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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
voor de werknemers in dienst van de APG Algemene Pensioen Groep N.V. en voor de werknemers in dienst 
van Loyalis NV. 
 
De APG Algemene Pensioen Groep N.V. en Loyalis NV ieder afzonderlijk en gezamenlijk als partij aan de 
ene zijde 
 
en 
 
ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CMHF, gevestigd te Den Haag, De UNIE/UOV, gevestigd te 
Houten, VCPS, gevestigd te Den Haag en CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, ieder afzonderlijk en 
gezamenlijk als partij aan de andere zijde 
 
zijn de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 

 

Preambule 
 
Voor de komende CAO-periode blijft Employability het belangrijkste thema. 

• Van het allergrootste belang is de blijvende inzetbaarheid van onze belangrijkste resource: de 
werknemers. Door een hoge(re) professionaliteit en inzetbaarheid, door het verwerven van meer 
en andere competenties kunnen we de kwaliteit en kwantiteit realiseren die het verschil met 
andere uitvoerders bepaalt. 

• Het beleid van werkgever is erop gericht veranderingen in de werkorganisatie zoveel als mogelijk 
met de huidige werknemers te realiseren. Om dit te kunnen waarmaken zal een beroep worden 
gedaan op de mobiliteit en inzetbaarheid van de werknemers, maar tegelijkertijd zal een klimaat 
geschapen worden waarin de werknemers zich op een zodanige wijze kunnen ontwikkelen, dat 
ze nu en op termijn kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Partijen achten het noodzakelijk, 
dat werkgever en werknemers zich maximaal inspannen om de blijvende inzetbaarheid in een 
gezond bedrijf te bereiken, waarbij werknemers zich aan het bedrijf gebonden voelen, en 
gemotiveerd door de inhoud van het werk en de wijze van werken behouden blijven voor het 
arbeidsproces. 

 Inzetbaarheid moet een vraagstuk zijn voor zowel werkgever als voor elke werknemer en 
betekent beweging en nadenken over de toekomst en haar mogelijkheden, hetgeen nodig is om 
vorm te geven aan de inspanning van partijen, die gericht is op het werk boven een uitkering. 
Het huidige mobiliteits- en inzetbaarheidsbeleid, dat uitgaat van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, zal worden geïntensiveerd.   

• Partijen zijn zich bewust van de bijzondere arbeidsmarktpositie van Vermogensbeheer en zullen 
daar waar nodig aanvullende afspraken maken voor deze groep. 
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DEFINITIES 
 
 

Artikel 1  
 
In deze CAO wordt verstaan onder: 

a. Werkgever: 
 partij(en) aan de ene zijde, met dien verstande dat voor de werknemers werkzaam bij APG 

Algemene Pensioen Groep N.V., de directie APG Algemene Pensioen Groep N.V. 
verantwoordelijk is en voor de werknemers werkzaam bij Loyalis NV, de directie van Loyalis NV. 

b. Vakorganisaties: 
 partij(en) aan de andere zijde. 
c. Werknemer: 
 iedere man en vrouw die in dienst van werkgever werkzaam is en die, tenzij vanaf salarisschaal 

15 anders is bepaald, is opgenomen in een van de in bijlage I van deze CAO vermelde 
salarisschalen. 

 Als werknemer in de zin van deze CAO worden niet beschouwd stagiaires, vakantiewerkers en 
leerlingen als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. 

d. Deeltijdwerker: 
 de werknemer van wie op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeid 

minder bedraagt dan de volledige werktijd. Als gevolg hiervan zijn de bepalingen van deze CAO 
naar rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de 
desbetreffende artikelen anders is vermeld. 

e. Partner: 
 al of niet gehuwde/geregistreerde personen van verschillend of gelijk geslacht, die duurzaam 

een gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het personen betreft tussen wie bloedverwantschap 
in de eerste of de tweede graad bestaat. Van een gezamenlijke huishouding bij twee 
ongehuwde/niet geregistreerde personen kan slechts sprake zijn indien met betrekking tot deze 
relatie een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst is gemaakt waaruit blijkt, dat zij 
gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien een bijdrage leveren in de kosten van de 
huishouding danwel op een andere wijze in elkaars verzorging voorzien. 

f. OR: 
 de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. 
g. Functie: 
 het samenstel van werkzaamheden door de werknemer te verrichten krachtens en 

overeenkomstig hetgeen hem door werkgever is opgedragen. 
h. Maand: 
 een kalendermaand. 
i. Week: 
 een periode van zeven etmalen, waarvan de eerste aanvangt bij het begin van de eerste dienst 

op maandag. 
j. Dienstrooster: 
 een werktijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemer zijn werkzaamheden 

aanvangt, beëindigt en onderbreekt. 
k. Voltijddienstverband: 
 dienstverband met een volledige werktijd. 
l. Volledige werktijd: 
 Een werktijd welke gemiddeld het aantal werkuren per week op jaarbasis, als genoemd in artikel 

27, lid 1 onder a of b, omvat. 
m. Maandsalaris: 
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 het voor de werknemer vastgestelde salarisbedrag binnen de salarisschaal, zoals opgenomen in 
bijlage I van deze CAO vermeerderd/verminderd met de toelage/inhouding vermeld in artikel 28, 
lid 1 en verminderd met de inhouding op het salaris in het kader van CAO à la carte. 

n. Maandinkomen: 
het maandsalaris vermeerderd met de toelagen (= toelage onregelmatige dienst, toelage afbouw 
onregelmatige dienst, toelage voor bereikbaarheidsdienst, toelage afbouw 
bereikbaarheidsdienst, toelage werving en behoud, waarnemingstoelage, toelage bedoeld in 
artikel 43) vermeld in deze CAO. 

o. Jaarsalaris: 
 twaalf keer het maandsalaris. 
p. Jaarinkomen: 
 twaalf maal het maandinkomen, vermeerderd met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. 
q. Uursalaris: 
 1/157 van het maandsalaris bij een volledige werktijd, met dien verstande dat voor de 

werknemer als bedoeld in artikel 27, lid 1 sub b geldt 1/165 bij een werktijd van gemiddeld 38 per 
week en 1/174 bij een werktijd van gemiddeld 40 uur per week. 

r. Standplaats: 
 een van de plaatsen waar de werkgever is gevestigd, waaraan de werknemer is verbonden 

ingevolge zijn arbeidsovereenkomst of latere wijziging. 
s. CAO: 
 deze collectieve arbeidsovereenkomst inclusief bijlagen. 
t. Bedrijf: 
 voor de werknemers werkzaam bij APG Algemene Pensioen Groep N.V. APG; 
 voor de werknemers werkzaam bij Loyalis NV Loyalis. 
u. Promotie-/loopbaanpad: 
 een vastgesteld plan, bevattende de wijze waarop en de termijn(en) waarin de werknemer 

opgeleid en begeleid wordt naar te verrichten werkzaamheden van andere aard en/of vakgebied 
en hoger niveau. 

v. Consignatie: 
 de tijdruimte tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin 

werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene 
omstandigheden op afroep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. 

w. Oproepkracht: 
 de werknemer van het Callcenter die, afhankelijk van het werkaanbod, kan worden opgeroepen 

teneinde de werkzaamheden te verrichten waarvoor hij krachtens zijn arbeidsovereenkomst kan 
worden ingezet. 

x. Brugdag: 
 een aangewezen werkdag waarop volgens dienstrooster collectief niet wordt gewerkt. Indien 

werknemer dat wenst kan hij op die dag een vakantiedag inroosteren. 
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ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 
 
 

Artikel 2 Nakomen CAO  
 

1. Werkgever verbindt zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 

2. Werkgever verbindt zich met alle hem ten dienste staande middelen nakoming van deze 
overeenkomst te zullen bevorderen. 

3. Werkgever verbindt zich aan de werknemer, in strijd met een van kracht zijnde regeling, geen 
voordelen te onthouden of nadelen toe te brengen. 

 

Artikel 3 Arbeidsovereenkomst en CAO 
 
Werkgever zal met de werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan waarin wordt 
opgenomen dat deze CAO en latere wijzigingen daarop integraal deel uitmaken van de individuele 
arbeidsovereenkomst. 
 

Artikel 4 Verstrekken CAO aan werknemer 
 
Werkgever zal een exemplaar van de CAO, alsmede van de wijzigingen daarop, aan de werknemer 
uitreiken, danwel zal hij werknemer in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. 
 

Artikel 5 Instructies en voorschriften 
 
Werkgever zal de werknemer inlichten welke instructies en voorschriften bij de werkzaamheden in acht 
moeten worden genomen. Voor zover schriftelijk vastgesteld, worden de instructies en voorschriften aan de 
werknemer uitgereikt, danwel wordt werknemer in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen. 
 

Artikel 6 Informatieverstrekking aan de vakorganisaties 
 
Werkgever zal de vakorganisaties desgewenst tweemaal per jaar informeren over de algemene gang van 
zaken van werkgever. Voorts wordt informatie verstrekt over de investeringsplannen die tot een 
aanmerkelijke verandering in de bedrijfssituatie aanleiding geven, voor zover hieraan sociale gevolgen en/of 
gevolgen voor de werkgelegenheid verbonden zijn. 
 

Artikel 7 Klachtenregeling 
 

1. De werknemer die van mening is dat hij door een door werkgever genomen beslissing, het 
uitblijven van een beslissing, verrichte handeling of uitgesproken weigering zijn 
arbeidsvoorwaarden of hemzelf betreffend, in zijn belangen onevenredig wordt getroffen, kan 
een klacht indienen bij werkgever. 

2. De behandeling van een klacht geschiedt met inachtneming van de interne klachtenregeling  
zoals opgenomen in bijlage II. 
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Artikel 8 Werkomstandigheden 
 
Werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid 
verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden. Binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid voert werkgever een beleid 
gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. 
 

Artikel 9 Geheimhouding 
 

1. Werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van 
de werknemer uit hoofde van zijn functie als werkgever bekend is, tenzij de werknemer 
schriftelijk toestemming geeft tot het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende 
gegevens. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstbetrekking. Werkgever stelt 
in overeenstemming met de OR en op basis van het bepaalde in dit lid een regeling 
Persoonsregistratie personeelsdiensten vast. 

2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor personen of instanties aan wie werkgever als zodanig 
verantwoording schuldig is. Ook als in het kader van de interne klachtenregeling of krachtens 
wettelijk voorschrift mededelingen als in lid 1 bedoeld worden verlangd, geldt het bepaalde in  
lid 1 niet. 

 
 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKORGANISATIES 
 
 

Artikel 10 Nakomen CAO  
 
De vakorganisaties verplichten zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid te zullen nakomen. 
 

Artikel 11 Bevorderen nakomen CAO   
 
De vakorganisaties verbinden zich met alle hen ten dienste staande middelen nakoming van deze 
overeenkomst door hun leden te zullen bevorderen. 
 
 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 
 
 

Artikel 12 Behartigen bedrijfsbelangen 
De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van werkgever als een goed werknemer te 
behartigen. 
 

Artikel 13 Uitvoeren opgedragen werkzaamheden 
De werknemer is gehouden de hem door of namens werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover 
deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle 
verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 
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Artikel 14 Werktijdenregeling  
De werknemer is gehouden, voor wat zijn werk- en rusttijden betreft, de bepalingen van de op de daarvoor 
bestemde plaatsen in het bedrijf van werkgever aanwezige werktijdregeling in acht te nemen. 
 

Artikel 15 Verrichten van arbeid buiten de dienstroostertijd 
De werknemer is gehouden ook buiten de in zijn dienstrooster aangegeven uren arbeid te verrichten, voor 
zover werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften, de bepalingen van deze CAO en de redelijkheid 
in acht neemt. 
 

Artikel 16 Verhuisplicht 
De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden verplicht in of nabij de 
standplaats te wonen indien dit uit oogpunt van bedrijfsbelang noodzakelijk wordt geacht. 
 

Artikel 17 Bedrijfskleding  
 
De werknemer is verplicht de door werkgever voor de functie voorgeschreven bedrijfskleding te dragen. De 
werknemer is hiervoor geen bijdrage verschuldigd. De kosten van reiniging en onderhoud van de 
bedrijfskleding zijn voor rekening van werkgever. 
 

Artikel 18 Geheimhouding 
 

1. Tijdens het dienstverband en tot een periode van vijf jaar na beëindiging daarvan, verplicht de 
werknemer zich tot volstrekte geheimhouding omtrent al die bedrijfsaangelegenheden waarvan 
hij in redelijkheid moet aannemen dat geheimhouding van belang is. 

2. De werknemer is in deze tevens gehouden aan de voorwaarden die werkgever bij het verwerven 
van opdrachten met derden is overeengekomen, voor zover werkgever deze voorwaarden aan 
de werknemer heeft meegedeeld. 
Werkgever zal in situaties als hier bedoeld, zoveel als naar zijn oordeel redelijk is, rekening 
houden met mogelijke gewetensbezwaren van de werknemer. 
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Artikel 19 Nevenwerkzaamheden 
 

1. Het is de werknemer alleen toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten of een 
nevenbetrekking te aanvaarden indien werkgever schriftelijk toestemming heeft verleend. 

2. Het is de werknemer in ieder geval verboden nevenwerkzaamheden te verrichten of een 
nevenbetrekking te aanvaarden indien: 
a. dit concurrerend is voor het bedrijf van werkgever en/of aan de APG Groep gelieerde 

ondernemingen; 
b. sprake is van onverenigbaarheid van functies; 
c. het medisch gezien in combinatie met de functie bij het bedrijf een te zware fysieke of 

geestelijke belasting voor de werknemer vormt; 
d. het schade toebrengt aan de belangen of de goede naam van het bedrijf. 

 

Artikel 20 Code of conduct en verbod tot het uitvoeren van aannemingen, leveringen of 
werkzaamheden voor derden en tot het aannemen/vorderen van geschenken, giften, 
provisie of beloning van derden  

 
Voor de werknemer geldt de code of conduct. De werknemer dient conform deze code of conduct een 
verklaring te tekenen waarin is opgenomen, dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van deze code of 
conduct en dat hij het gestelde in deze code of conduct zal naleven. 

 

Artikel 20a Verbod tot het verstrekken van geschenken, giften, provisie of beloning aan derden  
 
Het is werknemer, met inachtneming van het gestelde in de code of conduct, verboden rechtstreeks of door 
tussenkomst van een ander/anderen om aan relaties of mogelijke relaties van werkgever geschenken, 
giften, provisie of beloning te geven. 
 

Artikel 21 Industriële en intellectuele eigendommen 
 

1. Onverminderd het wettelijk bepaalde over het van rechtswege aan werkgever toekomen van 
industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de werkgever uitsluitend recht op de door de 
werknemer in het kader van zijn dienstbetrekking, danwel met gebruikmaking van aan werkgever 
ontleende kennis of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde 
resultaat. 
Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, 
uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of 
vervaardigde werken. 

2. De werknemer is verplicht om werkgever onverwijld schriftelijk van de in lid 1 genoemde 
resultaten op de hoogte te stellen. 

3. Werkgever kan op de in lid 1 genoemde resultaten rechten van industriële eigendom, zoals 
octrooi- en modelrechten, vestigen in en buiten Nederland. 
De werknemer dient, voor zover dit niet reeds op grond van het bepaalde in lid 1 is geschied, de 
in dat lid bedoelde rechten aan werkgever over te dragen. 
De werknemer is verplicht om de werkgever elke medewerking te verlenen bij het vestigen of 
verkrijgen van, het beschikken over en het handhaven van bedoelde rechten. Alle hieruit 
voortvloeiende kosten komen ten laste van werkgever. 

4. Werkgever kan, indien hij van zijn recht op de in lid 1 genoemde resultaten geen gebruik wenst 
te maken, op verzoek van de werknemer hiervan, in beginsel binnen drie maanden, schriftelijk 
afstand doen. Aan een dergelijke afstand kunnen nadere voorschriften worden gesteld. 
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5. Indien werkgever van het recht op octrooi gebruik maakt, wordt aan de werknemer een billijke 
vergoeding toegekend. 

 
 

INDIENSTNEMING EN ONTSLAG 
 
 

Artikel 22 Indiensttreding 
 
De werknemer ontvangt bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin onder meer is 
opgenomen: 

a. de naam, voornamen en geboortedatum van de werknemer; 
b. de standplaats; 
c. de datum van indiensttreding; 
d. de aanduiding “voltijddienstverband”, met vermelding van de gemiddelde werktijd van 36, 38 of 

40 uren per week indien de functie de volledige werktijd vergt, dan wel de aanduiding 
“deeltijddienstverband” met vermelding van de overeengekomen individuele arbeidsuren per 
week indien de functie gemiddeld minder dan 36 uren per week vergt. 

e. de proeftijd; 
f. welke van de in lid 1 van artikel 24 genoemde dienstverbanden is aangegaan; 
g. de functiebenaming; 
h. de salarisschaal en het salaris; 
i. welke pensioenregeling van toepassing is; 
j. eventueel bijzondere voorwaarden die op het dienstverband van toepassing zijn; 
k. de opzegtermijn; 
l. een eventueel van toepassing zijnd concurrentiebeding; 
m. de vermelding dat de CAO van toepassing is en dat werknemer met de inhoud ervan bekend is; 
n. de aanspraak op vakantie. 

 

Artikel 23 Proeftijd 
 
Bij indiensttreding gelden de eerste twee maanden als proeftijd, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst 
een kortere periode is overeengekomen. 
 

Artikel 24 Aard dienstverband 
 

1. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt het dienstverband aangegaan: 
• hetzij voor onbepaalde tijd; 
• hetzij voor bepaalde tijd. 

2. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverband van toepassing is. 
Indien deze vermelding ontbreekt, is het dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan. 

 

Artikel 25 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  
 

1. Vanaf de dag dat: 
a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie 

maanden zijn opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, 
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hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als 
aangegaan voor onbepaalde tijd; 

b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar zijn opgevolgd 
met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Het bepaalde in artikel 7:668a, lid 2, Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing (geen cumulatie 
van opvolgende werkgevers). 

3. Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is mogelijk indien deze 
mogelijkheid is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst. 

4. Het bepaalde in artikel 7:670, lid 1, Burgerlijk Wetboek (opzeggingsverbod tijdens 
arbeidsongeschiktheid) is niet van toepassing, indien het dienstverband is aangegaan of 
verlengd voor twaalf maanden of korter. 

 

Artikel 25a Opzegtermijn 
 

1. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de 
artikelen 7:678 en 7:679 Burgerlijk Wetboek en behoudens tijdens of aan het einde van de 
proeftijd als bedoeld in artikel 23 in welke gevallen de arbeidsovereenkomst wederzijds met 
onmiddellijke ingang kan worden opgezegd, geldt voor de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, met inachtneming van het gestelde in lid 2, het 
bepaalde in artikel 7:672 Burgerlijk Wetboek. 

2. Indien in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk voor de werknemer een langere 
opzegtermijn wordt overeengekomen geldt voor de werkgever een gelijke opzegtermijn. 

3. Het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op de eerste 
dag van de kalendermaand, volgend op die waarin de werknemer de pensioengerechtigde 
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

4. De opzegtermijn voor de werkgever wordt verminderd met één maand, wanneer een 
ontslagvergunning is verleend als bedoeld in artikel 6 BBA of wanneer de arbeidsovereenkomst 
door de kantonrechter is ontbonden wegens gewichtige redenen. De opzegtermijn voor 
werkgever zal echter nooit minder bedragen dan één maand. 

 
 

ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN 
 
 

Artikel 26 Dienstrooster 
 

Iedere werknemer werkt volgens het voor hem vastgestelde dienstrooster. 
 

Artikel 27 Arbeidsduur/Dienstrooster 
 
1. a. De werknemer in voltijddienstverband werkt volgens een dienstrooster, dat een werktijd 

 aangeeft van gemiddeld 36 uren per week op jaarbasis.  
Deze gemiddelde werkweek wordt berekend over een periode van 1 jaar (= de 
roosterperiode). 

b. Voor bepaalde groepen/werknemers werkzaam bij Vermogensbeheer geldt, dat de 
werknemer in voltijddienstverband werkt volgens een dienstrooster, dat een werktijd 
aangeeft van gemiddeld 38 of 40 uur per week op jaarbasis.  
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2. a. De werknemer met een voltijddienstverband heeft de mogelijkheid om gedurende een 
bepaalde tijd, met een begin- en einddatum, van tenminste drie maanden, 2 uren per week 
korter te werken dan de op grond van zijn arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsduur. 
Na deze periode geldt weer de op grond van de arbeidsovereenkomst vastgestelde 
arbeidsduur per week. 

b. Indien de werkzaamheden hiertoe nopen kan werkgever, binnen de vastgestelde formatie-
ruimte, de financiële mogelijkheden, de Wet Aanpassing Arbeidsduur én de 
Arbeidstijdenwet, werknemer verzoeken gedurende een bepaalde tijd, met een begin- en 
einddatum, van tenminste drie maanden 2 of 4 uren per week langer te werken dan de op 
grond van zijn arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsduur. Na deze periode geldt weer 
de op grond van de arbeidsovereenkomst vastgestelde arbeidsduur per week. 

3. Met inachtneming van de Arbeidstijdenwet en de Wet Aanpassing Arbeidsduur stellen alle 
werknemers van eenzelfde team (dit is de organisatorische eenheid waarin (werk)overleg wordt 
gehouden) voor het einde van ieder kalenderjaar in onderling overleg de dienstroosters voor het 
volgend kalenderjaar vast. Indien daar geen overeenstemming wordt bereikt, beslist werkgever 
na overleg met de werknemers. 

4. a. Indien werknemer in de loop van een kalenderjaar overgeplaatst wordt, vervalt het voor hem 
geldende dienstrooster voor het lopende kalenderjaar. Voor de rest van het kalenderjaar 
wordt voor hem een dienstrooster vastgesteld uitgaande van de vastgestelde dienstroosters 
van het lopende kalenderjaar binnen het nieuwe team. 

 b. Indien werknemer in de loop van een kalenderjaar gebruik maakt van het gestelde in lid 2 
onder a wordt zijn dienstrooster vastgesteld uitgaande van de overige vastgestelde 
dienstroosters binnen het team. 

