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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
geldig van 1 april 2008 
tot en met  31 maart 2010 
 
Tussen 
 
Mn Services N.V., gevestigd te Rijswijk, Burgemeester Elsenlaan 329, 
 
als partij ter ene zijde, 
 
hierna genoemd Mn Services 
 
en 
 
De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Culemborg en FNV Bondgenoten, 
gevestigd te Rotterdam, 
 
als partijen ter andere zijde, hierna genoemd vakorganisaties 
 
is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst, hierna genoemd CAO, aangegaan. 
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1. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1.1  Definities 
 
 
aanspraak op verlof  : aantal verlofuren dat ieder kalenderjaar aan   
     werknemer wordt toegekend; 
all-in-jaarsalaris   :  het basisjaarsalaris, vermeerderd met de vakantie- 
     toeslag en de eindejaarsuitkering (dertiende   
     maand); het all-in-jaarsalaris is het totale   
     pensioendragende salaris 
arbeidsduur   : het aantal uren dat de werkgever met de werknemer is 
     overeengekomen gemiddeld per week te werken 
basisjaarsalaris   :  het bruto jaarsalaris, vastgesteld op basis van de  
     salarisschaal in welke de werknemer is ingedeeld 
buitengewoon verlof  :  de situatie waarin de werkgever de werknemer verlof geeft  

in met name genoemde situaties, met behoud van volledig 
salaris. 

ex-werknemer   : persoon die eerder een dienstverband voor   
     onbepaalde tijd met werkgever heeft gehad 
HR-adviseur   : stafmedewerker die werkgever en werknemer  
     adviseert op het terrein van Human Resource  
     Management    
interne kandidaat   : werknemer die meedingt bij een wervings- en  
     selectieprocedure    
maandsalaris   : 1/12 van het basisjaarsalaris 
norminkomen   : het “honderdprocentniveau” van de betreffende  
     salarisschaal 
onregelmatige werktijden  :  de op basis van een dienstrooster regelmatig   
     plaatsvindende werkzaamheden, welke worden  
     verricht op dagen van maandag tot en met vrijdag  
     buiten de uren gelegen tussen 7.30 en 18.00 uur 
opname van verlof  : het aantal verlofuren dat ieder kalenderjaar   
     wordt opgenomen 
overwerk   : het in uitdrukkelijke opdracht van de unitmanager of  
     hogere functionaris incidenteel verrichten van  
     werkzaamheden, waarbij een aanwezigheid van 10  
     uur of meer  (bij een 8-urige werkdag) of 11 uur of  
     meer  (bij een 9-urige werkdag) per dag is vereist 
partner    :  de gehuwde dan wel de ongehuwd samenwonende  
     partner van werknemer, waarbij onder ongehuwd  
     samenwonend wordt verstaan het hebben van een  
     duurzaam samenlevingsverband, vergelijkbaar met  
     een huwelijk, gedurende een onafgebroken periode  
     van minimaal 6 maanden, met een zelfstandige  
     vestigingsplaats 
RSP    : Relatieve SalarisPositie: het percentage van het  
     actuele salaris ten opzichte van het norminkomen; 
schaalmaximum   : honderdtwintig procent van het norminkomen van de  
     betreffende salarisschaal 
schaalminimum   : zeventig procent van het norminkomen van de  
     betreffende salarisschaal 
toeslag à la carte    : de toeslag in verband met de volgens de Regeling  
     CAO à la carte gemaakte keuze om langer dan de  
     gebruikelijke 36 uren per week (met een maximum van 
     40 uren) te werken. Deze toeslag maakt deel uit  
     van de pensioengrondslag 
uurloon    : het basisjaarsalaris gedeeld door 1872 
vakorganisaties   : de werknemersorganisaties die partij zijn bij de tot-  
     standkoming van de CAO. 
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verlofuren   :  aantal uren waarop werknemer afwezig is met  
     behoud van volledig salaris 
verschoven uren   :  uren waarop buiten de reguliere werktijden wordt  
     gewerkt met instandhouding van de arbeidsduur van  
     de werknemer, teneinde te bereiken dat de primaire  
     bedrijfsprocessen ongehinderd doorgang vinden. 
verwanten   :  bloed- of aanverwanten d.w.z. personen die een  
     gemeenschappelijke stamvader hebben (zie   
     schema) uitgedrukt in graden respectievelijk  
     verwanten welke door een huwelijk of ongehuwd  
     samenlevingsverband een gelijke band met de  
     werknemer hebben als bloedverwanten; 
werkgever   : Mn Services N.V. 
werknemer   : degene die een arbeidsovereenkomst met werkgever  
     heeft 
werktijd    : de tijd die dagelijks van maandag tot en met vrijdag  

    dient te worden gewerkt; 
   
Artikel 1.2 Werkingssfeer 
1. De CAO is van toepassing op alle werknemers, met uitzondering van de directieleden en de 

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

4.1 zijn niet van toepassing op werknemers die zijn ingedeeld in de salarisschalen hoger dan 9. 
3. De werkgever is tegenover de werknemers gehouden, gedurende de tijd dat de CAO van 

kracht is, de arbeidsvoorwaarden in de CAO in acht te nemen. Zolang de onderhandelingen 
voortduren en geen nieuwe CAO tot stand is gekomen, gelden tenminste de bepalingen van 
deze CAO.  

4. De werkgever kan in voor de werknemer gunstige zin van de arbeidsvoorwaarden in de CAO 
afwijken en kan in voor de werknemer ongunstige zin slechts afwijken in overleg met 
vakorganisaties. 

