden 

of in diverse levensfasen. Naast ouderen gaat het dus ook om jongere generaties die bijvoorbeeld te maken hebben met 

een verhoogde werkdruk als gevolg van het combineren van werk en zorgtaken of om medewerkers die in de loop van 

hun werkzame leven besluiten om een andere opleiding te volgen of een bedrijf te starten. Een specifieke categorie 

waar cao-partijen aandacht voor vragen betreft mantelzorgers en medewerkers die zich maatschappelijk actief inzetten. 

 

Kaders voor de nieuwe regeling 

- De nieuw overeen te komen regeling zal financieel minder (of niet) gevoelig moeten zijn voor de verwachte 

stijging van de gemiddelde leeftijd van medewerkers binnen Mn Services. 

- Naast verlof faciliteiten dienen ook andere maatregelen deel uit te maken van de nieuwe regeling gericht op het 

voorkomen van uitval als gevolg van overbelasting (preventieve maatregelen, etc.). 

- De studiecommissie  dient bij de uitwerking tenminste te onderzoeken in hoeverre voorbeelden in andere 

bedrijven/ sectoren voorhanden zijn. Hierbij denken cao-partijen in het bijzonder aan systematieken als 

levensfasebudgetten of iets vergelijkbaars. 

- De studiecommissie  onderzoekt de mogelijkheden om met de nieuw te vormen regeling aan te sluiten bij de 

ambities van Mn Services ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om het ondersteunen van inspanningen van medewerkers ten behoeve van de gemeenschap/ 

samenleving. 

- Wanneer gedurende de werkzaamheden van de studiecommissie  meer duidelijkheid komt ten aanzien van de 

nieuw te vormen wettelijke vitaliteitregeling, dient onderzocht te worden of hierbij aangesloten kan worden. 
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BIJLAGE A1  SALARISSCHALEN PER 1 april 2011 (exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) 

 

 

schaal: 3 4 5 6 7 8 9  

Min.salaris: 21.038 23.504  26.201  29.823  34.754  39.532  47.006  70% 

norm > 30.053 33.576  37.429 42.603 49.648 56.474 67.151 100% 

maxima (=plus 20%) 36.064 40.292 44.915 51.124 59.578 67.769 80.582 120% 

 

 

 

 

BIJLAGE A2 TABEL SALARISGROEI 

 

 

 Scores:     

Huidige 
RSP 

1.onvoldoende 2.te verbeteren 3. goed 4.zeer goed 5.uitstekend 

      
110-120% - - - - 4 
100-110% - - - 4 5 
90-100% - - 4 5 6 
80-90% - - 5 6 7 
70-80% - 2 6 7 8 

      

 

 

 

BIJLAGE  A3 SALARISSCHALEN VOOR JEUDGIGEN PER 1 april 2011  

    

 

 

De jeugdregeling is ingebracht in de groepen I tot en met IV (nader aan te duiden als JI, JII, J III en JIV) onder 

vermelding van de leeftijdsjaren. 

 

leeftijd J 1 J 2 J 3 J 4 

16 8.731 9.933 11.377 13.021 

17 9.933 11.377 13.021 14.865 

18 11.377 13.021 14.865 16.913 

19 13.021 14.865 16.913 19.188 

20 14.865 16.913 19.188 21.399 

21 16.913 19.188 21.399 23.682 
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BIJLAGE B1  SALARISSCHALEN PER 1 april 2012 (exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering) 

 

 

schaal: 3 4 5 6 7 8 9  

Min.salaris: 21.406 23.915  26.659  30.345  35.362  40.224  47.829  70% 

norm > 30.579 34.164  38.084 43.349 50.517 57.462 68.326 100% 

maxima (=plus 20%) 36.695 40.997 45.701 52.019 60.621 68.955 81.992 120% 

 

 

 

 

BIJLAGE B2 TABEL SALARISGROEI 

 

 

 Scores:     

Huidige 
RSP 

1.onvoldoende 2.te verbeteren 3. goed 4.zeer goed 5.uitstekend 

      
110-120% - - - - 4 
100-110% - - - 4 5 
90-100% - - 4 5 6 
80-90% - - 5 6 7 
70-80% - 2 6 7 8 

      

 

 

 

BIJLAGE  B3 SALARISSCHALEN VOOR JEUDGIGEN PER 1 april 2012  

    

 

 

De jeugdregeling is ingebracht in de groepen I tot en met IV (nader aan te duiden als JI, JII, J III en JIV) onder 

vermelding van de leeftijdsjaren. 

 

leeftijd J 1 J 2 J 3 J 4 

16 8.883 10.107 11.576 13.249 

17 10.107 11.576 13.249 15.125 

18 11.576 13.249 15.125 17.209 

19 13.249 15.125 17.209 19.523 

20 15.125 17.209 19.523 21.773 

21 17.209 19.523 21.773 24.096 

 

 