5. De werkgever draagt de werknemer van 55 jaar of ouder, behoudens zeer gewichtige redenen 
van bedrijfsbelang, geen arbeid op tussen 22.00 uur en 06.00 uur, tenzij het een gedeelte van 
werkzaamheden betreft dat doorloopt na 22.00 uur en eindigt vóór of om 24.00 uur. Met 
instemming van de werknemer kan van het verbod tot nachtarbeid worden afgeweken, mits er 
geen medische bezwaren zijn. 

6. Van het voor de werknemer vastgestelde dienstrooster kan slechts worden afgeweken in geval 
van buitengewone omstandigheden. 

7. Het dienstrooster geeft aan wanneer de werknemer aanwezig is. 
8. Het gestelde in de eerste volzin van lid 2 onder a van dit artikel geldt voor deeltijdwerkers naar 

rato. 
9. a. Voor oproepkrachten wordt het dienstrooster, afhankelijk van het werkaanbod, door  

werkgever wekelijks vastgesteld voor de week daaropvolgend. 
b. Het gestelde in de leden 2 en 3 is voor oproepkrachten niet van toepassing. 
 

Artikel 28 Arbeidsduur 
   

1. Indien de werknemer met toepassing van het gestelde in artikel 27, tweede lid, korter of langer 
gaat werken, leidt dit voor werknemer niet tot wijziging van de arbeidsduur welke met 
werknemer is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Op het bruto salaris van de 
werknemer die korter gaat werken, wordt in die periode een inhouding gepleegd die gelijk is aan 
het aantal minuren maal het uursalaris. 

  De werknemer die langer gaat werken, ontvangt in die periode een toelage die gelijk is aan het 
aantal meeruren maal het uursalaris. 

 Het meer of minder werken blijft gehandhaafd tijdens ziekte danwel afwezigheid om andere 
redenen, doch uiterlijk tot de overeengekomen einddatum, met dien verstande dat de minuren 
respectievelijk meeruren niet meer na de periode van afwezigheid kunnen worden opgenomen 
respectievelijk moeten worden ingehaald. 

 Het meer of minder werken leidt tot consequenties ten aanzien van de afgeleide uitkeringen 
en/of (flexibel) pensioen. 
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2. Het gestelde in artikel 27, tweede lid onder b, is niet van toepassing voor werknemers die 
gebruik maken van de seniorenregeling als bedoeld in artikel 31a. 

3. In de gevallen dat er sprake is van ouderschapsverlof en/of ziekte op de datum van wijziging 
arbeidsduur gaat de wijziging in na afloop van het ouderschapsverlof of nadat de werknemer 
volledig arbeidsgeschikt is en zijn werkzaamheden volledig heeft hervat. 

4. Werkgever kan de door een werknemer gemaakte keuze weigeren indien en voor zover deze 
werknemer naar het oordeel van werkgever misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van de 
situatie. 

  

Artikel 29 Deeltijd 
 
1. Op verzoek van de werknemer kan een kortere werktijd dan gemiddeld 34 uren per week op 

jaarbasis worden overeengekomen voorzover zwaarwegende bedrijfsbelangen zich, naar de 
mening van werkgever, daar niet tegen verzetten. Wijzigingen van de werktijd van minder dan 
5% worden in principe niet gehonoreerd, omdat in die gevallen het gestelde in artikel 27, lid 2 
onder a, van toepassing is. 

2. Indien de werknemer in de loop van een kalenderjaar korter dan gemiddeld 34 uren per week wil 
werken, wordt bij de bijstelling van het nieuwe dienstrooster voor de rest van het lopende 
kalenderjaar uitgegaan van de vastgestelde dienstroosters van het lopende kalenderjaar binnen 
het team. 

3. Uitbreiding van de arbeidsduur op verzoek van de werknemer wordt niet gehonoreerd indien een 
zwaarwegend bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. Dit is het geval indien de werktijd van 36 uur 
per week wordt overschreden, indien er niet voldoende werk is, als de vastgestelde 
formatieruimte wordt overschreden en als er geen budget is. 

 

Artikel 30 Bedrijfstijd/Dienstrooster 
 

1. a. De normale bedrijfstijd loopt van 07.30 uur tot 20.00 uur. 
b. Voor bepaalde groepen/werknemers werkzaam bij Vermogensbeheer loopt de normale 

bedrijfstijd van 6.30 uur tot 22.00 uur. 
2. Voor aan te wijzen groepen van personen/functies kan de bedrijfstijd op 7 maal 24 uur per week 

worden gesteld met inachtneming van de WOR. 
3. Voor specifieke onderdelen/werkzaamheden binnen het bedrijf (in ieder geval FB, CIS, IT-

onderdelen in de overige bedrijven, het Callcenter en projecten) en voor de werknemers die 
volgens een dienstrooster van 4 maal 9 uren per week werken, worden de dienstroosters 
inclusief de rusttijden na instemming van de OR vastgesteld.  

 

Artikel 31 Brugdagen 
 
1. Werkgever kan, in overleg met de OR, per kalenderjaar maximaal vijf brugdagen aanwijzen. 
2. Het gestelde in lid 1 kan ten aanzien van individuele werknemers of groepen van werknemers 

buiten werking worden gesteld indien het bedrijfsbelang dit vereist. 
 

Artikel 31a Seniorenregeling 
 

1. Werknemers die 56 jaar of ouder zijn, kunnen korter werken met een maximum van 4 uren per 
week voor 56- en 57-jarigen, oplopend vanaf 58 jaar met één uur per levensjaar tot 10 uren per 
week voor 63- en 64-jarigen. 
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De ingangsdatum van het korter werken is de eerste van de kalendermaand volgend op de 
maand waarin de leeftijd is bereikt en het verzoek is gedaan. 

2. De werknemer die gebruik wil maken van de mogelijkheid als bedoeld in lid 1 wordt hiertoe 
slechts in de gelegenheid gesteld indien hij bereid is zelf een gedeelte bij te dragen en de 
voorwaarden integraal accepteert. 

3. De minder te werken uren moeten wekelijks worden ingeroosterd en kunnen niet worden 
gespaard. 

4. Het recht op minder werken, het werkgevers- en het werknemersgedeelte, blijft gehandhaafd 
tijdens ziekte danwel afwezigheid om andere redenen met dien verstande, dat de minder te 
werken uren niet meer na de periode van afwezigheid kunnen worden opgenomen. 

5. De werknemersbijdrage als bedoeld in lid 2 is 1/3 gedeelte van de wekelijks minder te werken 
uren. Dientengevolge draagt de werkgever 2/3 gedeelte van de wekelijks minder te werken uren 
bij. 

 
 

Maximaal aantal uren korter werken per 
week/jaar 

Verdeling per jaar tussen werkgever en 
werknemer 

Leeftijd 

per week per jaar werkgever werknemer 
56 4 208 138,7 69,3 
57 4 208 138,7 69,3 
58 5 260 173,3 86,7 
59 6 312 208,0 104,0 
60 7 364 242,7 121,3 
61 8 416 277,3 138,7 
62 9 468 312,0 156,0 
63 10 520 346,7 173,3 
64 10 520 346,7 173,3 

 
6. De werknemer kan zijn bijdrage als volgt realiseren: 

a. door voor dat doel (bovenwettelijke) vakantie-uren in te zetten met dien verstande dat het 
gestelde in artikel 52, lid 3, onverkort van toepassing blijft; 

b. door inlevering van salaris naar rato (= aantal uren maal uursalaris) zonder dat de 
pensioengrondslag wordt aangetast; 

c. of een combinatie van mogelijkheid a en b. 
7. Het gestelde in dit artikel geldt voor deeltijdwerkers naar rato. 
8. Het korter werken als bedoeld in dit artikel heeft geen invloed op de vakantierechten. 

 
 

SALARISSYSTEMATIEK 
 
 

Artikel 32 Functiewaarderingssysteem 
 

1. De functies van de werknemers zijn op basis van functiewaardering, welke is gebaseerd op het 
functiewaarderingssysteem, ingedeeld in hoofd- en niveaugroepen conform bijlage I. 

2. Bij elke hoofd- en niveaugroep behoort een salarisschaal. De salarisschalen zijn opgenomen in 
bijlage I. 

3. De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de hoofd- en niveaugroep waarin zijn functie 
is ingedeeld, de salarisschaal alsmede zijn salaris. 

4. Voor werknemer bedoeld in artikel 27, lid 1 onder b wordt het salaris naar rato verhoogd. 
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Artikel 33 Salariëring/beloning 
 

1. De salarisschaal die voor de werknemer geldt wordt, tenzij zijn wijze van functioneren zich 
daartegen verzet, bepaald met inachtneming van de aard en het niveau van de functie, tenzij 
voor de werknemer een promotie-/loopbaanpad is opgesteld. 

2. Aard en niveau van de functie worden, in samenhang met de formatie, bepaald binnen het kader 
van het functiewaarderingssysteem. 

3. De werknemer, die zich niet kan verenigen met de uitkomst van de hoofd- en niveaugroep 
waarin zijn functie is ingedeeld alsmede de salarisschaal, kan werkgever schriftelijk en 
gemotiveerd verzoeken die waarderingsuitkomst nader te motiveren en zonodig te herzien. 

 

Artikel 34 Salariëring bij indiensttreding 
 

1. Bij indiensttreding wordt aan de werknemer een salaris toegekend dat in de voor hem geldende 
salarisschaal is vermeld achter het salarisnummer 0. 

2. De werknemer, die in een functie elders zoveel voor de functie bruikbare kundigheden en 
ervaring heeft verkregen dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 
salarisnummer 0 te belonen, kan één of meer salarisnummers worden toegekend. 

 

Artikel 35 Salariëring tijdens dienstverband  
 

1. Bij voldoende functioneren wordt het salaris van de werknemer jaarlijks (na 12 
kalendermaanden) verhoogd tot het naast hogere salarisbedrag van de salarisschaal totdat het 
einde van de schaal is bereikt. 

2. Bij onvoldoende functioneren van de werknemer wordt de normale jaarlijkse salarisverhoging 
niet toegekend. Onvoldoende functioneren leidt altijd tot het opstellen van een verbeterplan 
gericht op duurzaam goed functioneren. Indien de uitvoering van dit verbeterplan geen resultaat 
oplevert, is sprake van structureel onvoldoende functioneren. Werkgever zal zich inspannen een 
passende functie op gelijk niveau aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt een andere 
passende functie aangeboden met het daarbij behorende salaris. 

3. Naast het salaris kan aan de goed functionerende werknemer, die naar het oordeel van 
werkgever extra prestaties heeft geleverd of die structureel zeer goed heeft gefunctioneerd, een 
gratificatie worden verstrekt. 
Bij het bepalen van de gratificatie worden onder meer de volgende criteria in acht genomen: 
• de verhouding van de geleverde inspanning ten opzichte van het reguliere werk (duur, 

tijdsbeslag en zwaarte); 
• de complexiteit van de extra geleverde prestatie (aard en niveau van het extra werk); 
• de mate van impact van het resultaat van dit werk op het bedrijf. 
Een gratificatie kan gedurende het hele jaar gegeven worden. Indien het extra resultaat een 
gevolg is van een groepsproces, kunnen alle leden van de groep een gratificatie ontvangen. 
Een promotie-/loopbaanpad wordt opgesteld, indien de werknemer: 
• structureel zeer goed functioneert; 
• bij indiensttreding of na interne sollicitatie in een functie wordt aangenomen zonder dat de 

werknemer aan alle functie-eisen voldoet om in de eindschaal te worden ingedeeld. 
4. Voor werknemers kunnen in het kader van het promotie-/ loopbaanpad afspraken worden 

gemaakt, waarbij de werknemer bij voldoende functioneren versneld groeit in zijn structurele 
salaris. 

5.  Indien de werknemer in een hogere salarisschaal wordt ingedeeld, wordt het salaris in de hogere   
salarisschaal vastgesteld op een bedrag, gelegen boven het salaris dat de werknemer in zijn 
oude salarisschaal geniet. 
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Artikel 36 Waarnemingstoelage 
 

1. De werknemer, die tijdelijk een functie volledig waarneemt welke hoger is ingedeeld dan zijn 
eigen functie, blijft ingedeeld in de hoofd- en niveaugroep en de salarisschaal die met zijn eigen 
functie overeenkomen. 

2. Indien de tijdelijke waarneming ten minste 30 achtereenvolgende dagen (of diensten) heeft 
geduurd, ontvangt de werknemer daarvoor een toelage. Deze toelage wordt vastgesteld op het 
verschil tussen het salaris van de werknemer en het salaris dat hij zou ontvangen als hij zou zijn 
bevorderd naar de waargenomen functie. 

3. Deze toelage wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van zijn functie 
met het eventueel waarnemen van een hogere functie reeds rekening is gehouden. 

4. Indien de tijdelijke waarneming niet de volledige functie betreft, zal na overleg met de werknemer 
een financiële tegemoetkoming worden vastgesteld. 

 

Artikel 37 Betalingswijze 
 

1. Het salaris, de toelagen en de overwerktoeslag worden maandelijks betaald. 
2. Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een 

kalendermaand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het 
aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand. 

 
 

BIJZONDERE BELONING 
 
 

Artikel 38 Arbeid buiten dienstroostertijd  
 

 
1. De werknemer die in opdracht van werkgever arbeid verricht buiten het voor de werknemer 

vastgestelde dienstrooster, voor zover daardoor het vastgestelde aantal arbeidsuren wordt 
overschreden, ontvangt een toeslag. 

2. Voor arbeid als bedoeld in lid 1, die gedurende korter dan een half uur aansluitend aan de 
vastgestelde werktijd wordt verricht, wordt geen toeslag toegekend. 

3. Arbeid als bedoeld in lid 1 zal worden gecompenseerd in vrije tijd of uursalaris vermeerderd met 
de in lid 4 genoemde toeslag. Bij compensatie in vrije tijd dient deze vrije tijd binnen drie 
maanden na het verrichten van deze arbeid te worden opgenomen, waarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met de wensen van de werknemer. Indien de omstandigheden van het 
bedrijf naar het oordeel van werkgever niet toelaten dat deze uren binnen de gestelde termijn 
worden gecompenseerd in vrije tijd, zal naast de toeslag per gewerkt uur het uursalaris worden 
uitbetaald. 

4. De toeslag bedraagt onderstaande percentages van het voor de werknemer geldende 
uursalaris. 
• voor arbeid verricht op zondag  maandag dinsdag  zaterdag 

woensdag 
donderdag 
of vrijdag 

tussen   0 en   6 uur 100%  100%  50%  50% 
tussen   6 en 20 uur 100%    25%  25%  50% 
tussen 20 en 22 uur 100%    25%  25%  75% 
tussen 22 en 24 uur 100%    50%  50%  75% 
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• 50% vanaf het derde uur indien gedurende langer dan twee uur arbeid als bedoeld in lid 1 is 
verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 6 en 22 uur; 

• 100% indien de arbeid als bedoeld in lid 1 is verricht op een feestdag of op de daarop 
volgende dag tussen 0 en 6 uur. 

5. Wanneer een werknemer, die is ingedeeld in salarisschaal 11 of hoger, buiten het voor hem 
geldende dienstrooster, arbeid verricht geldt het gestelde in de voorgaande leden niet. 

6. Ten aanzien van oproepkrachten wordt onder arbeid als bedoeld in lid 1 verstaan de gewerkte 
uren: 
• buiten de bedrijfstijd; 
• binnen de bedrijfstijd, die uitgaan boven het aantal van 8 gewerkte uren op één werkdag. 

 

Artikel 38a   Vervallen 
 

Artikel 38b Toelage Hoofdlijnenakkoord VPL  
 

1. Werknemer ontvangt een toelage van 0,8% van het salaris. Deze toelage is geen pensioengevend 
inkomen en is geen inkomen waarover vakantie-uitkering wordt berekend. 

2. De werknemer die is geboren vóór 1 januari 1950 én die vanaf 1 april 1997 zonder onderbreking 
werknemer is in de zin van het FPU-reglement (artikel 4, lid 1 juncto lid 3 van dat reglement) heeft 
geen recht op de toelage als bedoeld in lid 1. 

 

Artikel 39 Onregelmatige dienst en ploegendienst  
 
1. a. Aan de werknemer die, anders dan bedoeld in artikel 38, lid 1, incidenteel volgens 

dienstrooster arbeid verricht op andere tijden dan op de dagen maandag tot en met vrijdag 
tussen 8 uur en 20 uur, omdat de aard van de werkzaamheden zich verzet tegen het 
verrichten van arbeid op deze tijden, wordt een toelage als gesteld in lid 2 toegekend. 

b. Aan de werknemer, waarop het gestelde in artikel 30, lid 1 sub b van toepassing is, die 
anders dan bedoeld in artikel 38, lid 1, incidenteel volgens dienstrooster arbeid verricht op 
andere tijden dan op de dagen maandag tot en met vrijdag tussen 6 uur en 22 uur, omdat 
de aard van de werkzaamheden zich verzet tegen het verrichten van arbeid op deze tijden, 
wordt een toelage als gesteld in lid 2 sub b toegekend. 

2. a. De toelage bedraagt, voor de werknemer als bedoeld in lid 1 sub a, per gewerkt uur een 
percentage van het voor de werknemer geldende salaris per uur, en wel 
• 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 8 uur en tussen 20 en 22 

uur; 
• 45% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 

uur en voor de uren op zaterdag; 
• 70% voor de uren op zondag en op feestdagen 
met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het 
salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van 
salarisschaal 7 van bijlage I van deze CAO. 

b. De toelage bedraagt, voor de werknemer als bedoeld in lid 1 sub b, per gewerkt uur een 
percentage van het voor de werknemer geldende salaris, en wel 
• 45% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 

uur en voor de uren op zaterdag; 
• 70% voor de uren op zondag en op feestdagen 
met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het 
salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van 
salarisschaal 7 van bijlage I van deze CAO. 
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3. a. Aan de werknemer die, anders dan bedoeld in artikel 38, lid 1, permanent (= gedurende ten 
minste één jaar) volgens dienstrooster in ploegendienst én in wisseldienst arbeid verricht op 
andere tijden dan op de dagen maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur en 20 uur wordt een 
toelage als gesteld in lid 4 toegekend. 

b. Aan de werknemer, waarop het gestelde in artikel 30, lid 1 sub b van toepassing is, die 
anders dan bedoeld in artikel 38, lid 1, permanent (=gedurende ten minste één jaar) volgens 
dienstrooster in ploegendienst én in wisseldienst arbeid verricht op andere tijden dan op de 
dagen maandag tot en met vrijdag tussen 6 uur en 22 uur wordt een toelage als gesteld in 
lid 4 sub b toegekend. 

4. a. De toelage bedraagt, voor de werknemer als bedoeld in lid 3 sub a,  per gewerkt uur een 
percentage van het voor de werknemer geldende salaris per uur, en wel: 
• 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur en 20 uur; 
• 25% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 uur en 8 uur en tussen 20 

uur en 22 uur; 
• 50% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 

uur en voor de uren op zaterdag; 
• 75% voor de uren op zondag en op feestdagen 
met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het 
salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van 
salarisschaal 7 van bijlage I van deze CAO. 

 b. De toelage bedraagt, voor de werknemer als bedoeld in lid 3 sub b, per gewerkt uur een 
percentage van het voor de werknemer geldende salaris per uur, en wel: 
• 5 % voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 uur en 22 uur; 
• 50% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0 en 6 uur en tussen 22 en 24 

uur en voor de uren op zaterdag; 
• 75% voor de uren op zondag en op feestdagen 

met dien verstande dat genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris 
per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van salarisschaal 7 van 
bijlage I van deze CAO. 

5. a. Voor de in leden 1 sub a en 3 sub a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage 
slechts toegekend indien de arbeid is aangevangen vóór 6.30 uur, respectievelijk is 
beëindigd na 21 uur. 

b. Voor de in leden 1 sub b en 3 sub b genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage 
slechts toegekend indien de arbeid is aangevangen vóór 5.30 uur, respectievelijk is 
beëindigd na 23 uur. 

6. In afwijking van het bepaalde in de leden 3 en 4 ontvangt de werknemer met ingang van de 
maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt een vaste toelage, mits hij op dat moment 
gedurende ten minste vijf jaar zonder wezenlijke onderbreking een toelage als bedoeld in lid 3 
heeft genoten. 

7. De toelage bedoeld in lid 6 wordt vastgesteld op het bedrag dat de werknemer over de twaalf 
maanden, voorafgaand aan de maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt, gemiddeld per 
maand aan toelage als bedoeld in lid 3 heeft genoten en wordt aangepast aan individuele 
danwel algemene salariswijzigingen. 

8. Voor de toepassing van lid 6 wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking 
van langer dan twee maanden. 

 

Artikel 40 Beëindigen/verminderen onregelmatige dienst en ploegendienst 
 

1. Aan de werknemer wiens maandinkomen, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of 
verminderen van een toelage als bedoeld in artikel 39, een blijvende verlaging ondergaat, die ten 
minste 3% bedraagt van het salaris, wordt een aflopende toelage toegekend, mits hij 
eerstgenoemde toelage, direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of 
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vermindering ervan, gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft 
genoten. 

2. De uitkeringsperiode voor de aflopende toelage is gelijk aan het naar boven op een maand 
afgeronde één vierde gedeelte van de tijd gedurende welke de werknemer onmiddellijk 
voorafgaande aan het blijvend beëindigen danwel verminderen van de onregelmatige dienst, 
zonder wezenlijke onderbreking van onregelmatige dienst, heeft verricht, met een maximum van 
drie jaren. 