 
Artikel 1.3 Verplichtingen van de werkgever 
1. De werkgever is verplicht zich jegens zijn werknemers te gedragen zoals een goed werkgever 

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

CAO de tekst hiervan ter beschikking gesteld. 
3. De werkgever zal bij indiensttreding van de werknemer de aan de functie verbonden 

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

 
Artikel 1.4 Verplichtingen van de werknemer 
1. De werknemer is gehouden de belangen van de werkgever als een goed werknemer te 

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

verrichten, voorzover deze redelijkerwijs kunnen worden verwacht, zo goed mogelijk uit te 
voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

3. De werknemer kan door de werkgever worden verplicht tijdelijk andere dan zijn reguliere 
werkzaamheden te verrichten, voorzover deze redelijkerwijs kunnen worden opgedragen. De 
werkgever dient hierbij rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de 
werknemer. Indien naar het oordeel van de werknemer de tijdelijk opgedragen 
werkzaamheden niet voldoen aan de genoemde criteria, is hij gehouden de werkgever hiervan 
op de hoogte te stellen, onverminderd de verplichting de werkzaamheden terstond te 
verrichten.  

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

5. De werknemer dient te voorkomen dat zijn privé-belangen in confilict komen dan wel 
verstrengeld raken met de belangen van de werkgever en/of zijn opdrachtgevers, dan wel dat 
de schijn wordt gewekt dat dit het geval zou zijn. Dit geldt ook voor alle contacten met 
derden. 
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6. Het is een werknemer niet toegestaan arbeid in loondienst voor derden, voor eigen rekening 
dan wel nevenwerkzzamheden te verrichten of handel te drijven in strijd met de belangen van 
de werkgever, indien de werkgever schriftelijk en gemotiveerd te kennen heeft gegegeven zich 
daartegen te verzetten. De werknemer dient de werkgever van zijn voornemen tot het aangaan 
van een nevenbetrekking, het verrichten van nevenwerkzaamheden of het drijven van handel 
schriftelijk in kennis te stellen. 

7. De werknemer is gehouden kennis te nemen van de inhoud van geldende gedragscode(s), 
interne regelingen en procedures en deze onverkort na te leven. 
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2. AANSTELLING EN EINDE DIENSTVERBAND 
 
 
Artikel 2.1 Aanstelling 
1. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd met 

inachtneming van de wettelijke proeftijd. 
2. Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt het wettelijk regime. 
3. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt mede geacht te zijn aangegaan, indien er 

sprake is van werkzaamheden met een kennelijk tijdelijk karakter (vb. een project). 
 
Artikel 2.2 Einde dienstverband 
1. Met inachtneming van de wettelijke bepalingen eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd van rechtswege. 
2. In afwijking van de wet is, bij opzegging van het dienstverband van de werknemer ingedeeld 

in een van de salarisschalen 3 tot en met 9, door de werkgever, de opzegtermijn gelijk aan: 
duur dienstverband:   maanden: 
tot en met 5 jaar  : 3 
6 tot en met 10 jaar : 4 
11 jaar en langer  : 6. 
Indien de werknemer is ingedeeld in salarisschaal 10 of hoger is de opzegtermijn 3 maanden, 
ongeacht de duur van het dienstverband. 

3. In afwijking van de wet is, bij opzegging van het dienstverband door de werknemer ingedeeld 
in een van de salarisschalen 3 tot en met 9, de opzegtermijn gelijk aan: 
duur dienstverband:  maanden: 
tot en met 10 jaar  :  2 
11 jaar en langer  :  3. 
Indien de werknemer is ingedeeld in salarisschaal 10 of hoger is de opzegtermijn 3 maanden, 
ongeacht de duur van het dienstverband. 

4. Opzegging dient tegen het einde van de kalendermaand schriftelijk te geschieden bij de direct 
leidinggevende met kopie aan de HR-adviseur. 

5. Tenzij anders is overeengekomen eindigt het dienstverband van rechtswege op de eerste dag 
van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.  

6. Bij inkrimping van personeel of reorganisatie van de werkzaamheden van de werkgever wordt 
met betrekking tot de gevolgen voor de werknemers het advies ingewonnen van de 
Ondernemingsraad en wordt in overleg met de vakorganisaties een sociaal plan opgesteld. 

 
Artikel 2.3 Voorkeursbeleid  
1. Bij gelijke geschiktheid in een sollicitatieprocedure hebben interne kandidaten voorrang. 
2. De ex-werknemer die op eigen verzoek in het verleden het dienstverband heeft beëindigd in 

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

3. Bij herindiensttreding biedt de werkgever, voorzover mogelijk en noodzakelijk, de 
gelegenheid tot her- en bijscholing.
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3. ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 
 
 
Artikel 3.1 Arbeidsduur  
1. De arbeidsduur bij een volledig dienstverband is gemiddeld 36 uur per week. 
2. De gemiddeld 36-urige werkweek wordt ingevuld volgens individuele roosters als genoemd in 

de Regeling CAO à la carte (bijlage 1). Ingevolge de bepalingen van die regeling hebben 
werknemers de mogelijkheid om twee respectievelijk vier uren per week meer te werken. 

3. De roosters van de werknemers als bedoeld in lid 2 zullen per afdeling worden vastgesteld. 
4. Dagen, waarop volgens het vastgestelde individuele rooster door de werknemer niet wordt 

gewerkt, worden als niet-werkdagen beschouwd, vergelijkbaar met zater-, zon- en feestdagen. 
5. Werknemers, ingedeeld in een salarisschaal hoger dan 9, werken bij een volledig 

dienstverband gemiddeld 40 uren per week. 
6. Werknemers van 58 jaar en ouder hebben aanspraak op extra arbeidsduurvermindering van 80, 

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

7. De aanspraak op extra arbeidsduurvermindering als bedoeld in lid 6 kan worden opgenomen, 
slechts na overleg met werkgever, in de vorm van vermindering van de dagelijkse werktijd of 
als extra verlof. 