3. De uitkeringsperiode voor de aflopende toelage wordt in drie gelijke delen gesplitst waarbij, te 
beginnen met het eerste deel, afronding naar boven op een hele maand plaatsvindt. Met dien 
verstande dat hierdoor de, ingevolge lid 2, vastgestelde totale duur van de uitkeringsperiode van 
de toelage niet mag worden overschreden. Gedurende deze drie deelperioden bedraagt de 
toelage achtereenvolgens 75%, 50% en 25% van de voor de desbetreffende maand(en) van 
toepassing zijnde berekeningsbasis. 

4. Voor de aflopende toelage geldt als berekeningsbasis het bedrag dat wordt verkregen door het 
bedrag dat de werknemer, over de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de datum waarop zijn 
maandinkomen blijvend vermindert door beëindiging/vermindering van de onregelmatige dienst, 
gemiddeld per maand aan toelage onregelmatige dienst heeft genoten te verminderen met het 
bedrag dat hij daarna in totaal per maand gaat genieten aan toelage onregelmatige dienst. 

5. Treedt de blijvende inkomensvermindering in op de eerste dag van de maand, dan gaat de 
aflopende toelage in op die datum. Treedt de blijvende inkomensvermindering in op een andere 
dag van de maand, dan gaat de aflopende toelage in op de eerste dag van de erop volgende 
maand. In het laatste geval wordt aan de werknemer over de maand waarin de 
inkomensvermindering intreedt een aanvulling op de toelage onregelmatige dienst verleend tot 
het gemiddelde dat hij hieraan over de twaalf voorafgaande maanden heeft genoten. 

6. Met algemene salariswijzigingen wordt rekening gehouden. 
7. De in lid 1 bedoelde tijdelijke toelage gaat, wanneer de werknemer de leeftijd van 55 jaar bereikt 

en hij, onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende ten minste vijf jaren zonder 
wezenlijke onderbreking een toelage als bedoeld in lid 1 heeft genoten, over in een blijvende 
toelage. 

8. Onder wezenlijke onderbreking wordt verstaan een onderbreking van langer dan twee maanden. 
 

Artikel 41 Consignatie 
 

1. Wanneer de werknemer zich buiten het voor hem geldende dienstrooster in opdracht van 
werkgever beschikbaar/bereikbaar dient te houden om zo nodig arbeid te verrichten is er sprake 
van consignatie. 

2. De toelage voor consignatie bedraagt per uur: 
• op maandag tot en met vrijdag 7,5%; 
• op zaterdag, zon- en feestdagen 15% 
van het uursalaris dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van 
salarisschaal 7 van bijlage I van deze CAO. 

3. Aan een werknemer wiens maandinkomen, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of 
verminderen van een toelage als bedoeld in dit artikel, een blijvende verlaging ondergaat, geldt 
de toelageregeling afbouw consignatie. Deze regeling houdt in dat gedurende een periode van 
vier aaneengesloten maanden het nieuwe vergoedingsbedrag wordt aangevuld met de helft van 
het verschil tussen de oude en de nieuwe vergoeding, mits werknemer eerstgenoemde toelage, 
direct voorafgaande aan het tijdstip van beëindiging van de vermindering, gedurende ten minste 
twee jaren maandelijks heeft genoten. 

4. Aan de werknemer van 55 jaar en ouder wordt de toelage afbouw consignatie blijvend 
toegekend. 
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5. Voor werknemers die geconsigneerd zijn en als gevolg daarvan arbeid buiten dienstrooster als 
bedoeld in artikel 38, lid 1, moeten verrichten is het gestelde in artikel 38, lid 5, niet van 
toepassing. 

 
 

Artikel 42 Werving en behoud 
 
Aan de werknemer kan een toelage worden toegekend voor werving en behoud. 
 

Artikel 43 Toelage in plaats van vergoeding ex artikel 38 
 
Aan een werknemer of een categorie van werknemers kan in plaats van een vergoeding als bedoeld in 
artikel 38 per uur een maandelijkse toelage worden toegekend. 
 

Artikel 44 Jubileumgratificatie 
 

1. Aan de werknemer, die 12½, 25 of 40 jaar in dienst is van werkgever, wordt een 
jubileumgratificatie toegekend. 

2. Deze gratificatie bedraagt een kwart van het maandinkomen, vermeerderd met de 
vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, bij een 12½–jarig jubileum, 70% van het 
maandinkomen, vermeerderd met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering, bij een 25-jarig 
jubileum en éénmaal het maandinkomen, vermeerderd met de vakantietoeslag en de 
eindejaarsuitkering, bij een 40-jarig jubileum. 
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Artikel 45 Afscheidsgratificatie 
 
Mits aansluitend aan het ontslag geen nieuw dienstverband met werkgever wordt aangegaan, wordt bij 
onvrijwillig eervol ontslag en bij gebruikmaking van de FPU aan de werknemer, die ten minste tien jaar 
diensttijd in het kader van het dienstjubileum heeft opgebouwd, een afscheidsgratificatie toegekend naar rato 
van de eerstvolgende jubileumgratificatie, waarvoor hij in aanmerking zou zijn gekomen indien hem geen 
ontslag zou zijn verleend. 
 
 

FEESTDAGEN 
 

Artikel 46   
 
Onder feestdagen worden in deze CAO verstaan: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, 
Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dagen waarop de verjaardag van de 
Koningin en de Nationale Bevrijding worden gevierd. 

 
 

BUITENGEWOON VERLOF 
 
 

Artikel 47 Toepassing Wet Arbeid en Zorg 
 

1. De Wet Arbeid en Zorg is onverkort van toepassing voor zover in deze CAO er niet van 
afgeweken is. 

2. De periode als bedoeld in artikel 5:2 van de Wet Arbeid en Zorg wordt vastgesteld op één 
kalenderjaar. 

 

Artikel 48 Familie-omstandigheden 
 
In de volgende gevallen waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft kunnen verrichten, 
wordt de werknemer over de hieronder voor de respectievelijk bij elk dezer gevallen bepaalde termijnen van 
verlof het inkomen doorbetaald, mits hij zo mogelijk ten minste één dag tevoren en zonodig onder 
overlegging van bewijsstukken aan werkgever of diens gemachtigde van het verzuim kennis geeft en de 
gebeurtenis c.q. plechtigheid in het desbetreffende geval bijwoont: 
 a. bij ondertrouw van de werknemer: één dag; 

b. bij huwelijk van de werknemer: vier dagen; 
c. bij huwelijk van een ouder, schoonouder, stief- of pleegouder, broer, zwager, zus, schoonzus, 

eigen kind, stief- of pleegkind en kleinkind: één dag; 
 Wordt dit huwelijk gesloten buiten de woonplaats van de werknemer, worden ten hoogste twee 

dagen toegekend indien dit naar het oordeel van werkgever redelijk is; 
d. bij overlijden van de partner: vier dagen; 

   bij overlijden van bloed- en aanverwanten en de pleegouders: 
   eerste graad: vier dagen; 
   tweede graad: twee dagen; 
   derde of vierde graad: ten hoogste één dag (bijwonen begrafenisplechtigheid). 
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 Is de werknemer belast met de regeling van de begrafenis of de nalatenschap of met beide, 
wordt verlof verleend voor ten hoogste vier dagen; 

  e. bij de bevalling van de partner van de werknemer en voor kraamverlof: twee dagen; 
f. bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de werknemer of van de partner, zijn ouders, 

schoonouders, stief- of pleegouders: één dag; 
g. bij het 25-, 40- en 50-jarig huwelijksjubileum van de werknemer, of bij het 25-, 40-, 50- en 60-

jarig huwelijksjubileum van zijn ouders, schoonouders, stief- of pleegouders: één dag; 
  h. voor het zoeken van een woning in geval van overplaatsing: ten hoogste twee dagen; 

• bij verhuizing in geval van overplaatsing: aan de werknemer die een eigen huishouding  
heeft twee dagen, zonodig verlengen tot drie dagen en aan de werknemer die geen eigen 
huishouding heeft ten hoogste twee dagen; 

• bij verhuizing anders dan in geval van overplaatsing: voor de werknemer die een eigen 
huishouding heeft éénmaal in een kalenderjaar en ten hoogste twee dagen. 

 

Artikel 49 Vakbondsverlof 
 
Werkgever zal, voor zover het bedrijfsbelang zich hier niet tegen verzet en na tijdig schriftelijk verzoek van 
de vakorganisaties, die deze CAO hebben gesloten waarvan de betrokken werknemer kaderlid is, aan de 
werknemer verlof toekennen met behoud van inkomen in de navolgende gevallen: 

a. Het als officieel afgevaardigde bijwonen van vergaderingen van statutaire organen van een 
vakorganisatie, danwel voor het ontplooien van bestuurlijke of vertegenwoordigende 
activiteiten binnen de vakorganisatie c.q. de centrale organisatie met inachtneming van een 
maximum van 26 dagen per jaar. 

b. Het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- of 
scholingsbijeenkomst, met inachtneming van een maximum van drie dagen per jaar. 

 

Artikel 50 Ouderschapsverlof 
 

1. Het wettelijk recht op ouderschapsverlof zoals bepaald in hoofdstuk 6 van de Wet Arbeid en 
Zorg is van toepassing voor zover hieronder niet anders bepaald. 

2. Indien de werknemer ten aanzien van meer kinderen met ingang van hetzelfde tijdstip 
aanspraak heeft op ouderschapsverlof, bestaat de aanspraak ten aanzien van ieder van die 
kinderen, indien de meerling is geboren op of na 1 april 2001. 

3. Het verlof strekt zich met ingang van 1 januari 2009 in beginsel uit over een aaneengesloten 
periode van maximaal twaalf maanden en bedraagt ten hoogste de helft van de voor de 
werknemer geldende arbeidsduur per week. Geen aanspraak op verlof bestaat over tijdvakken 
gelegen na de datum waarop het kind de leeftijd van acht jaren heeft bereikt. 

4. Werkgever kan toestaan dat het verlof afwijkend van de eerste volzin van het derde lid wordt 
opgenomen, mits daardoor het maximale aantal verlofuren dat over een aaneengesloten periode 
van twaalf maanden aan de werknemer kan worden verleend niet wordt overschreden en de 
aaneengesloten verlofperiode niet langer dan twee jaar is. 

5. Over een verlofperiode van zes maanden ontvangt werknemer, over ten hoogste de helft van de 
werktijd, 70% van zijn maandinkomen. 
Het hiermee gemoeide bedrag is het budget dat ter beschikking is voor de, vanaf 1 januari 2009 
geldende aanspraak op ouderschapsverlofuren voor een kind waarvan de verlofperiode op of na 
1 januari 2009 begint, met dien verstande dat de werknemer ten hoogste 70% van het inkomen 
over één uur ouderschapsverlof ontvangt. 

6. Het gestelde in de leden drie tot vijf is niet van toepassing op de werknemer die voor een kind 
het ouderschapsverlof, geheel of gedeeltelijk heeft opgenomen vóór 1 januari 2009. Op die 
werknemer blijft voor dat kind de regeling, zoals ze op 31 december 2008 luidde, van 
toepassing. 
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7. De werknemer is verplicht tot terugbetaling van het loon over de genoten verlofuren indien 
tijdens de verlofperiode of binnen één jaar na afloop van het verlof de arbeidsovereenkomst op 
diens verzoek danwel om een dringende reden in de zin van de artikelen 7:678 en 7:679 BW 
wordt beëindigd. 
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VAKANTIE 
 
 

Artikel 51 Vakantierechten 
 
1. Per kalenderjaar verwerven de werknemers met een voltijddienstverband vakantierechten met 

behoud van inkomen volgens de volgende regeling: 
 

             leeftijd                 wettelijke uren              bovenwettelijke uren        totaal uren 
 feitelijke arbeidsduur 

per week 
  36           38            40

feitelijke arbeidsduur 
per week 
  36          38           40 

 

18 jaar 144         152          160 60,6        52,6        44,6 204,6 
19 jaar 144         152          160 53,0        45,0        37,0 197,0 
20 jaar 144         152          160 45,5        37,5        39,5 189,5 
21 t/m 29 jaar 144         152          160 37,9        29,9        21,9 181,9 
30 t/m 39 jaar 144         152          160 45,5        37,5        29,5 189,5 
40 t/m 44 jaar 144         152          160 53,0         45,0        37,0 197,0 
45 t/m 49 jaar 144         152          160 60,6         52,6        44,6 204,6 
50 t/m 54 jaar 144         152          160 68,2         60,2        52,2 212,2 
55 t/m 59 jaar 144         152          160 75,8         67,8        59,8 219,8 
60 jaar en meer 144         152          160 83,4         75,4        67,2 227,4 

 
2. Voor de werknemer als bedoeld in artikel 30, lid 2, worden de in lid 1 vermelde aantal uren verhoogd 

met het aantal uren, dat de feestdagen genoemd in artikel 46 vallen op maandag tot en met vrijdag. 
3. De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van werkgever is (geweest) maakt 

aanspraak op een evenredig deel van de bovenstaande rechten. 
 
 

Artikel 52 Opnemen vakantie-uren 
 

1. Het recht op opname van vakantie-uren gaat in op 1 januari van het jaar waarin deze uren zullen 
worden verworven of zoveel later in het jaar als het dienstverband aanvangt. 

2. De werknemer is vrij te bepalen wanneer hij de vakantie-uren opneemt, mits de bedrijfsbelangen 
zich daartegen niet verzetten. 

3. Opname van vakantie-uren geschiedt ten minste eenmaal per jaar voor een aaneengesloten periode 
van ten minste twee weken. 

4. De werknemer is verplicht de wettelijke vakantie-uren als genoemd in artikel 51, lid 1, op te nemen in 
het kalenderjaar waarin ze worden verworven. Werkgever is verplicht de werknemer hiertoe in de 
gelegenheid te stellen. 

5. Alleen de bovenwettelijke vakantie-uren als genoemd in artikel 51, lid 1, kunnen eventueel worden 
overgeheveld naar het volgende kalenderjaar, met dien verstande dat deze vakantie-uren door 
werknemer vóór 1 mei van het volgende kalenderjaar dienen te worden opgenomen, behalve als 
deze uren gebruikt worden in het kader van de seniorenregeling. De werknemer wordt daartoe naar 
het redelijk mogelijke in de gelegenheid gesteld. 
Ingeval deze vakantie-uren niet vóór 1 mei van het volgende kalenderjaar zijn opgenomen, stelt 
werkgever eenzijdig vast wanneer werknemer deze vakantie-uren moet opnemen. 
Doet werkgever dat niet dan krijgt werknemer op 1 januari daaropvolgend de mogelijkheid om het 
restant in te zetten voor levensloop en/of ABP Extra Pensioen (=AEP) voorzover dat mogelijk is 
binnen de fiscale regelgeving. Werkgever kan bepalen, met instemming van werknemer, dat het 
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inzetten van het restant voor levensloop en/of AEP, op 1 mei geschiedt in plaats van op 1 januari 
van het kalenderjaar daaropvolgend. 
Maakt werknemer geen gebruik van het inzetten voor levensloop en/of AEP op 1 mei of 1 januari 
daaropvolgend dan stelt werkgever eenzijdig vast wanneer werknemer deze overgehevelde 
vakantie-uren moet opnemen totdat deze overgehevelde vakantie-uren volledig zijn opgenomen. 

6. De vóór 1 januari 2006 opgebouwde niet opgenomen vakantie-uren (de zogenaamde stuwmeren) 
worden afgebouwd in een periode van 5 jaar (20% per jaar). 
Blijkt op het einde van het kalenderjaar bedoelde 20% niet te zijn opgenomen, dan krijgt werknemer 
daaropvolgend de mogelijkheid om in plaats van de 20% van dat jaar 25% in te zetten voor 
levensloop en/of AEP voorzover dat mogelijk is binnen de fiscale regelgeving. Werkgever kan 
bepalen, met instemming van werknemer, dat het inzetten voor levensloop en/of AEP op 1 mei 
geschiedt in plaats van op 1 januari van het kalenderjaar daaropvolgend. Maakt werknemer geen 
gebruik van het opnemen van de vakantie-uren van het stuwmeer of van het inzetten hiervan voor 
levensloop en/of AEP dan stelt werkgever eenzijdig vast wanneer werknemer de vakantie-uren van 
het stuwmeer moet opnemen totdat bedoelde vakantie-uren volledig zijn opgenomen. 

 
 

Artikel 53 Niet verwerven vakantierechten 
 
Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking der werkzaamheden. 

a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens het niet 
verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op doorbetaling van het inkomen heeft. 

b. De werknemer verwerft geen vakantierechten gedurende onderbreking van de werkzaamheden. 
Het gestelde in artikel 7:635 BW is onverkort van toepassing. 

 
 

Artikel 54 Verhindering arbeid te verrichten 
 
Van een verhindering tot het verrichten van arbeid dient de werknemer werkgever in beginsel van tevoren 
doch in elk geval zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
 

Artikel 55 Vakantie-uren bij einde dienstverband  
 

1. Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer desgewenst in de gelegenheid 
worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen met dien verstande, dat deze 
dagen niet eenzijdig in de opzegtermijn mogen worden begrepen. 

2. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen, zal hem voor elk niet 
genoten uur een evenredig bedrag van het maandinkomen worden uitbetaald. 

3. Teveel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het maandinkomen verrekend. 
 

Artikel 56 Verklaring niet opgenomen vakantie-uren bij indiensttreding andere werkgever 
 
Werkgever reikt op verzoek van de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring uit 
waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van maandinkomen, welke de werknemer op dat 
tijdstip nog toekomt. 
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Artikel 57 Verjaring vakantierechten 
 

Vakantierechten, die niet zijn opgenomen vóór het tijdstip liggend vijf jaar na de laatste dag van het 
kalenderjaar waarin deze zijn verworven, vervallen. 
 

Artikel 58 Restitutie vakantie-uren wegens arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie 
 
Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt gedurende vastgestelde vakantie, zullen de dagen waarop de 
verhindering zich voordoet niet als vakantie worden geteld. 
Dit geldt uitsluitend indien de arbeidsongeschiktheid door de controlerende instantie wordt geaccepteerd 
danwel door een medische verklaring wordt gestaafd, respectievelijk over die dagen een wettelijke uitkering 
ter zake van ziekte is ontvangen. 
 
 

VAKANTIE-UITKERING EN EINDEJAARSUITKERING  
 
 

Artikel 59  
 

1. Aan de werknemer wordt in de maand mei een vakantie-uitkering gegeven ten bedrage van 8% 
van de sedert 1 juni van het voorafgaande jaar ontvangen maandinkomens. 
De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is onverkort van toepassing. 

2. De werknemer heeft in december recht op een eindejaarsuitkering van het genoten salaris van 
dat kalenderjaar. 
 De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1 april 2008 verhoogd van 5,8% naar 6,95%. 

3. Werknemer heeft in december 2008 recht op 5,8% over het genoten salaris van 1 januari 2008 
tot 1 april 2008 en op 6,95% over het genoten salaris van 1 april 2008 tot 1 januari 2009. 

4. Bij beëindiging van het dienstverband vindt verrekening van de vakantie-uitkering en de 
eindejaarsuitkering plaats. 

 
 

CAO À LA CARTE 
 
 

Artikel 60  
Werkgever biedt iedere werknemer de mogelijkheid zijn arbeidsvoorwaarden naar eigen behoefte binnen 
vastgestelde kaders te herschikken. 
 

Artikel 60a   Levensloopregeling  
 
Werknemer heeft een wettelijk recht op deelname aan een levensloopregeling overeenkomstig de 
levensloopregeling zoals gesteld in bijlage XI van de CAO. 
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VOORZIENINGEN BIJ ZWANGERSCHAPS- EN BEVALLINGSVERLOF, ZIEKTE, 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WERKLOOSHEID 
 

 

Artikel 61 Voorzieningen bij zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 

1. Indien een werkneemster tengevolge van zwangerschap of bevalling de bedongen arbeid niet 
verricht, gelden voor haar de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW), de Ziektewet (ZW), de 
Wet Arbeid en Zorg (WAenZ), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet 
Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Toeslagenwet (TW). 

2. a. Wettelijke loondoorbetaling. 
Bij arbeidsongeschiktheid tengevolge van zwangerschap of bevalling zal een werkneemster 
gedurende de wettelijke periode van 16 weken 100% van het maandinkomen (tot maximaal 
het voor werkneemster geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering 
sociale verzekeringen) worden doorbetaald. 

  b. Aanvulling wettelijke doorbetaling. 
Gedurende de wettelijke periode van 16 weken ontvangt werkneemster, wiens dagloon het 
dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen overschrijdt, gedurende de 
wettelijke periode van 16 weken boven op de wettelijke loondoorbetaling een aanvulling tot 
100% van het maandinkomen. 

 

Artikel 62 Voorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 
 

1. Indien een werknemer tengevolge van ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, 
gelden voor hem de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW), de Ziektewet (ZW), de 
Toeslagenwet (TW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW) en de Wet verbetering Poortwachter (WvP) voor zover hierna niet 
anders is bepaald. 

2.  a. Wettelijke loondoorbetaling. 
  Bij arbeidsongeschiktheid zal aan werknemer gedurende de wettelijke periode van maximaal 

104 weken 70% van het maandinkomen (tot maximaal het voor werknemer geldende 
maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen ) worden 
doorbetaald. 

  b.  Aanvulling wettelijke loondoorbetaling. 
  Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 

ontvangt werknemer boven op de wettelijke loondoorbetaling een aanvulling tot 100% van 
het maandinkomen. 

 c. Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 
ontvangt werknemer boven op de wettelijke loondoorbetaling een aanvulling tot 70% van het 
maandinkomen.  