 
Artikel 3.2 Variabele werktijden 
1. De openingstijd van de Mn Services gebouwen is van 07.00 uur tot 20.00 uur. De werktijd is 

gelegen binnen de openingstijd van de gebouwen. 
2. De aanvangs- en beëindigingstijden van de werkzaamheden worden in overleg met de 

leidinggevende bepaald en zijn afhankelijk van de mogelijkheden welke een functie hiervoor 
biedt.  

3. De werktijd per dag mag niet meer bedragen dan 9 uur; met dien verstande dat per week niet 
meer dan 5 uur extra boven de 40 uur mag worden gewerkt. 

4. De dagelijkse lunchpauze kan variabel worden opgenomen in overleg met de directe collega’s 
en rekening houdend met mogelijke afdelingsbelangen zoals de bezetting. 

5. Verlof en verzuim wegens een bezoek aan de huisarts, tandarts of specialist vallende in de 
werktijd worden mede als gewerkte tijd beschouwd. 

 
Artikel 3.3 Onregelmatige werktijden 
1. Het gestelde in dit artikel is alleen van toepassing op de werknemer in wiens 

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

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

van overmacht, tenminste drie maanden van tevoren bekend gemaakt. 
4. De werknemer op wie het gestelde in dit artikel van toepassing is, heeft aanspraak op een 

toeslag, als bedoeld in artikel 4.7 lid 1. 
5. Indien de werkgever de “onregelmatige werktijden” beëindigt, heeft de werknemer, die de 

toeslag minimaal een jaar heeft ontvangen, aanspraak op een afbouw van de toeslag als 
bedoeld in artikel 4.7 lid 2. 

 
Artikel 3.4 Verschoven uren 
1. Op werknemers van de technische dienst, gebouwenservice en IT-beheer & exploitatie is, 

onder de voorwaarden in dit artikel genoemd, een regeling verschoven uren van toepassing. 
2. Deze regeling is alleen van toepassing indien bepaalde activiteiten onvermijdelijk buiten de 

reguliere werktijden uitgevoerd dienen te worden. 
3. Indien het gestelde in lid 2 zich voordoet wordt er, tenminste 4 weken voor het plaatsvinden 

van betreffende activiteiten, in afwijking van het normale werkrooster van de werknemer als 
bedoeld in lid 1, door de direct leidinggevende in overleg met de werknemer een werkrooster 
van verschoven uren opgesteld. 

4. De direct leidinggevende van de werknemer als bedoeld in lid 1 is verantwoordelijk voor de 
planning van de werkroosters verschoven uren en de juiste toepassing van deze regeling. 

5. Indien er sprake is van calamiteiten en/of de aanwezigheid van de werknemer als bedoeld in 
lid 1 voor langere tijd vereist is, zodanig dat er sprake is van overwerk in de zin van de 
definitie volgens artikel 1.1 (overwerk) is de overwerkvergoeding als bedoeld in artikel 4.9 
van toepassing. 
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6. De werknemer op wie deze regeling van toepassing is, kan in een kalenderjaar slechts tien 
maal in een weekend worden ingeroosterd. 

 
Artikel 3.5 Overwerk 
1. Dit artikel is van toepassing op de werknemer die overwerk in de zin van de definitie volgens 

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

2. De werknemer die overwerk heeft verricht komt in aanmerking voor een overwerkvergoeding 
als bedoeld in artikel 4.9. 

 
Artikel 3.6 Deeltijdarbeid 
1. Voor zover de functie en werksituatie dit naar het oordeel van de werkgever toelaten is 

deeltijdarbeid toegestaan met inachtneming van een minimum van 18 uren per week. 
2. De werknemer die gebruik heeft gemaakt van het wettelijk recht op ouderschapsverlof, wordt 

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

3. De werknemer met een deeltijd dienstverband valt naar rato van zijn arbeidsduur onder de 
bepalingen van de CAO met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.3 lid 2.
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4. SALARIS EN VERGOEDINGEN 
 
 
Artikel 4.1 Salaris 
1. In de bijlagen bij de CAO, wordt aangegeven binnen welke grenzen van de salarisschalen het 

salaris van de werknemer wordt vastgesteld. 
2. De indeling van functies in de salarisschalen is gebaseerd op de ORBA-methodiek van 

functiewaardering. 
3. Er gelden aparte salarisschalen voor jeugdigen, d.w.z. voor werknemers jonger dan 22 jaar. 
4. Het al dan niet toekennen van een jaarlijkse salarisverhoging per januari van het 

desbetreffende kalenderjaar is mede gebaseerd op de uitkomst van het beoordelingssysteem 
als bedoeld in artikel 6.2. Hierbij is het zogenaamde RSP-beloningssysteem van toepassing. 

5. Voor jeugdige werknemers als bedoeld in lid 3 geldt dat op de eerste van de maand waarin de 
werknemer jarig is het salaris wordt aangepast. 

6. Voor werknemers, van wie de werkzaamheden een hogere salariëring dan genoemd in de 
salarisschalen 3 tot en met 9 rechtvaardigen, worden de salarissen met toepassing van het 
gestelde in artikel 1.2 lid 2 in individuele overeenkomsten geregeld. 

7. Salarisverhogingen worden bepaald aan de hand van een “tabel salarisgroei” (zie bijlage A2). 
De uitkomsten volgens het personeelsbeoordelingssysteem worden hierin vertaald naar een 
getal, waarmee de RSP van de werknemer wordt verhoogd. De nieuwe RSP kan niet 
uitgroeien boven het maximum van de reikwijdte waarbinnen de oude RSP zich bevond 
(bijvoorbeeld 90-100%) zolang de uitkomst van het beoordelingssysteem niet hoger uitvalt 
dan deze is/was in het jaar dat het maximum niveau wordt/werd bereikt. De dan vastgestelde 
nieuwe RSP wordt vermenigvuldigd met het normsalaris. De uitkomst vormt het nieuwe 
salaris waarbij rekening wordt gehouden met het van toepassing zijnde norminkomen c.q. 
maximum niveau. 
Voorbeeld: de huidige RSP is 98% en de uitkomst van de beoordeling is “Goed” en levert dus 
een score van 4 op.  De nieuwe RSP wordt dan niet 102% maar gemaximeerd op 100%, zijnde 
het maximum van de reikwijdte van 90-100%. Als in het jaar daarna wederom een “Goed” 
wordt gescoord levert dat geen salarisverhoging op. Pas bij een betere beoordeling – “zeer 
goed” of  “uitstekend” gaat de RSP verder omhoog. 

8. Onvoldoende functioneren leidt niet tot een salarisverhoging. 
9. Werknemers met een beoordeling “uitstekend” kunnen doorgroeien tot het schaalmaximum. 
 
Artikel 4.2 Salarisdoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid 
1. Onder arbeidsongeschiktheid wordt in dit artikel verstaan het ongeschikt zijn tot werken ten 

gevolge van ziekte, ongeval, gebrek, zwangerschap en /of bevalling.  
2. Voor de toepassing van het in lid 3 en 4 bepaalde worden perioden waarin de werknemer ten 

gevolge van arbeidsongeschiktheid verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten 
samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan één maand opvolgen. 

3. De werkgever is bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer 
 gehouden gedurende een tijdvak van maximaal 12 maanden het all-in-jaarsalaris bij 
 arbeidsongeschiktheid door te betalen dat de werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou hebben 
 verdiend. 
4. Indien de periode van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemer het 
 tijdvak van 12 maanden overstijgt, is de werkgever gehouden gedurende het daarop volgende 
 tijdvak van maximaal 12 maanden het all-in-jaarsalaris bij arbeidsongeschiktheid door te 
 betalen tot 70% bruto dat de werknemer bij arbeidsgeschiktheid zou hebben verdiend. 
5. Indien werknemer zijn werkzaamheden in de periode als genoemd onder lid 4 van dit artikel 
 geheel of gedeeltelijk hervat en op zijn minst aan de wettelijke verplichtingen voor reïntegratie 
 voldoet, zal alsnog met terugwerkende kracht een aanvulling tot 100% geheel of naar rato 
 plaatsvinden. De toekenning van deze aanvulling zal worden beoordeeld door een in te stellen 
 team, bestaande uit de bedrijfsarts, een lid van de Ondernemingsraad en de HR-manager. Dit 
 team zal beoordelen of betrokkene zich voldoende heeft ingespannen om te reïntegreren. 
6. De in lid 3 en 4 bedoelde salarisdoorbetaling wordt verminderd met het bedrag van enige - 
 ongekorte - geldelijke uitkering die de werknemer toekomt dan wel zou kunnen toekomen 
 krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering.  
7. Indien na afloop van de in lid 4 genoemde periode een arbeidsongeschiktheid van minder dan 
 35% wordt vastgesteld blijft het overeengekomen vaste dienstverband bestaan tegen betaling 
 van het overeengekomen all-in jaarsalaris met een maximum van drie jaar.  
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8. Indien na afloop van de in lid 4 genoemde periode een arbeidsongeschiktheid wordt 
 vastgesteld op een percentage tussen 35 en 80 wordt het overeengekomen vaste dienstverband 
 omgezet naar een parttime arbeidsovereenkomst. 
9. Indien de werknemer voorafgaande aan de periode van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in 
 lid 1 een toeslag voor onregelmatige werktijden heeft ontvangen, maakt deze deel uit van het 
 all-in-jaarsalaris. 
10. De trendmatige CAO-salarisverhogingen worden gedurende de genoemde maanden in de 
 leden 3 en 4 van dit artikel toegepast. 
11. Indien de werknemer gedurende de periode van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
 arbeid gaat verrichten, welke mede strekt tot behoud, herstel of bevordering van de 
 arbeidsgeschiktheid, dan wel op grond van gedeeltelijke validiteit, worden de daaruit 
 voortvloeiende inkomsten mede  in mindering gebracht op het all-in-jaarsalaris. 
12. Indien en voorzover de werknemer een loonvordering kan doen gelden tegen derden terzake 
 van zijn arbeidsongeschiktheid, is het gestelde in dit artikel onder lid 3 en 4 niet van 
 toepassing. In dat geval verstrekt werkgever een voorschot op de schadevergoeding ter hoogte 
 van de in de genoemde leden bedoelde aanvulling. De werknemer is verplicht op daartoe 
 strekkend verzoek van werkgever zijn aanspraken op schadevergoeding tegen derden door 
 middel van een akte van cessie over te dragen aan de werkgever. 
13. De arbeidsongeschikte werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een door de 
 uitvoeringsinstelling of door de werkgever in te stellen medische controle. De werkgever kan 
 sancties nemen ten aanzien van de werknemer, indien deze zich niet houdt aan deze bepaling, 
 waaronder het stopzetten van de salarisdoorbetaling. 
14. Het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer in de zin van dit artikel wordt niet 
 eerder beëindigd dan na een tijdvak van 24 maanden voortdurende gehele of gedeeltelijke 
 arbeidsongeschiktheid, tenzij er sprake is van een dringende reden in de zin van de wet. 
15. Zolang het dienstverband met de arbeidsongeschikte werknemer blijft bestaan zal het 
 werknemersdeel in de pensioenpremie dat ingevolge de pensioenregeling premievrij is 
 gemaakt op het salaris in mindering worden gebracht. 
 