3. a. Gedurende de wettelijke periode van maximaal 104 weken zijn werkgever en werknemer 
wettelijk verplicht re-integratie-inspanningen te verrichten. 

b. In de periode bedoeld in lid 2 onder c ontvangt de werknemer voor ieder uur dat hij feitelijk 
arbeid verricht, zijnde zijn bedongen arbeid danwel in het kader van de re-integratie door de 
Arbodienst wenselijk geachte andere arbeid, een aanvulling tot 100% plus een re-
integratiebonus over elk gewerkt uur van 10%, met dien verstande dat in een 
kalendermaand de wettelijke loondoorbetaling, de aanvulling wettelijke loondoorbetaling en 
de re-integratiebonus in totaal niet meer dan het maandinkomen kan zijn. 
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c. Indien werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, vervalt het recht op wettelijke en 
bovenwettelijke loondoorbetaling als bedoeld in lid 2 sub a, b en c en het gestelde in sub b. 

d. Indien werkgever nalatig is aan de arbeidsongeschikte werknemer die, naar de mening van 
de Arbodienst geheel of gedeeltelijk in het kader van de re-integratie wenselijk geachte 
andere arbeid kan verrichten, passend werk aan te bieden, is het gestelde onder b van 
overeenkomstige toepassing. 

4. Begin en einde van het tijdvak van 104 weken. 
a. Het tijdvak als bedoeld in lid 2 begint op de eerste dag waarop door werknemer wegens 

ziekte zijn bedongen arbeid geheel of gedeeltelijk feitelijk niet heeft verricht. 
b. Voor het bepalen van het einde van het tijdvak van 104 weken als bedoeld in lid 2 worden 

perioden van arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien de perioden van 
arbeidsongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. 

5. De verplichtingen- en sanctieregimes van de ZW, de WvP en het BW zijn op de 
loondoorbetaling en de bovenwettelijke aanvullingen als bedoeld in de leden 2 en 3 
overeenkomstig van toepassing. 

6. Bij samenloop van een aanspraak krachtens dit artikel met een ZW-uitkering, WAO-uitkering, 
WIA-uitkering, een AAOP krachtens het Pensioenreglement, een WW-uitkering of een 
bovenwettelijke WW-uitkering wordt de aanspraak krachtens dit artikel verminderd met het 
bedrag van genoemde uitkeringen.  

 

Artikel 62a Verhaal WGA-component in de Aof-premie 

 
De helft van de premie als bedoeld in artikel 34, lid 2 van de Wet financiering sociale verzekeringen ten 
behoeve van de werkhervattingskas wordt verhaald op het nettoloon van werknemer.  

 

Artikel 63 Voorzieningen bij werkloosheid 
 

1. Bij ontslag kan een werknemer in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op de WW-
uitkering alsmede voor een aansluitende uitkering na afloop van de WW-periode, zulks ten laste 
van werkgever en volgens het gestelde in bijlage X van de CAO. 

2. Het recht op aanvullende uitkering is gekoppeld aan het recht op WW. Op de aansluitende 
uitkering zijn de regelingen van de WW met betrekking tot uitvoering en handhaving van 
overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 63a  nieuw 
In door werkgever te bepalen situaties/gevallen kan werkgever aan werknemer, die voldoet aan de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een FPU-uitkering krachtens de sedert 1 januari 2006 
geldende FPU-regeling en die in onderling overleg gebruik maakt van zijn recht op FPU, binnen de fiscale 
kaders een aanvulling op de FPU uitkering verlenen ten laste van werkgever. 

 

SOCIAAL BELEIDSKADER EN WERKGELEGENHEID 
 

 

Artikel 64  
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Ingeval van reorganisaties met vergaande personele consequenties is het gestelde in het Protocol Werk en 
Inkomen (bijlage VIII van de CAO) van toepassing. 
Van vergaande personele consequenties is sprake als door één aanpassing van de interne organisatie 20 of 
meer werknemers overtollig worden waarvan interne plaatsing als onmogelijk wordt ingeschat. 
 
 

UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
 

 

Artikel 65  
 

1. Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering 
worden verstrekt, gelijk aan driemaal het bedrag van het de werknemer laatstelijk rechtens 
toekomend maandinkomen. 
De uitkering wordt vermeerderd met vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en de afrekening van 
de nog niet genoten vakantiedagen. 
Op de overlijdensuitkering wordt in mindering gebracht hetgeen reeds voor het overlijden aan de 
werknemer is uitbetaald aan inkomen over een tijdvak na diens overlijden. Tevens wordt op de 
overlijdensuitkering in mindering gebracht hetgeen aan de nagelaten betrekking wordt 
uitgekeerd in het kader van een door werkgever terzake gesloten verzekering tot een maximum 
van het gestelde in de eerste en tweede zinsneden van dit artikel. Ook wordt op de 
overlijdensuitkering in mindering gebracht de overlijdensuitkering waarop de nagelaten 
betrekkingen, op grond van de sociale verzekeringswetten, recht hebben. 

2. Onder nagelaten betrekkingen worden verstaan: 
c. de langstlevende der partners, mits zij niet duurzaam gescheiden leefden; 
d. indien deze niet meer in leven is of de partners duurzaam gescheiden leefden, de 

minderjarige wettelijk of natuurlijke kinderen. 
3. Indien de overledene geen betrekkingen nalaat als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, kan 

werkgever een bedrag ter grootte van maximaal de overlijdensuitkering geheel of ten dele 
aanwenden voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien 
de nalatenschap van de overledene ontoereikend is voor de betaling van die kosten. 

 
 

PENSIOENREGELING 
 

 

Artikel 66  
 
Op werknemers is de pensioenregeling ingevolge het Pensioenreglement en de statuten van de Stichting 
Pensioenfonds ABP van toepassing. 
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FPU-REGELING 
 

 

Artikel 67  
 

1. Op werknemers is de FPU-regeling, zoals die voor het overheidspersoneel geldt, van 
toepassing. 

2. Werkgever betaalt voor (ex-) werknemers die geheel of gedeeltelijk gebruikmaken van de FPU-
regeling en tevens gebruik maken van het bepaalde in de Overgangsbepaling bij artikel 16.3 van 
het Pensioenreglement ABP, 50% van de voor hen in het kader van de Overgangsbepaling bij 
artikel 16.3 voornoemd verschuldigde pensioenpremie. 

 

Artikel 68   Vervallen 
 

MEDISCHE KEURING EN VEILIGHEIDSONDERZOEK 
 
 

Artikel 69 
 

1. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat er een 
medische geschiktheidsverklaring wordt afgegeven, indien deze wordt vereist voor de functie 
waarvoor de aspirant werknemer is geselecteerd, door de instantie die voor werkgever daartoe 
is aangewezen. 

2. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat een 
verklaring van goed gedrag kan worden overgelegd. 

3. Een keer per vier jaar worden alle werknemers in de gelegenheid gesteld een periodiek 
geneeskundig onderzoek te ondergaan door de instantie die door werkgever daartoe is 
aangewezen. 

 
 

VERGOEDING VAN SCHADE, ORDE EN DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 
 
 

Artikel 70 Schade 
 
Werkgever kan de door het bedrijf geleden schade op (ex)werknemer verhalen voor zover deze aan de (ex) 
werknemer te wijten is. 
 

Artikel 71 Ontzegging toegang tot gebouwen/terreinen 
 
Werkgever kan de werknemer de toegang tot de gebouwen en/of terreinen, danwel het verblijf aldaar, 
ontzeggen. 
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Artikel 72 Schorsen 
 

1. Indien werkgever in ernstige mate grond heeft om de werknemer van daden of gedragingen te 
verdenken die een onverwijlde beëindiging van het dienstverband zouden rechtvaardigen, kan 
werkgever de werknemer schorsen met behoud van inkomen voor de duur die het onderzoek 
vergt. 

2. Tijdens de schorsing wordt de werknemer de toegang tot de gebouwen en/of terreinen van 
werkgever ontzegd. 

 

Artikel 73 Disciplinaire maatregel  
 

1. Werkgever kan ten aanzien van de werknemer, die de verplichtingen uit de 
arbeidsovereenkomst voortvloeiende niet nakomt, de volgende disciplinaire maatregelen nemen: 
a. waarschuwing of berisping; 
b. schorsing zonder behoud van inkomen voor maximaal zeven werkdagen; 
c. al dan niet tijdelijke ontzetting uit de functie en indeling in een lager gewaardeerde 

functie; 
d. ontslag. 

2. Bij de in lid 1, sub c, genoemde maatregelen kan door werkgever worden bepaald dat dit 
gepaard zal gaan met toekenning van een lagere salarisschaal dan de op dat moment voor de 
werknemer geldende. 

 

Artikel 74 tot en met 76 Vervallen. 
 
 

VAKBONDSBIJDRAGE 
 
 

Artikel 77 
 
Werkgever verstrekt jaarlijks ten behoeve van vakbondswerk aan de partij ter andere zijde gezamenlijk een 
bijdrage per werknemer. 
Voor de bepaling van de hoogte van deze bijdrage wordt de AWVN-methodiek gevolgd. 
De bijdrage is per 1 april 2008 vastgesteld op € 18,33 per werknemer. 
 
 

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN 
 
 

Artikel 78 
 

1. Wanneer een van de partijen op grond van een belangrijke tussentijdse ontwikkeling op sociaal-
economisch terrein daartoe aanleiding aanwezig acht, zal overleg tussen partijen plaatsvinden 
omtrent een tussentijdse wijziging van de CAO. 

2. Indien over de voorgestelde wijzigingen, binnen twee maanden nadat deze aan de orde zijn 
gesteld, geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij die een wijziging heeft voorgesteld 
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gerechtigd deze CAO met een termijn van een maand per aangetekend schrijven aan alle 
partijen op te zeggen. 

 
 

GESCHILLEN 
 

 

Artikel 79 
 

1. De uitleg van deze collectieve arbeidsovereenkomst berust bij partijen. 
2. Indien partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst van mening zijn dat er een geschil 

bestaat omtrent de toepassing van deze overeenkomst, zal de meest gerede van hen de overige 
partijen uitnodigen voor nader overleg, teneinde te trachten het geschil in der minne op te 
lossen. Ingeval dit overleg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leidt, zullen 
partijen hun geschil voorleggen aan een daartoe in te stellen, paritair samengestelde, 
interpretatiecommissie die advies zal uitbrengen aan partijen. 

 

LOOPTIJD 
 
 

Artikel 80 
 

1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 april 2008 en eindigt op 1 april 2009. 
2. Behoudens opzegging door een van de partijen wordt deze collectieve arbeidsovereenkomst 

geacht telkens met één jaar te zijn verlengd. 
3. Opzegging dient steeds ten minste twee maanden voor de afloopdatum te geschieden bij 

aangetekend schrijven aan de andere partijen. 
4. Indien deze collectieve arbeidsovereenkomst is opgezegd, doch de onderhandelingen omtrent 

een nieuwe overeenkomst bij het eindigen van de lopende overeenkomst nog niet zijn 
afgesloten, worden voor de tijd van de daarna voortdurende onderhandelingen de bepalingen 
van de opgezegde overeenkomst toegepast. 
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Bijlage I 
 

SALARISTABELLEN  
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Salarisschalen  
 

HOOFDGROEP I 
 
Niveaugroep 
Ia   Ib   Ic 
 
schaal 1   schaal 2   schaal 3 
 
sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008 

 
0 1490,23  0 1520,76  0 1552,29 
1 1552,29  1 1584,84  1 1584,84 
2 1614,84  2 1643,33  2 1643,33 
3 1643,33  3 1710,96  3 1710,96 
4 1676,90  4 1755,22  4 1806,58 
5 1710,96  5 1806,58  5 1867,63 
6 1755,22  6 1867,63  6 1927,13 

7 1927,13  7 1984,08 
8 2041,56 
9 2095,99 
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Salarisschalen  
 

HOOFDGROEP II 
 
Niveaugroep 
IIa   IIb   IIc   IId 
 
schaal 3   schaal 4   schaal 5   schaal 6 
   
sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr. 01.04.2008   

 
0 1552,29  0 1584,84  0 1643,33  0 1755,22   
1 1584,84  1 1614,84  1 1710,96  1 1806,58   
2 1643,33  2 1676,90  2 1806,58  2 1927,13   
3 1710,96  3 1755,22  3 1927,13  3 2041,56   
4 1806,58  4 1867,63  4 1984,08  4 2095,99   
5 1867,63  5 1927,13  5 2041,56  5 2150,91   
6 1927,13  6 1984,08  6 2095,99  6 2204,83   
7 1984,08  7 2041,56  7 2150,91  7 2258,22   
8 2041,56  8 2095,99  8 2204,83  8 2314,18   
9 2095,99  9 2150,91  9 2258,22  9 2368,60   
   10 2204,83  10 2314,18  10 2420,98 
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 Salarisschalen  
 

HOOFDGROEP III  
 
Niveaugroep 
IIIa   IIIb   IIIc   IIId   IIIe    
 
schaal 5   schaal 6   schaal 7   schaal 8   schaal 9 
 
sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr. 01.04.2008  sal.nr. 01.04.2008 

 
0 1643,33  0 1755,22  0 1984,08  0 2258,22  0 2477,44 
1 1710,96  1 1806,58  1 2041,56  1 2368,60  1 2594,41 
2 1806,58  2 1927,13  2 2150,91  2 2477,44  2 2799,95 
3 1927,13  3 2041,56  3 2258,22  3 2594,41  3 2912,38 
4 1984,08  4 2095,99  4 2314,18  4 2737,91  4 3028,33 
5 2041,56  5 2150,91  5 2368,60  5 2799,95  5 3132,07 
6 2095,99  6 2204,83  6 2420,98  6 2853,88  6 3237,37 
7 2150,91  7 2258,22  7 2477,44  7 2912,38  7 3354,35 
8 2204,83  8 2314,18  8 2534,91  8 2972,38  8 3464,71 
9 2258,22  9 2368,60  9 2594,41  9 3028,33  
10 2314,18  10 2420,98  10 2737,91  10 3079,70  
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Salarisschalen  
 

HOOFDGROEP IV  
 
Niveaugroep 
IVa   IVb   IVc   IVd 
 
schaal 6   schaal 7   schaal 8   schaal 9 
 
sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008   
0 1755,22  0 1984,08  0 2258,22  0 2477,44 
1 1806,58  1 2041,56  1 2368,60  1 2594,41 
2 1927,13  2 2150,91  2 2477,44  2 2799,95 
3 2041,56  3 2258,22  3 2594,41  3 2912,38 
4 2095,99  4 2314,18  4 2737,91  4 3028,33 
5 2150,91  5 2368,60  5 2799,95  5 3132,07 
6 2204,83  6 2420,98  6 2853,88  6 3237,37 
7 2258,22  7 2477,44  7 2912,38  7 3354,35 
8 2314,18  8 2534,91  8 2972,38  8 3464,71 
9 2368,60  9 2594,41  9 3028,33   
10 2420,98  10 2737,91  10 3079,70             
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Salarisschalen  
 

HOOFDGROEP IV (vervolg) 
 
Niveaugroep 
IVe   IVf   IVg 
 
schaal 10   schaal 11   schaal 12 
 
sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008   

 
0 2368,60  0 3237,37  0 3899,56 
1 2477,44  1 3354,35  1 4008,91 
2 2594,41  2 3464,71  2 4117,75 
3 2799,95  3 3562,85  3 4226,58 
4 2912,38  4 3666,62  4 4331,35 
5 3028,33  5 3783,59  5 4442,74 
6 3132,07  6 3899,56  6 4551,58 
7 3237,37  7 4008,91  7 4656,36 
8 3354,35  8 4117,75  8 4765,71 
9 3464,71  9 4226,58  9 4902,01 
10 3562,85  10 4331,35  10 4969,14 
11 3666,62  11 4387,82   
12 3783,59   
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Salarisschalen  
 

HOOFDGROEP V  
 
Niveaugroep 
Va   Vb   Vc   Vd   Ve 
 
schaal 10   schaal 11   schaal 12   schaal 13   schaal 14 
 
sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr. 01.04.2008  sal.nr. 01.04.2008  

 
0 2368,60  0 3237,37  0 3899,56  0 4442,74  0 4656,36 
1 2477,44  1 3354,35  1 4008,91  1 4551,58  1 4765,71 
2 2594,41  2 3464,71  2 4117,75  2 4656,36  2 4902,01 
3 2799,95  3 3562,85  3 4226,58  3 4765,71  3 5037,30  
4 2912,38  4 3666,62  4 4331,35  4 4902,01  4 5174,62 
5 3028,33  5 3783,59  5 4442,74  5 5037,30  5 5311,43 
6 3132,07  6 3899,56  6 4551,58  6 5174,62  6 5447,23 
7 3237,37  7 4008,91  7 4656,36  7 5311,43  7 5591,67 
8 3354,35  8 4117,75  8 4765,71  8 5376,54  8 5739,68 
9 3464,71  9 4226,58  9 4902,01     9 5891,74 
10 3562,85  10 4331,35  10 4969,14   
11 3666,62  11 4387,82 
12 3783,59  
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Salarisschalen  
 

HOOFDGROEP VI  
 
Niveaugroep 
VIa   VIb   VIc   VId  
 
schaal 15   schaal 16   schaal 17   schaal 18 
   
sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008  sal.nr 01.04.2008   

 
0 5037,30  0 5447,23  0 5891,74  0 6457,83 
1 5174,62  1 5591,67  1 6074,34  1 6658,72 
2 5311,43  2 5739,68  2 6263,03  2 6866,23 
3 5447,23  3 5891,74  3 6457,83  3 7080,33 
4 5591,67  4 6074,34  4 6658,72  4 7301,08 
5 5739,68  5 6263,03  5 6866,23  5 7529,44 
6 5891,74  6 6457,83  6 7080,33  6 7764,92 
7 6074,34  7 6658,72  7 7301,08  7 8008,04 
8 6263,03  8 6866,23  8 7529,44  8 8258,77 
9 6457,83  9 7080,33  9 7764,92  9 8517,66 
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Bijlage II 
 

INTERNE KLACHTENREGELING  
 

Hoofdstuk I  Algemene procedure 
 

1. a. De werknemer kan een klacht indienen indien hij van mening is dat hij door een door 
de werkgever genomen beslissing, het uitblijven van een beslissing, verrichte 
handeling of uitgesproken weigering, zijn arbeidsvoorwaarden of hemzelf betreffend, 
in zijn belangen onevenredig getroffen wordt. 

b. Van het gestelde in dit hoofdstuk zijn uitgezonderd klachten inzake 
• functiewaardering: hiervoor geldt het gestelde in hoofdstuk II; 
• ongewenste intimidatie, agressie en geweld: hiervoor geldt het gestelde in 
   hoofdstuk III. 
 

2. a. Indien een werknemer zich niet kan verenigen met een beslissing, het uitblijven van 
een beslissing, een verrichte handeling of uitgesproken weigering, dient hij dit eerst te 
bespreken met degene die de beslissing heeft genomen, een beslissing had moeten 
nemen, de handeling heeft verricht of een weigering heeft uitgesproken en vervolgens, 
indien nodig, met diens leidinggevende, tenzij dit in redelijkheid niet van hem kan 
worden verlangd. 

b. Indien dit gesprek/deze gesprekken niet tot een voor de werknemer bevredigend 
resultaat heeft/hebben geleid kan de werknemer van APG een klacht indienen bij de 
voorzitter van de directie APG en de werknemer van Loyalis bij de voorzitter directie 
Loyalis. 

c. De klacht dient binnen één maand nadat de werknemer van de beslissing, handeling 
of weigering kennis heeft genomen, schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. 
De werknemer zendt een afschrift van de klacht aan degene die ter zake het laatst 
heeft beslist of niet beslist. 

d. De voorzitter van de directie APG/voorzitter directie Loyalis zendt de klacht ter advies 
onverwijld naar de klachtencommissie (verder te noemen commissie). 

e. De voorzitter van de directie APG/voorzitter directie Loyalis beslist binnen twee weken 
na ontvangst van het advies van de commissie. 

 
3. a. De directie APG en de directie Loyalis wijzen ieder één lid en één plaatsvervangend 

lid aan. 
b.  De vakorganisaties die de CAO hebben gesloten wijzen twee leden en twee 

plaatsvervangende leden aan. 
c. Op gezamenlijke voordracht van de leden worden de voorzitter en de 

plaatsvervangend voorzitter aangewezen. 
d. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. Het secretariaat van de 

commissie is ondergebracht bij Arbeidsvoorwaarden van Concern Human Resources. 
e. Voor de behandeling van een adviesaanvraag bestaat de commissie uit drie leden (de 

voorzitter, één lid als bedoeld onder sub a en één lid als bedoeld onder sub b) en de 
niet stemgerechtigde secretaris. 

f. De commissie neemt de adviesaanvraag niet in behandeling, indien het gestelde in 
punt 2 onder a niet heeft plaatsgevonden, tenzij door de werknemer is aangegeven 
dat en waarom dit in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd en de commissie 
die redenen accepteert. 

g. De commissie heeft tot taak de werkgever te adviseren met betrekking tot de 
ingediende klacht. In dit kader toetst de commissie of gehandeld is in strijd met: 
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• de bepalingen van de CAO, indien deze op de betreffende werknemer van   
toepassing zijn; 

• de overige op de arbeidsverhouding betrekking hebbende regels; 
• de geldende bedrijfsrichtlijnen en gedragsregels; 
• de normen van zorgvuldigheid en redelijkheid. 

h. Ten behoeve van haar taak is de commissie bevoegd kennis te nemen van alle op de 
klacht betrekking hebbende stukken. Tevens is de commissie bevoegd, naast klager 
en degene die de beslissing of handeling genomen dan wel de weigering 
uitgesproken heeft, andere werknemers van het bedrijf op te roepen teneinde te 
worden gehoord indien zij dit voor haar advisering nodig acht. 

 
4. a. Het advies van de commissie wordt vastgesteld bij meerderheid van stemmen en 

wordt, zo mogelijk, binnen vier weken nadat de klacht bij de commissie is 
binnengekomen naar de voorzitter directie APG/voorzitter directie Loyalis gezonden. 

b. De voorzitter directie APG/voorzitter directie Loyalis neemt binnen 14 dagen, nadat 
het advies is ontvangen, een gemotiveerd besluit. 