Artikel 4.3 Salaris bij neerwaartse functieaanpassing 
1. Indien de waardering en indeling van een functie als gevolg van een gewijzigde inhoud lager 

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

2. De bevriezing, d.w.z. het niet toekennen van trendmatige CAO- verhogingen, wordt 
opgeheven op het moment waarop de oorspronkelijke salarislijn de bevroren lijn kruist. 

 
Artikel 4.4 Vakantietoeslag 
1. De werknemer ontvangt een vakantietoeslag opgebouwd over de periode vallende tussen 31 

mei van het voorgaande jaar en 1 juni van het lopende kalenderjaar. 
2. De vakantietoeslag is 8% van het op de betaaldatum, 31 mei van het lopende jaar, geldende 

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

aan de minimum vakantietoeslag (bijlage bij CAO). 
4. Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden afgeleide minimum vakantietoeslagen (bijlage bij 

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

salaris heeft ontvangen, wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid vastgesteld. 
6. De werknemer die met ontslag gaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

of wegens vroegpensioen ontvangt bij uitdiensttreding een vakantietoeslag, als ware het 
dienstverband geëindigd aan het einde van het lopende kalenderjaar. 

7. De werknemer die met ontslag gaat als gevolg van blijvende arbeidsongeschiktheid, ontvangt 
een vakantietoeslag tot het einde van het jaar, waarin de doorbetaling van het salaris als 
bedoeld in artikel 4.2 van de CAO eindigt. 

 
Artikel 4.5 Eindejaarsuitkering  
1. De werknemer die eind december van het jaar 12 maanden onafgebroken in dienst van 

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

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

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

4. De werknemer die met ontslag gaat wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
of wegens vroegpensioen ontvangt bij uitdiensttreding een eindejaarsuitkering, als ware het 
dienstverband geëindigd aan het einde van het lopende kalenderjaar. 

5. De werknemer die met ontslag gaat wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, ontvangt een 
eindejaarsuitkering tot het einde van het jaar, waarin de doorbetaling van het salaris op grond 
van artikel 4.2 van de CAO eindigt. 

 
Artikel 4.6 Toeslag in het kader van de Regeling CAO à la carte 
1. De werknemer heeft de mogelijkheid om boven de overeengekomen 36-urige werkweek, zoals 

bedoeld in artikel 3.1, gedurende 2 of 4 uren per week langer te werken. In die gevallen wordt 
een zogenaamde toeslag à la carte toegekend. 

2. De werknemer dient zijn keuze aan het eind van ieder kalenderjaar aan te geven, welke optie 
dan geldt voor het gehele daarop volgende kalenderjaar. 

3. De hoogte van de toeslag is gelijk aan 5,55%, respectievelijk 11,1% van het all-in-jaarsalaris 
bij 2 respectievelijk 4 uren per week langer werken. 

4. De toeslag à la carte maakt onderdeel uit van de pensioengrondslag. 
5. Indien de werknemer kiest voor 2 respectievelijk 4 uren per week langer werken, wordt de 

 aanspraak op verlof herberekend.  
 
Artikel 4.7 Vergoeding voor onregelmatige werktijden 
1. De toeslag onregelmatige werktijden is gelijk aan 7,5% van het all-in-jaarsalaris, vermeerderd 

met een toeslag per gewerkt uur van: 
- 35% van het uurloon voor werkzaamheden verricht tussen 6.00 en 7.30 uur en tussen 

18.00 en 24.00 uur. 
- 50% van het uurloon voor werkzaamheden verricht tussen 0.00 en 6.00 uur. 

2. In het geval het gestelde in artikel 3.3. lid 5 aan de orde is, is de afbouwregeling als volgt: 
 Indien de toeslag  “onregelmatige werktijden” 1 jaar van toepassing is geweest, vindt de 
 afbouw plaats in 0,5 jaar te verlengen met telkens een 0,5 jaar voor elk jaar dat de toeslag van 
 toepassing is geweest, met een maximum van 4 jaar. 
3. Bij de berekening van de afbouwvergoeding wordt de toeslag onregelmatige werktijden over 
 de laatste drie maanden voor de beëindiging van de onregelmatige dienst genomen, met dien 
 verstande dat indien de werknemer door oorzaken buiten zijn schuld of toedoen en of door 
 verlof in die drie maanden niet op uren heeft gewerkt die recht geven op een toeslag, de 
 bedoelde periode van 3 maanden wordt verlengd met de duur van de perioden waarover geen 
 onregelmatige dienst is verricht.  
4. De toeslag onregelmatige werktijden maakt deel uit van de pensioengrondslag ter zake van 
 nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen. 
 
Artikel 4.8  Vergoeding voor verschoven uren 
1. De vergoeding voor inconveniënten in verband met het werkrooster verschoven uren als 
 bedoeld in artikel 3.4, is voor gewerkte uren: 
 a.  Op werkdagen na 18.30 uur  : 120% van het uurloon 
 b. Op werkdagen tussen  
  21.00 uur en 07.00 uur   : 135% van het uurloon 
 c. Op zaterdagen tot 12.00 uur :  135% van het uurloon 
 d. Op zaterdagen vanaf 12.00 uur  
  en zon-en feestdagen  : 150% van het uurloon. 
2. De inconveniëntenvergoeding geldt ook bij nachtdiensten in plaats van dagdiensten. 
 