 
5. a. De werknemer kan zich bij de behandeling van zijn klacht laten bijstaan. 

b. Het instellen van een klacht heeft ten aanzien van de bestreden beslissing, handeling 
of weigering geen opschortende werking. 

c. Het instellen van een klacht zal de positie van de werknemer niet nadelig beïnvloeden. 
d. Alle betrokkenen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie waarvan zij bij de 

behandeling van de klacht kennis nemen. 
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Hoofdstuk II  Waardering opgedragen en verrichte werkzaamheden 
 
 

1. De werknemer die zich niet kan verenigen met de waardering van zijn opgedragen en 
verrichte werkzaamheden, omdat deze afwijken van de inhoud van de in de geldende 
formatie beschreven en gewaardeerde functie, kan zijn directeur schriftelijk en 
gemotiveerd verzoeken deze waardering nader te motiveren en zonodig te herzien. 

 
2. a. De werknemer, die het niet eens is met deze motivering en de besluitvorming op zijn 

verzoek, kan via de directeur een advies vragen aan de adviescommissie. 
b.  Met betrekking tot de in de geldende formatie beschreven en gewaardeerde functie 

kan geen advies worden gevraagd. 
c. De adviesaanvraag dient via de directeur schriftelijk en gemotiveerd te worden 

ingediend binnen 30 dagen nadat de werknemer door de directeur schriftelijk is 
geïnformeerd over zijn verzoek. 

d. De directeur zendt de adviesaanvraag onverwijld naar de adviescommissie. Hij voegt 
de door hem vastgestelde beschrijving van de door de werknemer verrichte en 
opgedragen werkzaamheden en de aan de werknemer verstrekte mededeling over de 
vastgestelde waardering hiervan bij. 

 
3. a. Voor de behandeling van een adviesaanvraag bestaat de adviescommissie uit drie 

leden (de voorzitter, één vertegenwoordiger van de directie APG/directie Loyalis en 
één OR-lid van APG | Loyalis) en een niet stemgerechtigde secretaris. 

b.  De adviescommissie heeft tot taak te adviseren over de motivering en het besluit op 
het verzoek als bedoeld in punt 1 van dit hoofdstuk. 

c. De commissie gaat bij de advisering uit van het functiewaarderingssysteem als 
bedoeld in artikel 32 van de CAO. 

 
4. De voorzitter stelt per adviesaanvraag de samenstelling van de commissie vast uit de 

leden als genoemd in punt 5 onder a en b. Hierbij worden geen personen aangewezen die 
betrokken zijn geweest bij de beslissing waarover de commissie moet adviseren. 

 
5. a. De voorzitter van de directie APG en de voorzitter directie Loyalis wijzen ieder twee 

leden en twee plaatsvervangende leden aan. 
b. De OR-APG | Loyalis wijst vier leden en vier plaatsvervangende leden aan. 
c. Op gezamenlijke voordracht van de leden worden de voorzitter en de 

plaatsvervangend voorzitter aangewezen. 
d. De commissie wordt bijgestaan door een (plaatsvervangend) secretaris. 

 
6. a. De adviescommissie deelt binnen één week na ontvangst van de adviesaanvraag 

schriftelijk aan de werknemer en de werkgever mede dat de adviesaanvraag in 
behandeling wordt genomen. Een adviesaanvraag direct of indirect de in de geldende 
formatie beschreven en gewaardeerde functie zelf betreffende wordt niet in 
behandeling genomen. 

b. De commissie is gerechtigd voor haar advies te beschikken over alle bescheiden die 
betrekking hebben op de beslissing. 

c. De commissie is bevoegd de werkgever en de werknemer of diens 
vertegenwoordigers op te roepen voor nadere mondelinge toelichting. 

d. Het advies van de commissie wordt vastgesteld bij meerderheid van stemmen. 
e. De commissie brengt schriftelijk en gemotiveerd advies uit aan de werkgever en de 

werknemer. 
f. De commissie streeft ernaar binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag 

advies uit te brengen. 
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g. Het is de leden van de commissie verboden zich buiten de commissie om in te laten 
met de werkgever of de werknemer en verslag te doen van de beraadslagingen van 
de commissie.  

h. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 
 
7. De werkgever neemt binnen 14 dagen, nadat het advies is ontvangen, een besluit. 
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Hoofdstuk III  Intimidatie en seksuele intimidatie 
 
 

1. a.  Werkgever acht zich verantwoordelijk voor het sociaal beleid in de organisatie. 
Werkgever wenst een klimaat te scheppen waarin mannen en vrouwen elkaars 
integriteit respecteren en waarin het veilig, vertrouwd en prettig werken is. Op grond 
van deze overwegingen wil werkgever een regeling instellen voor de behandeling van 
klachten betreffende intimidatie en seksuele intimidatie, die  twee fasen kent, te weten 
behandeling door een vertrouwenspersoon en behandeling door een 
klachtencommissie. 

b.  Gekozen is voor de combinatie van vertrouwenspersoon en klachtencommissie daar 
werkgever ervan overtuigd is, dat in deze opzet voor een deel van de klachten een 
oplossing gevonden kan worden in de informele sfeer, zonder dat de 
klachtencommissie behoeft te worden ingeschakeld. Daar waar tussenkomst van de 
vertrouwenspersoon alleen niet tot een voor de klager aanvaardbare oplossing leidt, 
staat altijd de meer formele weg van de klachtencommissie open. 

2. a.  Onder intimidatie wordt verstaan: gedrag dat verband houdt met de psychosociale 
arbeidsbelasting van een werknemer en dat tot doel of gevolg heeft dat de 
waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, 
beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. 

b.  Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van verbaal, non-verbaal of 
fysiek gedrag met een seksuele connotatie (=gevoelswaarde) dat als doel of gevolg 
heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer 
een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving 
wordt gecreëerd. 

3. a.  Er zijn één of meer vertrouwenspersonen voor klachten over intimidatie of seksuele 
intimidatie, waarvan de na(a)m(en) bekend worden gemaakt. 

b.  De werknemer kan zich met klachten over intimidatie of seksuele intimidatie 
mondeling, schriftelijk of telefonisch wenden tot de vertrouwenspersoon. 

  De vertrouwenspersoon onderneemt geen acties namens klager anders dan op diens  
  uitdrukkelijk verzoek of met diens instemming. 

c.  De taken van de vertrouwenspersoon zijn: 
• het fungeren als aanspreekpunt voor werknemers die op het werk geconfronteerd 

worden met intimidatie of seksuele intimidatie; 
• het fungeren als aanspreekpunt voor werknemers die intimidatie of seksuele 

intimidatie signaleren; 
• de begeleiding en in het verlengde hiervan nazorg aan klager bij intimidatie of 

seksuele intimidatie; 
• het op verzoek van klager via bemiddeling tot een oplossing te komen; 
• het desgewenst ondersteunen van klager bij het indienen en de behandeling van 

een klacht, via de directeur CHR, bij de klachtencommissie; 
• het adviseren van de directeur CHR /het management omtrent het organiseren 

van voorlichtingsbijeenkomsten en verschaffen van mondelinge en schriftelijke 
informatie over intimidatie en seksuele intimidatie op het werk; 

• het adviseren van de directeur CHR /het management omtrent preventie en 
bestrijding van intimidatie en seksuele intimidatie op het werk. 

d.  De vertrouwenspersoon besteedt uiterste zorg aan de vertrouwelijke behandeling van 
gegevens waarvan bij de uitvoering van de taken kennis wordt genomen. 

e.  De vertrouwenspersoon houdt een anonieme registratie bij van de ontvangen klachten 
en de afwikkeling daarvan ten behoeve van de jaarlijkse verslaglegging aan de 
directeur Concern Human Resources. 

4. a.  Ingeval via de vertrouwenspersoon schriftelijk een klacht wordt ingediend bij de   
directeur CHR wijst de directeur CHR (afhankelijk van de aard en omvang) één of 
meer onafhankelijke personen (verder te noemen klachtencommissie) aan die de 
klacht in behandeling nemen. Indien blijkt dat een werknemer rechtstreeks een klacht 
indient bij de directeur CHR, zonder dat de werknemer eerst de vertrouwenspersoon 
heeft ingeschakeld, zal de directeur CHR de werknemer verwijzen naar de 
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vertrouwenspersoon, zodat de vertrouwenspersoon alsnog in de gelegenheid is op de 
in punt 3 omschreven wijze de klacht in behandeling te nemen. 

b.  De taken van de klachtencommissie zijn: 
• de klacht ten aanzien van de intimidatie of seksuele intimidatie te onderzoeken; 
• met redenen omkleed advies uitbrengen op grond van het onderzoeksresultaat of 

de klacht al dan niet gegrond is, aan de directeur CHR; 
• de directeur CHR adviseren over mogelijk te ondernemen stappen naar 

aanleiding van de ingediende klacht. 
5.       Een schriftelijk ingediende klacht bij de directeur CHR bevat: 

a. De omschrijving van de intimidatie of seksuele intimidatie. 
b. De naam van de beklaagde of beklaagden. 
c. De beschrijving van de door klager ondernomen stappen. 
d. Bijlagen: schriftelijke stukken die betrekking hebben op de klacht en op de 

ondernomen stappen. 
6. a.  De klachtencommissie is gerechtigd over alle bescheiden te beschikken die zij 

voor het onderzoek nodig acht. Op verzoek van de klachtencommissie worden 
dossiers beschikbaar gesteld die, naar het oordeel van de commissie, informatie 
bevatten of kunnen bevatten welke van belang is of kan zijn voor het onderzoek. 

b.  De commissie stelt, indien zij dit nodig acht, een onderzoek ter plaatse in. 
c.  De klachtencommissie is bevoegd werknemers te horen, waaronder in ieder geval 

klager en beklaagde, indien zij dit voor het onderzoek nodig acht. Indien de commissie 
uit meerdere personen bestaat kan de commissie één lid aanwijzen dat werknemers 
hoort en hiervan verslag doet aan de hele commissie. 

d.  Werknemers zijn verplicht aan een verzoek van de klachtencommissie om te worden 
gehoord, gevolg te geven. 

e.  De klachtencommissie wordt desgewenst bijgestaan door CHR/Arbeidsvoorwaarden. 
f.   De bijeenkomsten van de klachtencommissie zijn niet openbaar. 
g.  Iedereen die bij de behandeling van de klacht betrokken is, ook degenen die worden 

gehoord, dienen geheimhouding in acht te nemen over hetgeen in het kader van die 
behandeling wordt vernomen, tenzij een wettelijk voorschrift tot bekendmaking 
daarvan verplicht. 

7. a.  Werkgever neemt binnen 14 dagen na ontvangst van het advies een besluit over de 
klacht en deelt dit mede aan klager en beklaagde. 

b.  Een afschrift van het advies wordt verstrekt aan de klager en beklaagde. 
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Bijlage III 
 

PROTOCOL EMPLOYABILITY 
 
Partijen herbevestigen tegen de achtergrond van de werkgelegenheidsontwikkelingen, dat het van 
belang is beleidsuitgangspunten en instrumenten vast te stellen om employability van werknemers te 
kunnen realiseren. Binnen APG | Loyalis is daartoe al gedurende langere tijd een groot aantal 
instrumenten in gebruik (zie hierna in de opsomming 1 t/m 10).  
 
De volgende uitgangspunten worden geformuleerd /zijn herbevestigd: 
Het employability-beleid richt zich op alle werknemers. 
Het primaat van de ontwikkeling ligt bij de werknemer zonder dat dit afbreuk doet aan de 
verantwoordelijkheid van de werkgever zoals hieronder benoemd. 

 
De werkgever is verantwoordelijk voor: 

a. de bevordering van employability van de werknemers en het bieden van faciliteiten hiervoor, 
waardoor de kwaliteiten van de werknemers kunnen blijven aansluiten bij veranderde eisen 
(kennis en kunde) voor functies en/of werkzaamheden; 

b. het bewaken van onbalans tussen de belastbaarheid en de feitelijke belasting van de 
werknemer. In voorkomende situaties zal de werkgever daar tijdig op inspelen; 

c. het schriftelijk vastleggen en doen uitvoeren van gemaakte afspraken met betrekking tot 
opleiding en ontwikkeling met daarin opgenomen de wederzijdse verplichtingen van de 
werknemer en de werkgever; 

d. dat de verantwoordelijke adviseur van CHR in deze dialoog en planvorming direct wordt 
betrokken en het verdere proces van matching op toekomstige functies of (tijdelijke) 
werkzaamheden stuurt en bewaakt; 

e. het regelmatig op individueel niveau met de werknemer het verloop van de opleidingen en 
andere afspraken bespreken; 

f. het middels gerichte employability scans verkennen waar aanvullende acties nodig zijn;  
g. het in de organisatie voldoende bekend doen zijn van het aanbod van werk. Daartoe worden 

vacatures en beschikbaar en noodzakelijk substantieel tijdelijk werk, centraal gemeld bij het 
zogenaamde Plannersoverleg. Dit overleg (gevormd door de managers HR) coördineert de 
vraag en aanbod situatie voor huidige functies en/of tijdelijke werkzaamheden en ook 
toekomstige functies. 

 
De werknemer is verantwoordelijk voor: 

a. zijn eigen loopbaan en inkomen. Hij neemt zelf initiatieven, vanuit zijn primaire 
verantwoordelijkheid, waar de werkgever hem mogelijkheden biedt tot ontplooiing;  

b. het verbreden van de inzetbaarheid en het in actieve zin meewerken aan de eigen 
ontwikkeling. Dit moet blijken uit het nadrukkelijk benutten van de geboden mogelijkheden die 
een bredere inzetbaarheid met zich meebrengen, zoals opleidingsmogelijkheden waarmee 
een eigentijds en breder niveau van professionaliteit kan worden bereikt. 

 
In de dialoog tussen werkgever en werknemer, zal ruimte voor ontwikkeling of wisseling van 
werkzaamheden geboden moeten worden. Het ontbreken of beperken van die ruimte wordt in principe 
niet wenselijk geacht. Managers hebben tot taak werknemers voldoende gelegenheid tot ontwikkeling 
of functiewisseling te bieden of te creëren.  
 
Het hiervoor genoemde proces van matching voor functies en/of werkzaamheden vindt plaats met in 
achtneming van een voortdurende afweging tussen het werknemers- en werkgeversbelang, waarbij 
geschiktheid voor functies of (tijdelijke) werkzaamheden leidend blijft. Het gewenste resultaat is dat 
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door meer focus op een bredere inzetbaarheid, de kwaliteiten van de werknemers optimaal blijven 
aansluiten op de beschikbare functies en/of werkzaamheden.  
 
Bij de toepassing van onderstaande instrumenten heeft de voorkeur dat werknemers in dit kader zelf 
keuzes blijven maken, omdat dit de beste kansen biedt voor het behouden van de arbeidsmotivatie en 
het blijven leveren van een goede prestatie. 
 
Daartoe staan werkgever en werknemer de volgende instrumenten ter beschikking: 

 
1. functioneringsgesprekken; 
2. studiefaciliteiten; 
3. jaarlijks worden per werknemer, gekoppeld aan het functioneringsgesprek, duidelijke 

afspraken gemaakt tussen manager en werknemer over opleiding, mobiliteit en blijvende 
inzetbaarheid; 

4. faciliteiten van het Personeelscentrum op het gebied van loopbaanoriëntatie; 
5. het toekennen van een mobiliteitsbonus; 
6. tijdelijke (interne) overplaatsingen om praktijkervaring op te doen; 
7. middels gerichte employability scans kan worden verkend waar aanvullende acties nodig 

zijn (met name daar waar werknemers langer dan 5 jaar dezelfde functie vervullen); 
8. verbreding ervaring en inzetbaarheid door externe plaatsing via LIFT (Limburg interim 

functievervulling); 
9. het mogelijk maken van verplaatsingen zonder vacatures, door elke werknemer, manager 

en HR adviseur de ruimte te bieden om met een andere manager te bezien of er 
mogelijkheden zijn om werknemers onderling (horizontaal) uit te wisselen, e.e.a. in 
afstemming met het plannersoverleg;  

10. het organiseren van een employability-initiatief, waarbij werknemers kenbaar kunnen 
maken actief te willen participeren in het (tijdelijk) verrichten van andere 
werkzaamheden/taken, gericht op het verbreden van de eigen inzetbaarheid. 

 
Het beleid van APG | Loyalis is erop gericht de mogelijkheden om de werkgelegenheid van de 
werknemers te behouden, maximaal te benutten en de hieruit voortvloeiende problematiek intern op te 
lossen. Daartoe wordt een groot beroep gedaan op management en werknemers om de vraag en het 
aanbod van werk bij APG | Loyalis met elkaar te matchen.  
In dit protocol is aangegeven welke kaders daarbij gelden en met behulp van welke instrumenten een 
maximale inspanning wordt gedaan om inhoud te geven aan de keuze om de werkgelegenheid voor 
de werknemers van APG | Loyalis maximaal te behouden. Daarmee wordt tevens het belang 
onderstreept van voortdurende ontwikkeling en flexibiliteit van werknemers, immers ook wisseling van 
werkzaamheden zal naar de toekomst toe steeds noodzakelijker worden.  
 
Over werking van de bovengenoemde uitgangspunten en instrumenten, zullen de vakorganisaties 
regelmatig worden geïnformeerd. 
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Bijlage IV  
Vervalt 
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Bijlage V   
Vervalt 
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Bijlage VI 
 

GEWENNINGSTOELAGE 
 
De gewenningstoelage is geen pensioengevend inkomen. Over de gewenningstoelage wordt geen 
vakantie-uitkering verleend en de gewenningstoelage wordt verminderd met individuele 
salarisverhogingen in de salarisschaal waarin men ingedeeld is én bij de indeling in een hogere 
salarisschaal. 
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Bijlage VII 
 

BETALING UITZENDKRACHTEN 
 
Partijen hebben met betrekking tot uitzendkrachten afgesproken, dat uitzendkrachten vanaf 21 jaar 
betaald worden conform het functieloon van de CAO. 
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Bijlage VIII 
 

PROTOCOL WERK EN INKOMEN 
 
APG | Loyalis moet zich in concurrentiestrijd met anderen onderscheiden. Het bedrijf moet zich 
constant aanpassen, ondernemend en flexibel zijn. Inspelen op nieuwe markten, het leveren van 
nieuwe producten en perfecte service, lage kosten zullen gecombineerd moeten worden met hoge 
service en uitstekende rendementen. Dat vraagt dat wij ons als bedrijf permanent ontwikkelen en voor 
onze klanten inzetbaar blijven. 
De werkgelegenheid bij APG | Loyalis staat onder druk als gevolg van technologische vernieuwing in 
de processen en (op termijn) wegvallende business (UWV) en meer in het algemeen, het streven naar 
een meer kostenefficiënte organisatie. Dit teneinde APG | Loyalis krachtiger in de concurrentie te 
maken en de werkgelegenheid nu en in de toekomst zo veel mogelijk veilig te stellen. 
De organisatie en de bezetting zal permanent gericht worden op continuïteit en levensvatbaarheid. 
Dat vraagt om deskundigheid en professionaliteit van het personeel. Door samen te blijven investeren 
in de ontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid wordt tegelijkertijd de beste garantie geboden voor het 
behoud van werk en inkomen. Daarmee realiseren we het uitgangspunt dat behoud van werk boven 
een uitkering gaat. Door te blijven investeren in en met behulp van het huidig beleid, beogen we de 
personele consequenties op te vangen. 
 
 
Uitgangspunten en werkwijze 
 
Daar waar sprake is van aanpassingen van de interne organisatie met vergaande personele 
consequenties, zal de werkgever de ondernemingsraad en de vakorganisaties vroegtijdig informeren. 
Hierbij wordt aangegeven wat de aanleiding is, de aard van de aanpassingen en de geschatte 
omvang. 
Doelstelling is dat de personele consequenties n.a.v. de hiervoor geschetste ontwikkelingen 
intern zijn op te vangen door het toepassen van principes zoals mens volgt werk en het hanteren 
van het begrip van passendheid van beschikbare functies of werkzaamheden. De primaire doelstelling 
is dat werknemers (mede op basis van de eigen verantwoordelijkheid) zoveel mogelijk intern worden 
geplaatst in een andere functie of taak op een gelijkwaardige niveau. Daarbij zal worden gewerkt met 
de bestaande instrumenten op basis van de benadering zoals vastgelegd in het Protocol 
Employability. 
 
In het kader van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn op basis van de bestaande situatie 
betreffende werkgelegenheid, reeds de volgende maatregelen genomen (fase I): 
 

1. externe vacaturestop*; 
2. geen inhuur van uitzendkrachten*; 
3. geen overwerk*; 
4. opschorten mogelijkheid uitbreiding werktijd tot 38 uur. 

 
Bij fluctuaties in het werkaanbod bestaat daarnaast de mogelijkheid om werknemers ander werk te 
laten verrichten of binnen het bestaande werkrooster minder of meer te laten werken. De 
arbeidscapaciteit op jaarbasis mag hierdoor niet toenemen (dus gelijk blijven of afnemen). 
Daarop volgend geldt de navolgende aanpak: 
 

                                                      
* Voor de situatie buiten Heerlen kan, i.v.m. de regionale arbeidsmarktsituatie, hiervan worden afgeweken. 
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A. Voor het geval de eerder genoemde instrumenten en maatregelen niet toereikend zijn, 
wordt de navolgende extra maatregel getroffen. Uitgangspunt blijft dat de consequenties 
intern zijn op te vangen (fase II).  
Bij het toepassen van alle eerder genoemde instrumenten (zie ook het protocol Employability) 
heeft het uiteraard de voorkeur dat werknemers in dit kader zelf keuzes maken, omdat dit de beste 
kansen biedt voor het behouden van de arbeidsmotivatie en het leveren van een goede prestatie. 

 Managers hebben tot taak werknemers daartoe ook voldoende ruimte c.q. mogelijkheden te 
bieden en zonodig de gelegenheid te creëren tot verdere ontwikkeling. 

 
 Partijen willen bewerkstelligen dat werknemers worden ingezet waar werk is. Dit ter voorkoming 

van situaties dat een andere werknemer geen of te veel werk heeft. 
 Indien het bedrijfsbelang dit vraagt en er op basis van eerder genoemde instrumenten geen 

kandidaten voor bepaald (tijdelijk) werk kunnen worden gevonden, is het - als de hierboven 
bedoelde extra maatregel - de werkgever mogelijk, een of meer werknemers aan te wijzen om het 
betreffende werk te verrichten. Daarbij zullen de volgende criteria in acht worden genomen, 
teneinde de randvoorwaarde van redelijkheid en billijkheid nader te duiden1: 

 
• passendheid van het aangeboden werk in relatie tot;  
• de persoonlijkheid; 
• de ervaring; 
• de opleiding en; 
• het functieniveau, te weten een gelijkwaardig niveau. Indien dit niet  mogelijk is een 

salarisgarantie voor zover en voor zolang geen functie op gelijk of hoger niveau 
beschikbaar is, met dien verstande dat geen werk wordt aangeboden met een niveau 
van lager dan 2 salarisschalen dan de salarisschaal die geldt voor de werknemer; 

• en de sociale omstandigheden. 
 

Over de gevallen waarin een dergelijke aanwijzing heeft plaatsgevonden inclusief het gevolgde 
voortraject, worden de vakorganisaties eenmaal per kwartaal geïnformeerd. 
 

 
B. Is te voorzien dat de interne maatregelen (t/m fase II) vervolgens niet toereikend zijn dan 

vindt overleg plaats met de vakorganisaties over maatregelen die vrijwillige uitstroom van 
personeel tot doel hebben (fase III), waarbij in ieder geval, naast de bestaande 
maatregelen, aan de orde zullen komen de mogelijkheid van: 

 
• een vertrekpremie bij ontslag op eigen verzoek; 
• een afkoopsom van een bepaald percentage van de nominale waarde van de 

bovenwettelijke aanvulling bij starten van een eigen onderneming. 
 

 
C. Indien na het treffen van de maatregelen t/m fase III, daarop volgend gedwongen ontslag 

niet is te voorkomen, dan vindt overleg plaats met de vakorganisaties over de omvang van 
de personele consequenties en de te volgen werkwijze (fase IV). 

 Hierbij wordt gesproken over maatregelen die uitstroom van personeel tot doel hebben, waarbij in 
ieder geval aan de orde zullen komen de mogelijkheid van: 

 
• het handhaven van een vertrekpremie bij ontslag op eigen verzoek; 
• het handhaven van de mogelijkheid van een afkoopsom van een bepaald percentage 

van de nominale waarde van de bovenwettelijke aanvulling bij starten van een eigen 
onderneming; 

                                                      
1 De individuele klachtenregeling APG/Loyalis is van toepassing hierbij. 
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• een aanvulling op de Regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
APG/Loyalis, die als bodem geldt. 

 
Dit wordt vormgegeven in een sociaal plan. 

  
Hierin wordt dan tevens uitgewerkt: 

1. de aanleiding tot en de onderbouwing van de ontslagen; 
2. de bepaling van de ontslagvolgorde die geldt met inachtneming van de wettelijke 

criteria zoals genoemd in artikel 4:2 van het ontslagbesluit; 
3. de financiering van de te nemen maatregelen. 
 

 
Overleg met de Vakorganisaties 
 
In het kwartaaloverleg met de vakorganisaties worden strategische ontwikkelingen en personele 
consequenties en de eerder genoemde rapportage omtrent het interne proces van matching (zie 
Protocol Employability) besproken en wordt beoordeeld of intern de gewenste oplossingen kunnen 
worden gerealiseerd of dat aanvullende afspraken nodig zijn. 
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Bijlage IX 
 

UITVOERING ARTIKEL 60  
 
Werknemer kan een deel van de op hem van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden ruilen voor 
andere arbeidsvoorwaarden. 
Werknemer doet dit door een of meer van de op hem van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden als 
bron in te brengen. Deze bronnen vertegenwoordigen een waarde in geld of in tijd en worden besteed 
aan door de werknemer te kiezen doelen. 
 
 
Bron Doel 
Deel salaris 
Deel vakantietoelage 
Eindejaarsuitkering 
Vergoeding meeruren (artikel 27, lid 2 onder b) 
 

Vakantie-uren (max. 40 uren) 
Kinderopvang 
Deelname regeling korter werken > 56 jaar 
Levensloop 
Spaarloon 
Extra of eerder pensioen 
Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(IPAP) 
Individuele ANW-hiaatverzekering ABP 
Collectieve ziektekostenverzekering ABP 
Deelname vervoersplan ABP 
Vakbondscontributie 
Woonwerkverkeer 
Bedrijfsfitness 

Toelage Hoofdlijnenakkoord VPL (artikel 38b)          Levensloop 
Waarde vakantie-uren als bedoeld in artikel 52,      
leden 5 en 6  
 

 Levensloop en ABP Extra Pensioen 
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Bijlage X 
 

REGELING PREVENTIE, RE-INTEGRATIE EN BOVENWETTELIJKE AANSPRAKEN BIJ 
WERKLOOSHEID  

 
Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
 

Artikel 1 Definities 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Werkgever: 
 de rechtspersonen die als zodanig in de CAO APG | Loyalis zijn aangemerkt. 
b. Betrokkene: 
 de werknemer die op of na 1 januari 2001 in dienst van werkgever werkzaam is of is 

geweest en waarop de CAO APG | Loyalis van toepassing was en die tengevolge van een 
ontslag werkloos is geworden in de zin van de Werkloosheidswet. 

c. Diensttijd: 
 voor zover gelegen vóór 1 januari 1996: de tijd zoals die per 31 december 1995 meetelt 

voor de pensioenberekening, bedoeld in de Algemene burgerlijke pensioenwet, indien de 
betrokkene op 31 december 1995 krachtens vaste aanstelling werkzaam was bij het ABP, 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken/DUO, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen/UO, het Ministerie van Defensie/DSZM of het ABP-SZ-bedrijf, en op 1 
januari 1996 voor onbepaalde tijd in dienst is getreden bij de Stichting Pensioenfonds ABP 
of bij de Stichting USZO; voorzover gelegen op of na 1 januari 1996: de tijd gedurende 
welke de betrokkene in dienstbetrekking werkzaam was bij de Stichting Pensioenfonds 
ABP, Loyalis NV, de Stichting USZO, USZO BV of USZO Diensten BV; voorzover gelegen 
op of na 1 maart 2008: de tijd gedurende welke de betrokkene in dienstbetrekking 
werkzaam was bij APG | Loyalis; in alle gevallen met uitzondering van de tijd: 
1. die voorafgaat aan een functioneel leeftijdsontslag, mits uit hoofde van dat ontslag een 

uitkering is toegekend; 
2. die in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een wachtgeld, een 

uitkering terzake van onvrijwillige werkloosheid ten laste van werkgever, een 
bovenwettelijke uitkering of een uitkering die daar naar aard en strekking mee 
overeenkomt, niet zijnde een WW-uitkering; 

3. die voorafgaat aan een onderbreking in de diensttijd van langer dan één jaar, tenzij 
betrokkene recht heeft op een aansluitende uitkering; 

4. bedoeld in artikel 5.4. van het Pensioenreglement; 
5. in een aangehouden dienstbetrekking. 

 Bij de bepaling van de diensttijd wordt in voorkomend geval de diensttijd bedoeld in artikel 
D1, tweede lid van de ABP-wet zoals deze luidde op 31 december 1995 mede in 
aanmerking genomen. Het verzoek als bedoeld in artikel D2 van genoemde wet wordt 
daarbij geacht te zijn gedaan. Indien en voor zover diensttijd die bij de berekening van de 
bovenwettelijke uitkering in aanmerking is genomen, met een overheidspensioen, anders 
dan ten laste van de Stichting Pensioenfonds ABP, wordt vergolden, worden de duur en 
het bedrag van de bovenwettelijke uitkering met ingang van de dag waarop dit pensioen is 
ingegaan, herberekend, waarbij die diensttijd buiten beschouwing wordt gelaten. 

d. Berekeningsgrondslag: 
 Het dagloon dat geldt voor de WW, zonder de maximum dagloongrens van artikel 17 Wet 

financiering sociale verzekeringen en verminderd/vermeerderd met de inhouding / toelage 
ex artikel 28, lid 1 van de CAO APG | Loyalis. 

e. Aanvulling op de WW-uitkering: 
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 de aanvulling op de WW-uitkering, bedoeld in artikel 5 en artikel 5a. 
f. Aanvulling op de ZW-uitkering: 
 de aanvulling op de ZW-uitkering, bedoeld in artikel 6. 
g. Aansluitende uitkering: 
 de aansluitende uitkering, bedoeld in artikel 8. 
h. Bovenwettelijke uitkering: 
 de aanvulling op de WW-uitkering en de aanvulling op de ZW-uitkering en de aansluitende 

uitkering. 
i. Dienstbetrekking: 
 een dienstbetrekking in de zin van de WW. 
j. Eerste werkloosheidsdag: 
 de eerste werkloosheidsdag, bedoeld in artikel 16a WW. 
k. Pensioenreglement: 
 het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP. 
l. Pensioen: 
 een pensioen in de zin van het Pensioenreglement. 
m. Wachtgeld: 
 hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onderdeel r, Wet overheidspersoneel onder 

werknemersverzekeringen. 
n. De WW: 
 de Werkloosheidswet. 
o. De ZW: 
 de Ziektewet. 
p. Minimumloon: 
 het minimumloon, bedoeld in artikel 14, tweede lid, WW. 
q. Loongerelateerde uitkering: 

uitkering bij werkloosheid: de uitkering, bedoeld in Hoofdstuk II van de WW. 
r. De OOW: 
 de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen. 
 

Artikel 2 Beperking aanspraken op grond van deze regeling 
 
Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, geeft deze regeling geen aanspraken voor zover 
de betrokkene arbeidsuren heeft verloren uit een dienstbetrekking op grond waarvan hij geen 
betrokkene is. 
 

Artikel 3 Indexering 
 
De berekeningsgrondslag wordt steeds herzien overeenkomstig een algemene salariswijziging in de 
CAO APG | Loyalis. 
 
Hoofdstuk 2  Mobiliteitsfase 
  
  Artikel 4 Preventie en re-integratie 
 

1. Nadat werkgever aan zijn verplichtingen inzake interne re-integratie heeft voldaan, deelt 
werkgever aan werknemer, die in aanmerking komt voor een ontslag wegens reorganisatie, 
wegens verplaatsing van de dienst, het dienstvak of een onderdeel daarvan, of wegens 
onbekwaamheid of ongeschiktheid voor zijn functie anders dan op grond van ziekte of 
lichaamsgebreken, de datum mede waarop werknemer overgaat naar de mobiliteitsfase.  

2. De mobiliteitsfase duurt twee jaren vanaf de ingangsdatum van die fase. Tijdens de 
mobiliteitsfase loopt het dienstverband door en wordt aan werknemer het daaraan verbonden 
inkomen, als bedoeld in artikel 1 onder n van de CAO, geldend op de ingangsdatum van de 
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mobiliteitsfase betaald, met dien verstande dat als toelagen maandelijks variëren het 
gemiddelde van de voorafgaande 12 maanden maandelijks wordt betaald. 
De werknemer wordt ontheven van zijn tot dan verrichte werkzaamheden en wordt elders 
geplaatst.  

3. Het re-integratiebedrijf maakt een plan van aanpak met betrekking tot de tijdens de 
mobiliteitsfase door de werknemer te verrichten activiteiten tot de externe re-integratie. In dat 
plan van aanpak worden rechten, plichten, sancties en toetsingsmomenten opgenomen. In dat 
plan van aanpak wordt geen enkele redelijke maatregel uitgesloten, ook niet dat een 
werknemer extern te werk wordt gesteld teneinde in die externe betrekking ervaring op te 
doen. De werknemer is verplicht mee te werken aan de uitvoering van het plan van aanpak, 
alsof hij reeds zou zijn ontslagen. Het WW-regime is dan ook van overeenkomstige 
toepassing. De kosten, verbonden aan de mobiliteitsfase, daaronder begrepen scholing e.d., 
zijn voor rekening van de werkgever. 

4. Indien de werknemer tijdens de mobiliteitsfase, bij een andere werkgever werk aanvaardt, 
anders dan bedoeld in lid 3, of zich vestigt als zelfstandig ondernemer wordt hij ontslagen met 
ingang van de datum indiensttreding bij de nieuwe werkgever of met ingang van de datum op 
zijn verzoek wegens vestiging als zelfstandig ondernemer. Hij ontvangt dan een bonus die 
gelijk is aan de vaste inkomsten die de werkgever over het restant van de mobiliteitsfase had 
moeten betalen, indien werknemer met ingang van de indiensttreding elders of wegens 
vestiging als zelfstandig ondernemer geen ontslag had genomen. Met ingang van de datum 
ontslag als bedoeld in dit lid vervallen, behoudens het gestelde in lid 6, de rechten die een 
werknemer aan de Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij 
werkloosheid kan ontlenen. 

5. Een werknemer behoudt tijdens de mobiliteitsfase het recht om te solliciteren naar een interne 
vacature, die voor externe werving is opengesteld. 

6. Indien een werknemer elders een dienstbetrekking aanvaard heeft en hij binnen één jaar na 
ontslag buiten zijn schuld of toedoen wordt ontslagen wegens reorganisatie of omdat de 
nieuwe werkgever in surseance van betaling en/of faillissement is geraakt, en hij naar 
aanleiding daarvan moet worden ontslagen, heeft hij recht op de aanspraken die hij vóór het 
hem verleende ontslag aan deze regeling had kunnen ontlenen. De door hem naar aanleiding 
van het hem verleende ontslag ontvangen bonus wordt met die aanspraken verrekend. 

7. Indien de werknemer, als bedoeld in dit artikel, tijdens de mobiliteitsfase geen ontslag heeft 
genomen, wordt hij met ingang van de dag volgende op de laatste dag van de mobiliteitsfase 
ontslagen. Op hem zijn dan de overige bepalingen van deze regeling van toepassing.  

8. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing in fase III van het Protocol Werk 
en Inkomen. 

 
Hoofdstuk 2A Bovenwettelijke uitkering 
 

Artikel 5 Het recht op aanvulling op de WW-uitkering 
 

1. De betrokkene die recht heeft op een uitkering op grond van de WW, met uitzondering van 
een uitkering op grond van Hoofdstuk IV WW, heeft recht op een aanvulling op de WW-
uitkering. 

2. Op de aanvulling, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 16, 19, 20, 21, 76 en 78 van de 
WW van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 5a Duur en hoogte van de aanvulling op de WW-uitkering 

 
1. De aanvulling op de WW-uitkering eindigt met ingang van de dag waarop de uitkering op 

grond van de WW eindigt. 
2. Op de duur van de aanvulling op de WW-uitkering is artikel 43 WW van overeenkomstige 

toepassing. 
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3. De uitkering op grond van de WW worden gedurende de eerste 12 maanden per dag 
aangevuld tot 80% van de berekeningsgrondslag en gedurende de daaropvolgende 6 
maanden tot 75% van de berekeningsgrondslag en gedurende de resterende duur tot 70% 
van de berekeningsgrondslag.  

4. Bij de vaststelling van de duur van de perioden, bedoeld in het derde lid, gedurende welke 
aanvulling tot 80% en 75% van de berekeningsgrondslag plaatsvindt:  
a. wordt artikel 43 WW niet overeenkomstig toegepast, en  
b. worden de perioden, waarin de betrokkene recht heeft gehad op aanvulling op de ZW-

uitkering buiten beschouwing gelaten indien betrokkene op de datum van ontslag ziek 
was of zich binnen één maand na het tijdstip van zijn ontslag ziek heeft gemeld.  

5. Op de hoogte van de aanvulling op de WW-uitkering is artikel 47, tweede en derde lid, van 
de WW van overeenkomstige toepassing. 

6. Voor de berekening van de hoogte van de aanvulling wordt de uitkering op grond van de 
WW geacht onverminderd te zijn ontvangen indien deze op grond van enige wettelijke 
bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet geheel is betaald. 

 
Artikel 6 Het recht op aanvulling op de ZW-uitkering 

 
De betrokkene die recht op uitkering op grond van de ZW heeft en die recht op aanvulling op de WW-
uitkering zou hebben gehad als hij niet ziek was geweest, heeft recht op aanvulling op de ZW-
uitkering. 
 

Artikel 7 Duur en hoogte van de aanvulling op de ZW-uitkering 
 

1. De duur van de aanvulling op de ZW-uitkering is gelijk aan de duur van de ZW-uitkering. 
  Indien na het einde van de ZW-uitkering het recht op WW-uitkering niet kan herleven omdat 

er geen uitkeringsduur resteert, eindigt de aanvulling op de ZW-uitkering in afwijking van de 
vorige volzin zodra de duur van de WW-uitkering zou zijn verstreken als de betrokkene niet 
ziek was geworden. 

2. De ZW-uitkering wordt aangevuld tot het percentage, bedoeld in artikel 5a, derde lid, dat zou 
hebben gegolden als de betrokkene werkloos zou zijn gebleven of geworden. 

3. In afwijking van het tweede lid wordt de uitkering op grond van artikel 3:8 Wet Arbeid en Zorg 
aangevuld tot 100% van de berekeningsgrondslag. 

4. Voor de berekening van de hoogte van de aanvulling op de ZW-uitkering wordt de uitkering 
op grond van de ZW geacht onverminderd te zijn ontvangen indien deze op grond van enige 
wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet geheel is betaald. 
 
Artikel 7a Wettelijke verplichtingen/sancties 

 
Indien ten aanzien van de uitkering die betrokkene krachtens de WW of krachtens de ZW geniet een 
verplichting of een sanctie wordt opgelegd, wordt die verplichting eveneens opgelegd danwel die 
sanctie op overeenkomstige wijze als maatregel toegepast op de aanvullende uitkering. 
 
 

Artikel 8 Het recht op aansluitende uitkering 
 

1. A.  De betrokkene die recht heeft op een aanvulling op de WW-uitkering kan, zodra het  
 einde van de WW-uitkering is bereikt, een aanvraag indienen om in aanmerking te 

komen voor een aansluitende uitkering. Betrokkene heeft recht op een aansluitende 
uitkering indien, berekend per datum ingang mobiliteitsfase, de duur van de uitkering 
op grond van de WW zoals aangegeven in de voetnoot(*) korter is dan zijn 
uitkeringsduur op grond van diensttijd onder voorwaarde dat het ontslag is verleend: 
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• in het kader van een reorganisatie, waarbij het niet mogelijk is gebleken 
werknemer te herplaatsen in een andere functie; 

• wegens verplaatsing van de dienst of het dienstvak of onderdeel daarvan, waarin 
werknemer werkzaam was; 

• wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor zijn functie, anders dan op grond 
van ziekte of lichaamsgebreken; 

• wegens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte; 
tenzij betrokkene: 
a. ter zake van dat ontslag recht heeft op een pensioen wegens het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd; 
b. op dat moment recht heeft op een WAO-uitkering of een WIA-uitkering, berekend 

naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer; 
c. ter zake van dat ontslag recht heeft op een suppletie of een WGA-uitkering. 

B. De betrokkene, die op de datum ontslag recht heeft op een WAO-uitkering, berekend 
naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, heeft recht op een bovenwettelijke 
uitkering met ingang van de dag waarop de mate van arbeidsongeschiktheid op een 
lager percentage is vastgesteld dan 80%. De hoogte en de duur van de 
bovenwettelijke uitkering wordt vastgesteld te rekenen van de datum van ontslag 
wegens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. 

C. De betrokkene, die op de datum ontslag recht heeft op een WIA-uitkering, berekend 
naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, heeft recht op een bovenwettelijke 
uitkering met ingang van de dag waarop de mate van arbeidsongeschiktheid op een 
lager percentage is vastgesteld dan 35%. De hoogte en de duur van de 
bovenwettelijke uitkering wordt vastgesteld te rekenen van de datum van ontslag 
wegens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. 

D. De uitkeringsduur van de betrokkene op grond van diensttijd bedraagt drie maanden, 
vermeerderd met: 
a. indien hij op de datum aanvang mobiliteitsfase de leeftijd van 21 jaar nog niet 

heeft bereikt: 18% van zijn diensttijd; 
b. indien hij op de datum aanvang mobiliteitsfase 21 jaar oud is: 19,5% van zijn 

diensttijd, en zo per leeftijdsjaar opklimmend met 1,5%; 
c. indien hij op de datum aanvang mobiliteitsfase 60 jaar of ouder is: 78% van zijn 

diensttijd,  
met dien verstande dat de aldus berekende uitkeringsduur in ieder geval eindigt op de 
eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin de werknemer de 
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

E.  Indien het recht op WW-uitkering van de betrokkene na afloop van een periode van 
ZW-uitkering niet kan herleven omdat er geen uitkeringsduur resteert, gaat in 
afwijking van de eerste volzin de aansluitende uitkering in zodra het recht op 
aanvulling op de ZW-uitkering is geëindigd. 

2. Op de aansluitende uitkering zijn de artikelen 16, 19, 20, 21, 76 en 78 WW van 
overeenkomstige toepassing. 

3. In afwijking van het tweede lid eindigt het recht op aansluitende uitkering niet voor zover de 
 betrokkene: 

a. recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a of b 
WW, of 

b. geen recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a 
of b WW vanwege het enkele feit dat zijn verzekering op grond van de daar 
bedoelde wetten is geëindigd, of  
a. niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden in verband met een situatie als 

bedoeld onder a  en b. 
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*  dit is de duur vastgesteld met toepassing van het gestelde in artikel 42, lid één van de 
WW zoals dit op 1 april 2005 geldt, luidende: 
 Art. 42 

1. Te rekenen vanaf de eerste dag waarop het recht op uitkering is ontstaan, is 
de duur van de loongerelateerde uitkering bij een arbeidsverleden van ten 
minste: 
4 jaren, zes maanden; 
5 jaren, negen maanden; 
10 jaren, een jaar; 
15 jaren, anderhalf jaar; 
20 jaren, twee jaar; 
25 jaren, tweeënhalf jaar; 
30 jaren, drie jaar; 
35 jaren, vier jaar; 
en 
40 jaren, vijf jaar. 