Artikel 4.9 Overwerkvergoeding 
1 De overwerkvergoeding gaat in na 9 uren aanwezigheid per dag  bij 8 werkuren en 2 maal een 
 half uur pauze of  na 10 uren aanwezigheid per dag bij 9 werkuren en 2 maal een half uur 
 pauze. 
2 De overwerkvergoeding wordt per maand omgezet in verlof en moet opgenomen worden in de 
 daarop volgende twee kwartalen. 
3. Op verzoek van de werknemer kan de helft van de overwerkvergoeding aan hem/haar worden 
 uitbetaald. 
4. De overwerkvergoeding wordt verstrekt naast het salaris van werknemer en is gelijk aan: 
 – 35% van het uurloon van werknemer, voor de eerste 2 uur overwerk op maandag t/m 
  vrijdag; 
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 – 50% van het uurloon van de werknemer, voor alle overige uren op maandag t/m  
  vrijdag; 
 – 100 % van het uurloon van de werknemer, indien de werknemer overwerk heeft  
  verricht dat valt op de dag(en) als bedoeld onder artikel 5.4 lid 1. 
5. Indien de werknemer in het kader van overwerk moet reizen wordt over de reisuren het 
 uurloon betaald. 
6. Indien de werknemer in verband met overwerk tussen het einde van de werktijd en de aanvang 
 van het overwerk een avondmaaltijd wenst te gebruiken, wordt hem kosteloos een maaltijd in 
 het bedrijfsrestaurant verstrekt. Indien dit als gevolg van organisatorische problemen terzake 
 niet mogelijk is kan werknemer een maaltijd, genoten buiten kantoor, declareren, na 
 overlegging van een nota tot een maximumbedrag (zie Bijlage 5). 
 
Artikel 4.10 Vergoeding voor waarneming 
1. Er is sprake van waarneming indien aan een werknemer tijdelijk gedurende minimaal een 
 maand in overwegende mate werkzaamheden (inclusief de daaraan verbonden bevoegdheden 
 en verantwoordelijkheden) worden opgedragen, waarvoor de werknemer niet is aangesteld, ter 
 vervanging van een andere werknemer, wiens functie is ingedeeld in een hogere salarisschaal. 
2. Indien het gestelde onder lid 1 van dit artikel aan de orde is, ontvangt de werknemer een 
 waarnemingsvergoeding. 
3. Waarneming van een functie wegens vakantie van de andere werknemer valt niet onder lid 1 
 van dit artikel, tenzij deze periode langer duurt dan 5 aaneengesloten weken. 
4. De maandelijkse vergoeding voor waarneming bedraagt 3,5% van 1/12 deel van het 
 normbedrag van de salarisschaal waarin de andere werknemer is ingedeeld en geldt  
 voor iedere maand dat de waarneming duurt.  
 
Artikel 4.11 Reiskostenvergoeding 
1. De werknemer heeft aanspraak op een reiskostenvergoeding woon-werk, als tegemoetkoming 

in de kosten van vervoer van de woning naar de standplaats van het werk en omgekeerd, 
ongeacht of van het openbaar vervoer gebruik wordt gemaakt.  

2. Als standplaats wordt aangemerkt Burgemeester Elsenlaan 329 te Rijswijk. 
3. De werknemer ontvangt maandelijks een tegemoetkoming in de reiskosten, berekend aan de 

hand van een in bijlage 5 van deze cao opgenomen tabel , welke is gebaseerd op de kosten van 
maandabonnementen openbaar vervoer en uitgaande van de kortste weg van woning naar 
standplaats. 

4. De reiskostenvergoeding is gemaximeerd tot het bedrag dat in de in het vorige lid genoemde 
tabel is opgenomen. 

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

6. De reiskostenvergoeding wordt jaarlijks op 1 april geïndexeerd op basis van de prijsstijging 
van HTM-maandabonnementen. 

7. Indien de werknemer niet werkzaam is gedurende een periode van langer dan 30 dagen in 
verband met arbeidsongeschiktheid, wordt de reiskostenvergoeding niet toegekend. De 
inhouding van de vergoeding eindigt met ingang van de maand, volgend op de maand van 
herstel.  

8. Bij verhuizing van de werknemer wordt de reiskostenvergoeding herberekend. De werkgever 
(Raad van Bestuur) behoudt zich het recht voor de vergoeding geheel in te trekken, indien er 
naar haar oordeel sprake is van een onaanvaardbaar lange reistijd woon-werk. Met ingang van 
de eerste dag van de maand na de datum van verhuizing, wordt de reiskostenvergoeding 
gewijzigd, vastgesteld, dan wel stopgezet. 

9. Indien werknemer een andersoortige reiskostenvergoeding (bijvoorbeeld wegens taxikosten) 
ontvangt, wordt deze – gerekend over de van toepassing zijnde periode – met de volgens dit 
artikel toegekende reiskostenvergoeding verrekend. Het in mindering te brengen bedrag kan 
niet hoger zijn dan de naar rato van toepassing zijnde vergoeding. 

 
Artikel 4.12 Spaarregelingen 
1. De werknemer die twee maanden onafgebroken in dienst van werkgever is heeft de 

mogelijkheid deel te nemen aan een premiespaarregeling en een spaarloonregeling. 
2. De bepalingen inzake deze regelingen zijn vastgelegd in het Reglement Premiespaarregeling 

resp. het Reglement Spaarloonregeling, die worden vastgesteld in overleg tussen CAO-
partijen (bijlagen 3 en 4). 
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Artikel 4.13 Vergoeding voor zitting in publiekrechtelijk college 
1. Indien de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld zitting te nemen in een publiekrechtelijk 

college, waarin deze is benoemd of verkozen, als bedoeld in artikel 5.4. lid 4 sub k en 
daarvoor een vaste vergoeding ontvangt, wordt gedurende de tijd dat hem buitengewoon 
verlof wordt verleend een inhouding toegepast op het salaris. 

2. De onder lid 1 bedoelde inhouding gaat het bedrag van de vergoeding niet te boven. 
 
Artikel 4.14 Stand-by-regeling 
Op werknemers die uit hoofde van hun functie een stand-by-dienst vervullen is een interne stand-by-
regeling van toepassing. 
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5. VERLOF 
 
 
Artikel 5.1 Aanspraak verlof 
1. De fulltime-werknemer heeft aanspraak op minimaal 180 verlofuren per kalenderjaar. 
2. Indien een werknemer in dienst treedt en/of het dienstverband wordt beëindigd in de loop van 
 het kalenderjaar, wordt de aanspraak op verlof naar evenredigheid vastgesteld. 
3. De aanspraak op verlof, zoals bedoeld in lid 1, wordt afhankelijk van de leeftijd die de 

werknemer in het betreffende kalenderjaar bereikt, verhoogd tot een maximum van 220 uren, 
met: 

 16 verlofuren : leeftijd van 40 tot en met 44 jaar; 
   8 verlofuren : leeftijd van 45 tot en met 49 jaar; 
   8 verlofuren : leeftijd van 50 tot en met 54 jaar; 
   8 verlofuren : leeftijd vanaf 55 jaar. 
4. In geval van arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 4.2 lid 1 verwerft de werknemer 

slechts aanspraak op verlof over het laatste halfjaar waarin de arbeid niet werd verricht met 
dien verstande dat tijdvakken worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van 
minder dan een maand opvolgen. Indien er sprake is van een van de in  artikel 7: 635 lid 4 
BW genoemde situaties verwerft de arbeidsongeschikte werknemer geen aanspraak op verlof. 

5. In geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, verwerft deze slechts 
 aanspraak op verlof die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou 
 hebben gehad als hij gedurende de volledige arbeidsduur arbeid zou hebben verricht. Die 
 evenredigheid wordt ook toegepast als de gedeeltelijk arbeidsongeschikte weer meer uren gaat 
 werken. Dit laatste gebeurt dan met terugwerkende kracht over de voorgaande periode van 
 gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot ten hoogste de aanspraak op verlof over het laatste 
 halfjaar. 
 
Artikel 5.2 Opname verlof 
1. De tijdstippen waarop de werknemer verlof opneemt worden door de werkgever, na 

voorafgaand overleg met de werknemer vastgesteld, mits naar het oordeel van de werkgever 
het belang van een goede voortzetting van de werkzaamheden dit niet verhindert. 

2. Bij arbeidsongeschiktheid tijdens de opgenomen, reeds ingegane periode van verlof, wordt 
verwezen naar de ter zake geldende bepaling in het Ziektereglement van de werkgever.  

3. Bij het voortijdig afbreken van de verlofperiode door andere oorzaken dan 
arbeidsongeschiktheid, kan de werkgever ter zake besluiten het verlof op te schorten, onder de 
voorwaarde dat de werknemer de redenen welke tot het afbreken van de vakantie hebben 
geleid direct aan de werkgever meldt en daarvan zo mogelijk het bewijs levert. 

 
Artikel 5.3 Ouderschapsverlof 
1. De werknemer die tenminste een jaar in dienst is van werkgever heeft recht op onbetaald 

ouderschapsverlof conform het gestelde in de Wet Arbeid en Zorg . 
2. De vrouwelijke werknemer die na een bevalling haar werkzaamheden wenst te hervatten 

wordt in de gelegenheid gesteld gedurende de twee maanden die aansluiten op de periode van 
het wettelijk zwangerschaps- en bevallingsverlof, slechts voor 50% te werken tegen betaling 
van het volledige salaris. Bij toepassing hiervan mag de wekelijkse werktijd voor zowel 
werknemers met een fulltime dienstverband als voor medewerkers met een parttime 
dienstverband (dit in afwijking van het bepaalde in artikel 3.6 lid 3) niet minder dan 18 uur 
bedragen.  
Het verlof als genoemd in artikel 5.1 wordt bij toepassing van dit artikel naar evenredigheid 
gekort. 

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

 
Artikel 5.4 Buitengewoon verlof 
1. Op algemeen erkende christelijke feestdagen (2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e 

en 2e Kerstdag) alsmede op nieuwjaarsdag, koninginnedag en op nationale feestdagen (5 mei 
eenmaal per vijf jaar) wordt niet gewerkt. 

2. De werkgever kan de werknemer naast in de wet genoemde situaties buitengewoon verlof 
verlenen in onderstaande situaties, mits het belang van de werkgever van een ononderbroken 
voortzetting van de werkzaamheden niet wordt geschaad.  
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3. De werknemer dient een verzoek om buitengewoon verlof minimaal een dag van tevoren bij 
de werkgever in. 

4. Buitengewoon verlof kan worden verleend in de volgende situaties: 
a. Ondertrouw en huwelijk van de werknemer 

Bij ondertrouw : 1 dag à 8 of 9 uren 
Bij huwelijk of sluiten van een notariële samenlevingsovereenkomst: 2 dagen à 8 of 9 
uren, in het algemeen de dag van het huwelijk en de daarop volgende werkdag. In 
geval het burgerlijk en kerkelijk huwelijk niet op dezelfde dag plaatsvinden, kan de 
tweede dag op een nader te bepalen tijdstip worden opgenomen. 