 
Artikel 9 Duur en hoogte van de aansluitende uitkering 

 
1. De duur van de aansluitende uitkering is gelijk aan de hoeveelheid tijd waarmee de 

uitkeringsduur op grond van diensttijd, bedoeld in artikel 8, eerste lid onder D, de daar 
bedoelde uitkeringsduur op grond van de WW* overtreft, verminderd met drie jaren. Voor 
de werknemer die is geboren vóór 1 januari 1950 én die op 1 april 1997 werknemer was in 
de zin van het FPU-reglement basisuitkering en aanvullende uitkering (art. 4, lid 1 juncto 3 
van dat reglement) én ten aanzien van wie de aansluitende uitkering eindigt vóór het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, wordt de aansluitende uitkering verlengd tot het 
bereiken van de leeftijd van 65 jaar. 

2. Op de duur van de aansluitende uitkering is artikel 43, eerste lid, WW niet van 
overeenkomstige toepassing. Het gestelde in artikel 5a, vierde lid van deze regeling is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van de aansluitende uitkering. 

3. De aansluitende uitkering bedraagt per dag het percentage van de berekeningsgrondslag, 
bedoeld in artikel 5a, derde lid, met inachtneming van de termijn waarover de betrokkene 
reeds recht heeft gehad op bovenwettelijke uitkering. 

4. Op de hoogte van de aansluitende uitkering is artikel 47, tweede en derde lid, WW van 
overeenkomstige toepassing. 

 
* zie voetnoot bij artikel 8, lid 1 onder A 
 

Artikel 9a Verplichtingen/maatregelen 
 
De verplichtingen en de sancties krachtens de WW ten aanzien van de werkloosheidsuitkering worden 
op overeenkomstige wijze als verplichting danwel maatregel toegepast danwel opgelegd op de 
aansluitende uitkering. 
 

Artikel 10 Het geldend maken van het recht op bovenwettelijke uitkering 
 

1. De artikelen 22 tot en met 27 en 28 WW zijn van overeenkomstige toepassing op de 
aanvulling op de WW-uitkering en op de aansluitende uitkering, behalve in de situatie, 
bedoeld in artikel 8, derde lid. 

2. De artikelen 28, 30, 30a, 31, eerste lid, 37, 38a, eerste en vierde lid, 44, 45, 49 en 54 ZW 
zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvulling op de ZW-uitkering en op de 
aansluitende uitkering in de situatie, bedoeld in artikel 8, derde lid. 
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3. Indien de betrokkene de verplichting, bedoeld in artikel 25 WW, artikel 31, eerste lid, ZW 
of artikel 49 ZW niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan door of namens werkgever de 
bovenwettelijke uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk, worden geweigerd met 
toepassing van het gestelde in bijlage 4. 

 
Artikel 11 De betaling van de bovenwettelijke uitkering 

 
1. De artikelen 30 tot en met 40 WW zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvulling 

op de WW-uitkering en op de aansluitende uitkering, behalve in de situatie, bedoeld in 
artikel 8, derde lid. 

2. De artikelen 31, tweede tot en met vijfde lid, 32 tot en met 33b, 40 tot en met 42, 47 tot en 
met 48, 50 en 85 ZW zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvulling op de ZW-
uitkering en op de aansluitende uitkering in de situatie, bedoeld in artikel 8, derde lid. 

3. In de situatie, bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel a, wordt de daar bedoelde uitkering 
waarop de betrokkene recht heeft, geheel in mindering gebracht op de aansluitende 
uitkering. Artikel 7, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. Dit lid is mede van 
toepassing indien de betrokkene bij het begin van zijn aansluitende uitkering recht heeft 
op een ZW-uitkering. 

 
Hoofdstuk 3  De overlijdensuitkering 
 

Artikel 12 
 

1. Indien de betrokkene die recht heeft op bovenwettelijke uitkering, overlijdt: 
a. wordt de overlijdensuitkering, bedoeld in de artikelen 35 en 36 ZW en artikel 23 

Toeslagenwet, aangevuld tot 100% van de berekeningsgrondslag over een tijdvak van 
drie maanden; 

b. wordt, indien er geen recht bestaat op een overlijdensuitkering op grond van de ZW 
uitsluitend omdat de betrokkene niet meer verzekerd is op grond van de ZW, een 
overlijdensuitkering toegekend onder overeenkomstige toepassing van artikel 35 en artikel 
36, eerste lid, ZW. Deze uitkering wordt aangevuld overeenkomstig het bepaalde onder a. 

2. De overlijdensuitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedig mogelijk betaald, maar 
in ieder geval binnen één maand na de vaststelling van het recht op de 
overlijdensuitkering. 

3. Op de overlijdensuitkering, bedoeld in het eerste lid, worden andere bedragen waarop de 
nabestaanden ter zake van het overlijden recht hebben uit of in verband met 
dienstbetrekkingen van de betrokkene, in mindering gebracht voor zover deze 
dienstbetrekkingen, of inkomsten uit of in verband daarmee, hebben geleid tot een 
vermindering van de WW-uitkering, de ZW-uitkering, de toeslag op grond van de 
Toeslagenwet of de bovenwettelijke uitkering van de betrokkene. 

4. Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde bedragen op grond 
van deze regeling, worden met de overlijdensuitkering verrekend. 

5. De artikelen 33 tot en met 33b ZW zijn van overeenkomstige toepassing op de 
overlijdensuitkering voor zover deze onverschuldigd is betaald.  

 
Hoofdstuk 4  Bijzondere bepalingen in geval van arbeidsongeschiktheid 
 

Artikel 13 Samenloop met suppletie 
 
Vervalt per 1 januari 2007. 
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Hoofdstuk 5 Re-integratiebevorderende regelingen 
 

Artikel 14 Loonsuppletie 
 

1. De betrokkene, wiens recht op bovenwettelijke uitkering binnen de duur, bedoeld in het 
zesde lid, geheel of gedeeltelijk is geëindigd wegens de aanvang van een nieuwe 
dienstbetrekking, met uitzondering van een arbeidsverhouding die op grond van artikel 4 
of 5 WW als dienstbetrekking wordt beschouwd, heeft recht op loonsuppletie indien het 
loon in zijn nieuwe dienstbetrekking minder bedraagt dan de berekeningsgrondslag. 

2. Het eerste lid is mede van toepassing op de betrokkene die geen recht op bovenwettelijke 
uitkering heeft, maar dit recht wel zou hebben gehad als hij geen nieuwe dienstbetrekking 
had aanvaard. Voor de toepassing van het eerste lid wordt ten aanzien van deze 
betrokkene gehandeld alsof hij aansluitend aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene een 
recht op bovenwettelijke uitkering zou hebben gehad. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft de betrokkene geen recht op loonsuppletie 
indien zijn bovenwettelijke uitkering blijvend geheel is of zou zijn geweigerd. 

4. Het recht op loonsuppletie eindigt: 
a. voor zover de betrokkene arbeidsuren, alsmede het recht op onverminderde 

loonbetaling over die arbeidsuren, uit zijn nieuwe dienstbetrekking verliest; 
b. zodra de betrokkene het recht op loonbetaling uit zijn nieuwe dienstbetrekking verliest 

terwijl die dienstbetrekking blijft bestaan; 
c. met ingang van een berekeningsperiode als bedoeld in het zevende lid, indien over 

die berekeningsperiode het loon in de nieuwe dienstbetrekking niet meer lager is dan 
de berekeningsgrondslag; 

d. zodra de omstandigheid, bedoeld in het derde lid, zich voordoet; 
e. zodra de duur van de loonsuppletie is verstreken. 

2. Indien het recht op loonsuppletie is geëindigd op grond van het vierde lid, onderdeel a, b 
of c, heeft de betrokkene opnieuw recht op loonsuppletie indien de omstandigheid die het 
recht heeft doen eindigen, heeft opgehouden te bestaan en de betrokkene binnen de duur, 
bedoeld in het zesde lid, opnieuw voldoet aan de voorwaarden, gesteld in het eerste of 
tweede lid en het derde lid. Over een tijdvak waarin recht op loonsuppletie bestaat op 
grond van meer dan één recht op bovenwettelijke uitkering, komt alleen het hoogste recht 
op loonsuppletie tot uitbetaling.  

3. De loonsuppletie duurt: 
a. voor de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk tot het einde van de duur van de 
 bovenwettelijke uitkering, zoals die is vastgesteld per de eerste werkloosheidsdag; 
b. voor de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, uiterlijk tot het einde van de duur van 

de bovenwettelijke uitkering waarop hij recht zou hebben gehad als hij aansluitend 
aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene werkloos zou zijn geworden. 

4. De berekeningsperiode van de loonsuppletie is het deel van een kalendermaand waarover 
de betrokkene recht heeft op loon uit zijn nieuwe dienstbetrekking en waarin de duur, 
bedoeld in het zesde lid, nog niet is verstreken.  

5. De loonsuppletie is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het onverminderde loon in de 
nieuwe dienstbetrekking en anderzijds de berekeningsgrondslag, beiden herleid tot het 
bedrag dat geldt over de berekeningsperiode. 

6. In afwijking van het achtste lid wordt indien de nieuwe dienstbetrekking een kleinere 
urenomvang per week heeft dan de bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene recht 
had of zou hebben gehad, voor de berekening bedoeld in het achtste lid de 
berekeningsgrondslag vermenigvuldigd met de urenomvang per week van de nieuwe 
dienstbetrekking, gedeeld door de urenomvang per week van het recht op bovenwettelijke 
uitkering waarop de betrokkene recht had of zou hebben gehad. Indien de nieuwe 
dienstbetrekking geen vaste urenomvang of vaste gemiddelde urenomvang per week 
heeft, wordt bij deze berekening de gemiddelde urenomvang per week in de 
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berekeningsperiode, bedoeld in het zevende lid, in aanmerking genomen. Dit lid wordt niet 
toegepast als zowel de nieuwe dienstbetrekking als het recht op bovenwettelijke uitkering 
een urenomvang per week heeft, gelijk aan die van een volledige dienstbetrekking. 

7. De betrokkene die voor loonsuppletie in aanmerking wil komen is verplicht: 
a. binnen drie maanden na het ontstaan van het recht op loonsuppletie een aanvraag om 
 loonsuppletie in te dienen; 
b. de door werkgever volgens bijlage 1 bepaalde controlevoorschriften loonsuppletie na 

te leven; 
c. in voldoende mate te trachten passende arbeid tegen een hoger loon te verkrijgen en, 

indien hem zulke arbeid wordt aangeboden, deze te aanvaarden. 
 Indien de betrokkene deze verplichtingen niet nakomt, zijn de artikelen 23 en 27 WW 

van overeenkomstige toepassing. 
8. Artikel 25 WW is van overeenkomstige toepassing op de loonsuppletie. Indien de 

betrokkene de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk is nagekomen, 
kan door of namens werkgever de loonsuppletie tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk 
worden geweigerd met toepassing van het gestelde in bijlage 4. 

9. De loonsuppletie wordt per maand achteraf betaald. Op de betaling van de loonsuppletie 
zijn de artikelen 30 en 36 tot en met 40 WW van overeenkomstige toepassing. 

10. Voor de toepassing van dit artikel: 
a. wordt een loonsuppletie uit anderen hoofde of een daarmee naar aard en strekking 

overeenkomende uitkering, waarop de betrokkene recht heeft, geacht deel uit te 
maken van het loon uit de nieuwe dienstbetrekking; 

b. wordt het loon in de nieuwe dienstbetrekking overigens op dezelfde wijze vastgesteld 
als de berekeningsgrondslag. 

  
  Artikel 15 Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid uit een nieuwe 

dienstbetrekking 
 

1. Voor zover de betrokkene die recht heeft op bovenwettelijke uitkering na aanvaarding van 
een nieuwe dienstbetrekking: 
a. opnieuw werkloos is en een nieuw recht op WW-uitkering heeft binnen de duur, 

bedoeld in het vierde en vijfde lid, 
b. recht heeft op een ZW-uitkering en een nieuw recht op WW-uitkering als bedoeld 

onder a zou hebben verkregen als hij niet ziek zou zijn geweest, herleeft zijn recht op 
bovenwettelijke uitkering overeenkomstig dit artikel. 

2. Indien de betrokkene ter zake van zijn arbeidsurenverlies als betrokkene geen recht op 
bovenwettelijke uitkering heeft, maar dit recht wel zou hebben gehad als hij geen nieuwe 
dienstbetrekking had aanvaard, heeft hij recht op bovenwettelijke uitkering 
overeenkomstig dit artikel voor zover hij: 
a. een recht op WW-uitkering verkrijgt binnen de duur van de bovenwettelijke uitkering 

zoals die voor hem zou gelden per de datum van het arbeidsurenverlies als 
betrokkene, of 

b. recht heeft op een ZW-uitkering en een recht op WW-uitkering als bedoeld onder a 
zou hebben verkregen als hij niet ziek zou zijn geweest.  

3. De bovenwettelijke uitkering, bedoeld in het tweede lid, wordt blijvend geheel geweigerd 
indien deze blijvend geheel zou zijn geweigerd als er ten gevolge van het 
arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op WW-uitkering zou zijn ontstaan.  

4. De bovenwettelijke uitkering, bedoeld in het eerste en tweede lid, duurt: 
a. voor de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk tot het einde van de duur van 

zijn bovenwettelijke uitkering, zoals die is vastgesteld per de eerste 
werkloosheidsdag; 
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b. voor de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, uiterlijk tot het einde van de duur van 
de bovenwettelijke uitkering waarop hij recht zou hebben gehad als hij aansluitend 
aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene werkloos zou zijn geworden. 

5. Artikel 43 WW is niet van overeenkomstige toepassing op de uitkeringsduur, bedoeld in 
het vierde lid. 

6. De hoogte van de bovenwettelijke uitkering is gelijk aan het percentage van de 
berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 5a, derde lid of artikel 9, derde lid, dat: 
a. op de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, van toepassing zou zijn geweest als hij 

vanaf de eerste werkloosheidsdag onafgebroken recht op bovenwettelijke uitkering 
zou hebben gehad; 

b. op de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, van toepassing zou zijn geweest als hij 
vanaf het arbeidsurenverlies als betrokkene onafgebroken recht op bovenwettelijke 
uitkering zou hebben gehad. 

7. Zolang en voor zover de betrokkene tegelijk recht heeft op een bovenwettelijke uitkering 
op grond van dit artikel en een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een andere 
bovenwettelijke uitkering of een uitkering die daar naar aard en strekking mee 
overeenkomt, heeft de bovenwettelijke uitkering op grond van dit artikel het karakter van 
een aanvulling tot het percentage, bedoeld in artikel 5a, derde lid ,of artikel 9, derde lid, 
dat voor de betrokkene geldt op grond van het vijfde lid. Artikel 5a, zesde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 16  Afkoop 

 
1. Op aanvraag van de betrokkene kan het recht op bovenwettelijke uitkering worden 

afgekocht volgens het bepaalde in bijlage 2. 
2. Indien het recht op bovenwettelijke uitkering vanaf een bepaald tijdstip is afgekocht, heeft 

de betrokkene geen enkele aanspraak op grond van deze regeling over de periode vanaf 
dat tijdstip, zolang hij niet opnieuw een recht op bovenwettelijke uitkering op grond van de 
onderhavige regeling heeft verkregen.  

 
Artikel 17  Vergoeding van verhuiskosten 

 
Aan de betrokkene, die werkzaamheden gaat verrichten, kan op zijn aanvraag een eenmalige 
tegemoetkoming worden verleend in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizing volgens het 
bepaalde in bijlage 3. 
 
Hoofdstuk 6  Slotbepalingen 
 

Artikel 18 Aanpassing uitkeringspercentages in geval van wijziging van het 
uitkeringspercentage op grond van de WW 

 
Indien het niveau van de uitkering krachtens de Werkloosheidswet een algemene wijziging ondergaat, 
zullen CAO-partners over de eventuele consequenties voor de onderhavige regeling overleg voeren. 
 

Artikel 18a   Uitvoeringsbepalingen 
 

1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist werkgever. 
2. In uitzonderlijke individuele gevallen kan werkgever  - rekening houdende met de feiten en 

omstandigheden -  ten gunste afwijken van het gestelde in deze regeling. 
3. De bepalingen ten aanzien van arbeidsongeschiktheid zijn slechts van toepassing voor zover 

dat mogelijk is bij samenloop met de Wet WIA. 
 

Artikel 19 Overgangsbepalingen 
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1. Ten aanzien van ontslaguitkeringen die zijn toegekend op een datum voorafgaand aan de 

ingangsdatum van fase 2 van de Wet overheidspersoneel onder de 
werknemersverzekeringen, te weten 1 januari 2001, blijft het regime van kracht zoals dat gold 
op 31 december 2000. 

2. De Regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid ABP | Loyalis vervalt met ingang 
van 1 oktober 2006. 

3. Op werknemers waarvan vóór 1 oktober 2006 schriftelijk is vastgelegd dat het dienstverband 
zal worden beëindigd op of na 1oktober 2006, hetgeen blijkt uit een vóór 1 oktober 2006 bij 
het CWI ingediende aanvraag voor een ontslagvergunning of uit een vóór 1 oktober 2006 
ingediend verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter, blijft de Regeling bovenwettelijke 
aanspraken bij werkloosheid ABP | Loyalis van toepassing. 

4. Op betrokkenen waaraan een bovenwettelijke uitkering is toegekend vóór 1 oktober 2006 blijft 
de regeling, op grond waarvan zij een bovenwettelijke uitkering ontvangen, van toepassing. 

5. Betrokkenen van wie het ontslag is ingegaan vóór 1 januari 2007 en waaraan met toepassing 
van de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten ABP | Loyalis een suppletie is 
toegekend blijft genoemde regeling en de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften van 
toepassing zoals deze luidden op 31 december 2006. 

 
Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel 

 
Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke 
aanspraken bij werkloosheid. 
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Bijlage 1 
 

Controlevoorschriften loonsuppletie  
als bedoeld in artikel 14, tiende lid, van de Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke 
aanspraken bij werkloosheid. 
 

Artikel 1 
 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 

a. werkgever, betrokkene: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Regeling preventie, re-
integratie en bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid; 

b. loonsuppletie: een loonsuppletie als bedoeld in artikel 14 van de Regeling preventie, re-
integratie en  bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid; 

c. LMA: de instantie door werkgever aangewezen om namens hem de Regeling preventie, 
re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid uit te voeren. 

 
Artikel 2 

 
De betrokkene die in aanmerking wil komen voor loonsuppletie, dient een aanvraag in bij het LMA. De 
aanvraag vindt plaats door het indienen van een door LMA beschikbaar gesteld aanvraagformulier, 
dat volledig en juist is ingevuld, dat is voorzien van de gevraagde bijlagen, en dat door de betrokkene 
is ondertekend. 
 

Artikel 3 
 
De betrokkene die een aanvraag om loonsuppletie heeft ingediend, is verplicht: 

a. periodiek, op de tijdstippen en op de wijze hem opgedragen door LMA, opgave te doen 
van de werkzaamheden die hij heeft verricht en van de inkomsten die hij uit die 
werkzaamheden heeft genoten over de periode waarin hij aanspraak maakt op 
loonsuppletie; 

b. op een aangegeven tijd en plaats te verschijnen op verzoek van LMA; 
c. controle mogelijk te maken door LMA werknemers, die zich met een daartoe strekkende 

machtiging kunnen legitimeren; 
d. een wijziging in zijn woon- of verblijfplaats onverwijld te melden aan; 
e. LMA desgevraagd inzage te verstrekken in en tegen kostprijs kopieën verstrekken van 

boeken, bescheiden, stukken en andere gegevensdragers, voor zover deze betekenis 
kunnen hebben voor het recht op loonsuppletie of voor het bedrag van de loonsuppletie 
dat aan de betrokkene wordt betaald; 

f. LMA desgevraagd verklaringen over te leggen afkomstig van en ondertekend door zijn 
nieuwe werkgever of nieuwe werkgevers of relevante derden, waarin dezen de juistheid 
van door de betrokkene in verband met de loonsuppletie verstrekte gegevens bevestigen.  
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Bijlage 2 
 

Regels inzake afkoop van het recht op bovenwettelijke uitkering 
als bedoeld in artikel 16 van de Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij 
werkloosheid.  
 

Artikel 1 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 

a. werkgever, betrokkene, berekeningsgrondslag, bovenwettelijke uitkering, WW, ZW: 
hetgeen daaronder wordt verstaan in de Regeling preventie, re-integratie en 
bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid; 

b. afkoop: afkoop als bedoeld in artikel 16 van de Regeling preventie, re-integratie en 
bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid; 

c. afkoopdatum: de datum vanaf welke het recht op bovenwettelijke uitkering wordt 
afgekocht;  

d. LMA: de instantie door werkgever aangewezen om namens hem de Regeling preventie, 
re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid uit te voeren.  

 
Artikel 2 

 
De betrokkene kan zijn recht op bovenwettelijke uitkering voor de nog resterende duur afkopen indien 
hij werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandig ondernemer, dan wel bestaande werkzaamheden 
als zelfstandig ondernemer uitbreidt. 
 

Artikel 3 
 
1. De betrokkene die zijn recht op bovenwettelijke uitkering wil afkopen, dient een schriftelijk, 

door hem ondertekend, verzoek tot afkoop in bij LMA. Dit verzoek bevat de reden voor 
afkoop en de gewenste afkoopdatum.  

2. De betrokkene kan zijn verzoek om afkoop schriftelijk intrekken zolang de afkoopsom niet 
is betaald. LMA bevestigt de ontvangst van de intrekking schriftelijk aan de betrokkene. 
 

Artikel 4 
 

1. Binnen een maand na de door de betrokkene gewenste afkoopdatum, of indien dat later 
is, binnen een maand nadat LMA het verzoek om afkoop heeft ontvangen, deelt LMA de 
betrokkene schriftelijk mee wat het voornemens is te beslissen, indien: 
a. het voornemen bestaat het verzoek in te willigen, of 
b. LMA van oordeel is dat er aanleiding is het verzoek niet in te willigen per de door de 

betrokkene genoemde afkoopdatum, maar wel per een andere datum. Bij deze 
mededeling vermeldt LMA de hoogte van de afkoopsom die bij de voorgenomen 
beslissing zou gelden en stelt het de betrokkene een redelijke termijn om zijn verzoek 
om afkoop schriftelijk te bevestigen, aan te passen of in te trekken. 

2. LMA neemt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van een bevestiging of aanpassing als 
bedoeld in het eerste lid, een beslissing op het verzoek om afkoop. 

3. LMA wijst het verzoek om afkoop af indien de betrokkene ondanks herhaald verzoek: 
a. niet genoegzaam aantoont dat een omstandigheid als bedoeld in artikel 2 zich 

voordoet, of 
b. niet reageert op de mededeling, bedoeld in het eerste lid. 
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Artikel 5 
 

1. De afkoopsom wordt gesteld op 30% van het bedrag aan bovenwettelijke uitkering dat de 
betrokkene vanaf de afkoopdatum zou hebben ontvangen als de omstandigheden, 
bedoeld in artikel 2, die voor de betrokkene reden tot afkoop zijn, zich niet zouden hebben 
voorgedaan. 

2. Bij de berekening van de afkoopsom wordt geen rekening gehouden met de gevolgen 
van; 
a. indexeringen van de berekeningsgrondslag per een datum na de afkoopdatum; 
b. een eventueel recht van de betrokkene op een uitkering op grond van de ZW op of na 

de afkoopdatum; 
c. overige omstandigheden die zich op of na de afkoopdatum voordoen, voor zover deze 

geen invloed hebben op de bovenwettelijke uitkering over de periode vóór de 
afkoopdatum. 

 
Artikel 6 

 
1. De afkoopsom wordt betaald binnen een maand nadat de beslissing tot inwilliging van het 

verzoek tot afkoop schriftelijk aan betrokkene is meegedeeld. 
2. Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde bedragen op grond 

van de Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
kunnen met de afkoopsom ineens worden verrekend. 

3. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstige toepassing op de 
afkoopsom voor zover deze onverschuldigd is betaald. 
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Bijlage 3 
 

Regels inzake de vergoeding van verhuiskosten 
als bedoeld in artikel 17 van de Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij 
werkloosheid. 
 

Artikel 1 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 

a. werkgever, betrokkene, bovenwettelijke uitkering: hetgeen daaronder wordt verstaan in de 
Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid; 

b. reisafstand: de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats, vastgesteld op de wijze 
zoals ten tijde van de beslissing op het verzoek van de betrokkene gebruikelijk is voor de 
inkomstenbelasting; 

c. LMA: de instantie door werkgever aangewezen om namens hem de Regeling preventie, 
re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid uit te voeren. 

 
Artikel 2 

 
1. De betrokkene heeft recht op vergoeding van verhuiskosten indien: 

a. hij recht heeft op een bovenwettelijke uitkering, die niet blijvend geheel is geweigerd, 
en waarvan de duur niet verstrijkt of zonder de aanvaarding van werkzaamheden zou 
zijn verstreken binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de werkzaamheden, en 

b. hij werkzaamheden aanvaardt die naar verwachting ten minste 12 maanden zullen 
duren, en 

c. die werkzaamheden leiden tot een eindiging van zijn recht op bovenwettelijke uitkering 
voor ten minste de helft van het aantal uren per week waarvoor hij onmiddellijk vóór 
de aanvang van die werkzaamheden recht had op bovenwettelijke uitkering, en 

d. verhuizing voor het aanvaarden van die werkzaamheden noodzakelijk is. 
2. Verhuizing wordt geacht noodzakelijk te zijn voor het aanvaarden van werkzaamheden 

indien de werkzaamheden bestaan uit een nieuwe dienstbetrekking, de betrokkene uit 
hoofde van die dienstbetrekking verplicht is binnen een bepaald gebied te wonen, de 
betrokkene buiten dat gebied woont, en hij naar dat gebied verhuist. 

3. Verhuizing wordt mede geacht noodzakelijk te zijn voor het aanvaarden van 
werkzaamheden indien de reisafstand tussen de woonplaats van de betrokkene en diens 
standplaats voor de werkzaamheden vóór de verhuizing ten minste 50 kilometer, en na de 
verhuizing ten hoogste 15 kilometer bedraagt. 

 
Artikel 3 

 
1. De betrokkene die in aanmerking wil komen voor vergoeding van verhuiskosten, dient een 

schriftelijk, door hem ondertekend verzoek in bij LMA. Het verzoek bevat de aard, de 
urenomvang per week, de ingangsdatum en de plaats van de werkzaamheden, de 
verhuisdatum en het oude en nieuwe woonadres. 

2. Een verzoek om vergoeding van verhuiskosten wordt niet meer in behandeling genomen 
als het meer dan 6 maanden na de verhuizing waarop het betrekking heeft, is ontvangen 
door LMA. 

3. De betrokkene verstrekt desgevraagd aan LMA bewijs van zijn verhuizing en van andere 
feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het recht op en de hoogte van 
de vergoeding van verhuiskosten. 
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4. LMA neemt binnen een maand na de verhuizing, of als dat later is, binnen een maand 
nadat het verzoek om vergoeding van verhuiskosten is ontvangen, een beslissing op het 
verzoek om vergoeding van verhuiskosten.  

 
Artikel 4 

 
1. De vergoeding van verhuiskosten bedraagt € 1.361,34. 
2. Indien de betrokkene in verband met zijn nieuwe werkzaamheden uit anderen hoofde een 

vergoeding van verhuiskosten ontvangt, wordt die vergoeding in mindering gebracht op 
het bedrag, bedoeld in het eerste lid. 

 
Artikel 5 

 
1. De vergoeding van verhuiskosten wordt betaald binnen een maand nadat de inwilliging 

van het verzoek tot vergoeding van verhuiskosten schriftelijk aan de betrokkene is 
meegedeeld, of als dat later is, binnen een maand na de verhuizing. 

2. Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde bedragen op grond 
van de Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
kunnen met de vergoeding van verhuiskosten ineens worden verrekend. 

3. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstige toepassing op een 
vergoeding van verhuiskosten voor zover deze onverschuldigd is betaald. 
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Bijlage 4 
 

Regeling sanctionering overtreding inlichtingenplicht 
als bedoeld in artikel 10, derde lid en artikel 14, elfde lid, van de Regeling preventie, re-integratie en 
bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid. 
 

Artikel 1  Definities 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. werkgever, betrokkene, bovenwettelijke uitkering, loonsuppletie, WW, ZW: hetgeen 
daaronder wordt verstaan in de Regeling preventie, re-integratie en bovenwettelijke 
aanspraken bij werkloosheid; 

b. inlichtingenplicht: de verplichting, bedoeld in artikel 25 WW, artikel 31, eerste lid, ZW of 
artikel 49 ZW, voor zover deze van overeenkomstige toepassing is op de bovenwettelijke 
uitkering of de loonsuppletie; 

c. benadelingsbedrag, boete, categorie: hetgeen daaronder wordt verstaan in het 
Boetebesluit socialeverzekeringswetten; 

d. maatregel: een gehele of gedeeltelijke weigering van de bovenwettelijke uitkering of de 
loonsuppletie als bedoeld in artikel 3; 

e. dringende reden: een dringende reden als bedoeld in de WW en de ZW; 
f. LMA: de instantie door werkgever aangewezen om de Regeling bovenwettelijke 

aanspraken namens hem uit te voeren. 
 

Artikel 2 Waarschuwing 
 
Indien ten aanzien van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht op grond van de 
WW of de ZW zou zijn volstaan met een schriftelijke waarschuwing, wordt volstaan met een 
schriftelijke waarschuwing. 
 

Artikel 3 Maatregelen 
 

1. Indien op grond van de WW of de ZW ten aanzien van het niet of niet behoorlijk nakomen 
van de inlichtingenplicht: 
a. een boete zou zijn opgelegd van de eerste of tweede categorie, wordt de 

bovenwettelijke  
 uitkering respectievelijk de loonsuppletie voor de helft geweigerd gedurende 13 

weken; 
b. een boete zou zijn opgelegd van de derde of vierde categorie, wordt de 

bovenwettelijke uitkering  
 respectievelijk de loonsuppletie voor de helft geweigerd gedurende 26 weken; 
c. een boete zou zijn opgelegd van de vijfde of een hogere categorie, wordt de 

bovenwettelijke uitkering respectievelijk de loonsuppletie blijvend geheel geweigerd.  
2. Bij de bepaling van de categorie van boete die zou zijn opgelegd, worden voor de 

berekening van het benadelingsbedrag de uitkering op grond van de WW en de ZW 
buiten beschouwing gelaten en de bovenwettelijke uitkering en de loonsuppletie 
afzonderlijk van elkaar in aanmerking genomen.  

3. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, gaan in bij het begin van de periode waarover 
de betrokkene ten aanzien van zijn bovenwettelijke uitkering respectievelijk loonsuppletie 
niet of niet behoorlijk aan de inlichtingenplicht heeft voldaan. Betreft dit meerdere 
perioden, dan wordt het benadelingsbedrag over die perioden samengeteld en gaat de 
maatregel in bij het begin van de eerste van die perioden. Perioden waarover al een 
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maatregel is opgelegd of een schriftelijke waarschuwing is gegeven of waarop artikel 4, 
eerste lid, van toepassing is, blijven daarbij buiten beschouwing.  

 
 Artikel 4 Verwijtbaarheid 
 

1. Indien de betrokkene de inlichtingenplicht niet of niet behoorlijk is nagekomen en hem dit 
in het geheel niet te verwijten is, wordt geen maatregel opgelegd en geen schriftelijke 
waarschuwing gegeven.  

2. Indien LMA, gelet op de mate waarin de betrokkene de overtreding van de 
inlichtingenplicht kan worden verweten, de op grond van artikel 3 vastgestelde maatregel 
te zwaar wordt geacht, kan het de naastlagere maatregel opleggen. Voor de toepassing 
van artikel 3, lid 1 onder a betekent dit dat wordt volstaan met een schriftelijke 
waarschuwing. 
 

Artikel 5 Recidive 
 
Indien aan de betrokkene schriftelijk is bekend gemaakt dat hem op grond van deze regeling een 
maatregel is opgelegd en hij binnen twee jaar na deze bekendmaking opnieuw de inlichtingenplicht 
niet nakomt, kan LMA de naasthogere maatregel opleggen. 
 

Artikel 6 Dringende reden 
 
Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan LMA besluiten van het opleggen van een 
maatregel af te zien. 
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Bijlage XI  

 

LEVENSLOOPREGELING   
 
 

Artikel 1   Definities 
 

1. Werkgever:  inhoudingsplichtige waarbij de werknemer op basis van een 
arbeidsovereenkomst werkzaam is. 

  Voor de werknemer in dienst van  APG, de directie APG. 
  Voor de werknemer in dienst van Loyalis NV, de directie 

Loyalis NV. 
2. Werknemer:  de werknemer als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c 

eerste volzin van de CAO APG | Loyalis. 
3. Deelnemer: de werknemer die overeenkomstig artikel 3 aan de  
  levensloopregeling deelneemt. 
4. Levensloopvoorziening: de voorziening ingevolge de levensloopregeling in artikel 2. 
5. Instelling: de door de werknemer aan te wijzen financiële instelling die 

voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 19g van de 
Wet op de Loonbelasting 1964 waarbij de 
levensloopvoorziening wordt aangehouden. 

6. Levensloopverzekering: een bij de instelling ten name van de deelnemer afgesloten 
levensloopverzekering, waarop het ingehouden loon gestort 
wordt. 

7. Levenslooprekening: een bij de instelling ten name van de deelnemer geopende 
geblokkeerde levenslooprekening, waarop het ingehouden 
loon gestort wordt. 

8. Levenslooploon: het ingehouden loon vermeerderd met de daarop 
gekweekte inkomsten en de daarmee behaalde 
rendementen bij een levenslooprekening onderscheidenlijk 
de waarde van de polis bij een levensloopverzekering. 

9. Levenslooptegoed: het tegoed op een levenslooprekening onderscheidenlijk 
het verzekerd kapitaal. 

 
 

Artikel 2   Doel 
 
Deze levensloopregeling heeft ten doel het treffen van een voorziening voor het sparen van geld 
uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van onbetaald verlof en/of een aanspraak 
ingevolge een pensioenregeling. Werkgever heeft hiertoe een collectief contract met Loyalis Leven NV 
gesloten waaraan werknemer op vrijwillige basis een levensloopverzekering kan afsluiten. 
 
 

Artikel 3   Deelname 
 

1. De werknemer heeft het recht deel te nemen aan de levensloopregeling. 
2. De deelname geschiedt op verzoek van werknemer op een door werkgever aangegeven 

wijze. 
3. De werknemer kan het verzoek tot deelname slechts één keer per kalenderjaar doen.  
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4. De deelnemer verklaart zich bij zijn verzoek tot deelname akkoord met de bepalingen van dit 
reglement. Als de door werknemer aangewezen instelling Loyalis Leven NV is verklaart hij 
zich tevens akkoord met de bepalingen van de levensloopovereenkomst die werkgever met 
Loyalis Leven NV heeft gesloten. 

5. De deelnemer verklaart schriftelijk aan werkgever bij welke instelling de levensloopvoorziening 
wordt aangehouden op een door werkgever aangegeven wijze. 

6. De deelnemer verklaart bij zijn verzoek tot deelname, dat hij geen levenslooptegoed heeft 
ingevolge een levensloopregeling bij één of meer andere instellingen dan bedoeld in lid 5. 

 Indien de deelnemer wel levenslooptegoed heeft bij één of meer andere instellingen 
verklaart hij schriftelijk aan werkgever: 
• wat het levenslooptegoed is op het tijdstip van deelname; 
• de stortingen bij de andere instellingen gedurende het kalenderjaar van deelname; 
• hoeveel jaar hij deelgenomen heeft aan een levensloopregeling. 

7. Daarnaast verklaart werknemer: 
• dat hij ermee instemt dat de instelling(en) aan werkgever informatie over de omvang 

van het levenslooptegoed verstrekt en over de kalenderjaren waarin een 
levensloopvoorziening is gestort op de geblokkeerde levenslooprekening 
onderscheidenlijk levensloopverzekering; 

• dat hij ermee instemt dat, indien in het kalenderjaar van deelname een grotere 
levensloopvoorziening is getroffen dan 12% van het bruto inkomen van dat 
kalenderjaar, het bovenmatige gedeelte vóór het einde van het kalenderjaar door de 
instelling aan werkgever wordt overgemaakt op een door werkgever aangegeven 
wijze. Het bovenmatige gedeelte wordt door werkgever na inhouding van alle 
verplichte heffingen vóór het einde van het kalenderjaar aan werknemer uitbetaald; 

• dat ingeval van overlijden van werknemer het volledig tegoed op de 
levenslooprekening(en) onderscheidenlijk het verzekerd kapitaal, waarop aanspraak 
bestaat bij overlijden, van de levensloopverzekering(en) aan werkgever wordt 
overgemaakt op een door werkgever aangegeven wijze. Na inhouding van alle 
verplichte heffingen maakt werkgever het netto equivalent aan de erfgenamen over. 

8. De deelnemer verklaart schriftelijk dat hij bij een inhoudingsplichtige in hetzelfde 
kalenderjaar niet deelneemt aan een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de 
Wet op de loonbelasting 1964. 

 
 

Artikel 4   Inhouding op bruto loon 
 

1.    De inhouding per kalenderjaar ingevolge de levensloopregeling bedraagt: 
a. indien op 1 januari van het kalenderjaar van deelname het levenslooploon minder 

bedraagt dan 2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd aan het in het voorafgaand 
kalenderjaar genoten fiscale loon: ten hoogste 12% van het bruto loon in het 
kalenderjaar van de deelname; 

b. indien op 1 januari van het kalenderjaar van deelname het levenslooploon gelijk is aan 
of meer bedraagt dan 2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd aan het in het 
voorafgaand jaar kalenderjaar genoten fiscale loon: nihil. 

2. De hoogte van de inhouding op het bruto loon wordt door de deelnemer bij zijn verzoek tot     
deelname vermeld; 

3. a. Wijziging van de inhouding kan één keer in het kalenderjaar van deelname 
geschieden; 

 Beëindiging van de inleg kan gedurende het kalenderjaar geschieden.  
b. Deelnemer dient schriftelijk een verzoek tot wijziging/beëindiging als bedoeld onder 

sub a in bij werkgever op een door werkgever aangegeven wijze. De 
wijziging/beëindiging gaat niet eerder in dan één maand nadat het verzoek is 
ontvangen. 
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Wijziging/beëindiging met terugwerkende kracht is niet mogelijk; 
c. Indien het bruto loon gedurende een kalenderjaar zodanig wijzigt dat de     

levensloopvoorziening in dat kalenderjaar de maximaal toegestane 12% van het bruto 
loon in het kalenderjaar overschrijdt, past werkgever de inhouding op bruto loon aan. 

d. Werknemer is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen om te bewerkstelligen 
dat werkgever de levensloopregeling, met inachtneming van de daarop van 
toepassing zijnde fiscale regels, correct kan toepassen.  
Eventuele fiscale consequenties worden op werknemer verhaald. 

 
 

Artikel 5   Wijze van sparen 
 
1. Het ingehouden loon van werknemer wordt door werkgever bij de instelling gestort op de 

levenslooprekening of als premie ten behoeve van de levensloopverzekering ten name 
van de deelnemer. 

2. De financiële instelling schrijft op de levenslooprekening gekweekte inkomsten en de 
daarmee behaalde rendementen op de levenslooprekening bij. 

3. De bij de levensloopverzekering behaalde rendementen worden aangewend voor een 
verhoging van het verzekerde kapitaal. 

4. Het tegoed op de levenslooprekening onderscheidenlijk het verzekerd kapitaal op grond 
van de levensloopverzekering mag uitsluitend bestaan uit het levenslooploon. 

 
 

Artikel 6   
 
1.  Indien werknemer verzoekt om deelname met ingang van 1 januari van enig kalenderjaar 

verstrekt werknemer uiterlijk vóór 1 maart van het kalenderjaar van deelname aan 
werkgever (een) overzicht(en) van zijn levenslooptegoed(en) op 31 december van het 
voorafgaand kalenderjaar als hij bij (een) andere instelling(en) dan Loyalis Leven NV een 
levensloopvoorziening heeft getroffen. 

2. Indien de/het in lid één bedoeld(e) overzicht(en) niet op 1 maart bij werkgever ontvangen 
zijn beëindigt werkgever de storting op de levenslooprekening onderscheidenlijk de 
levensloopverzekering. 

3. Indien werknemer in de loop van een kalenderjaar verzoekt om deelname verstrekt hij 
gelijktijdig met het verzoek de/het in lid één bedoelde overzicht(en) aan werkgever. 

 
 

Artikel 7   Opname van het levenslooptegoed 
 
1. Over het levenslooptegoed mag werknemer uitsluitend beschikken: 

• ter financiering van een periode onbetaald verlof;  
• ten behoeve van het omzetten van het levenslooptegoed in een aanspraak ingevolge 

een pensioenregeling voorzover de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 
1964 niet worden overschreden. 

2. Voor het opnemen van levenslooptegoed, als bedoeld in lid 1, doen deelnemer en 
werkgever een gezamenlijk schriftelijk verzoek aan de instelling waar het 
levenslooptegoed wordt aangehouden om het levenslooptegoed geheel of gedeeltelijk 
aan werkgever over te maken. 

3. Het inkomen gedurende de periode van onbetaald verlof bedraagt, tezamen met mogelijk 
daarnaast ontvangen bruto loon van werkgever, niet meer dan het laatstgenoten bruto 
loon van werknemer. 
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Artikel 8   Afkoop 
 
1. Het levenslooptegoed kan niet worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel 

formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden anders dan ten behoeve van de in 
artikel 61k Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bedoelde verpanding. 

2. Indien in strijd met deze regeling geheel of gedeeltelijk wordt beschikt over het 
levenslooptegoed wordt de gehele aanspraak op het levenslooptegoed aangemerkt als 
loon uit vroegere betrekking. 

 
 

Artikel 9   Verlofaanvraag 
 
1. De werknemer kan alleen het levenslooptegoed opnemen voor een periode van onbetaald 

verlof als daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door werkgever. 
2. Een levensloopverlofperiode bedraagt minimaal één kalendermaand. 
3. Werknemer dient een schriftelijke aanvraag in voor onbetaald verlof tenminste drie 

maanden vóór de beoogde levensloopverlofperiode. In de aanvraag geeft hij aan op 
welke data de verlofperiode begint, eindigt en hoeveel uren onbetaald worden 
opgenomen. 

4. Werkgever willigt in principe de aanvraag voor onbetaald verlof in tenzij een zwaarwegend 
bedrijfsbelang zich hiertegen verzet of de aanvraag naar het oordeel van werkgever te 
laat is ingediend.  
Als werkgever overweegt de aanvraag niet of niet geheel in te willigen pleegt hij, alvorens 
te beslissen, overleg met werknemer.  

5. Als werknemer gedeeltelijk onbetaald verlof aanvraagt is ten aanzien van de inroostering 
van de te werken uren het gestelde in artikel 29, lid 2 van de CAO APG | Loyalis van 
toepassing. 

6. Werkgever deelt schriftelijk zijn beslissing op de aanvraag aan werknemer mede 
tenminste twee maanden na ontvangst van de aanvraag.  

7. Indien werkgever één maand vóór de aanvang van de beoogde verlofperiode geen besluit 
heeft genomen gaat de onbetaald verlofperiode in overeenkomstig de aanvraag van 
werknemer. 

 
 

Artikel 10   Slotbepalingen 
 

In alle gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist werkgever. 
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