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

 dag à 8 of 9 uren. 
c. Ziekte van verwanten 

Bij ernstige ziekte van de partner of verwanten in de eerste graad, voor een periode in 
overleg met de werkgever te bepalen. Bij ernstige ziekte van een kind waarvoor de 
werknemer de feitelijke verzorging heeft, dan wel bij ernstige ziekte van de partner, 
maximaal 2 werkdagen à 8 of 9 uren per gebeurtenis (in geval van nood voldoende 
voor de eerste opvang c.q. om voorbereidingen te treffen voor een meer duurzame 
oplossing). 

d. Overlijden van verwanten 
Bij het overlijden van verwanten in de eerste graad: 3 dagen à 8 of 9 uren. 
Bij het overlijden van verwanten in de tweede graad: 1 dag à 8 of 9 uren. 
Bij het overlijden van verwanten in de derde of vierde graad wordt gelegenheid 
gegeven de uitvaart bij te wonen gedurende de benodigde redelijke tijd tot ten 
hoogste: 1 dag à 8 of 9 uren. 
Indien de werknemer is belast met de regeling van de uitvaart of de nalatenschap, dan 
wel van beide maximaal: 3 dagen à 8 of 9 uren. 

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

f. Ambts -of huwelijksjubileum 
Bij het 25-of 40-jarig dienstverband bij de werkgever: 1 dag à 8 of 9 uren. 
Bij het 25-of 40-jarig huwelijksjubileum: 1 dag à 8 of 9 uren. 
Bij het 25,40,50,60-jarig huwelijksjubileum van de verwanten in eerste graad van de 
werknemer: 1 dag à 8 of 9 uren. 

g. Verhuizing 
Bij verhuizing van de werknemer afhankelijk van de omstandigheden en de afstand: 
maximaal 2 werkdagen à 8 of 9 uren per jaar, een en ander door de werkgever vast te 
stellen. 

h. Niet-christelijke feestdagen 
Indien het geloof of de levensovertuiging van de werknemer andere feestdagen kent 
dan de christelijke zal de werkgever zijn eventuele “normaal-verlofaanvraag” in 
verband met de viering van deze niet-christelijke feestdagen niet weigeren. 

 i. Medisch bezoek 
Bij een noodzakelijk bezoek aan een huisarts, tandarts, medisch specialist of op 
medisch voorschrift voor een paramedische behandeling wordt, voor zover dit niet in 
de vrije tijd van de werknemer kan geschieden, buitengewoon verlof verleend 
gedurende de tijd die nodig is voor een dergelijk bezoek. 

j. Adoptie 
Aan de werknemer die een kind gaat adopteren dat niet de Nederlandse nationaliteit 
bezit en dat zich bevindt in zijn geboorteland, kan voor de voorbereiding van de 
adoptie alsmede voor de noodzakelijke reis- en verblijfstijd in het buitenland, 
buitengewoon verlof worden verleend gedurende maximaal een kalendermaand per 
adoptie. 

k. Publiekrechtelijke organen 
Tenzij de belangen van de werkgever zich daartegen verzetten, kan de werknemer in 
de gelegenheid worden gesteld tot het bijwonen van vergaderingen en zittingen van 
publiekrechtelijke colleges, waarin de werknemer is benoemd of verkozen, en voor 
het verrichten van daaruit voortvloeiende werkzaamheden ten behoeve van deze 
colleges, een en ander voor zover dit niet in de vrije tijd kan geschieden (zie ook 
artikel 4.13). 
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l. Vakorganisaties 
Aan de werknemer die als kaderlid van een vakorganisatie, ten behoeve van de 
centrale organisatie of van een internationale werknemersorganisatie dan wel als 
kaderlid van een onderdeel van die vakorganisatie optreedt, kan voor het bijwonen 
van algemene vergaderingen van statutaire organen hiervan, buitengewoon verlof 
worden verleend voor het benodigde aantal werkdagen per jaar, een en ander als de 
belangen van de werkgever zich daartegen niet verzetten. Aan de werknemer die op 
uitnodiging van een vakorganisatie als cursist wil deelnemen aan een cursus, kan 
buitengewoon verlof worden verleend met een maximum van 5 werkdagen à 8 of 9 
uren per jaar. Indien de cursus een meerjarige kaderopleiding betreft kan het 
benodigde aantal werkdagen per jaar buitengewoon verlof worden verleend. 

m. Politieke partijen 
Voor het bijwonen van een landelijk congres of een landelijke bestuursvergadering 
van een formeel geregistreerde politieke partij kan aan werknemer buitengewoon 
verlof worden verleend gedurende het noodzakelijke aantal dagen, mits de 
werknemer een zodanige bestuurlijke functie in die partij bekleedt dat zijn 
aanwezigheid noodzakelijk is. 

n. Sollicitatie 
Indien de werknemer op verzoek van de werkgever elders solliciteert teneinde te 
komen tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, kan aan 
werknemer gedurende een redelijke periode en een redelijk aantal keren 
buitengewoon verlof worden verleend, voor de duur van de sollicitatie, voorzover een 
en ander niet buiten werktijd kan plaatsvinden. Dit geschiedt in overleg met en na 
toestemming van de werkgever. 

o. Bijzondere gevallen 
In zeer bijzondere gevallen, anders dan in dit artikel genoemd, kan de werkgever 
voor een beperkte tijdsduur buitengewoon verlof toekennen, al dan niet met behoud 
van salaris, een en ander per individueel geval te bepalen.Werknemer dient hiertoe 
vooraf een schriftelijke verzoek in bij werkgever. 

 
Artikel 5.5 Sabbatical leave 
Het aantal gespaarde uren in het kader van de Regeling CAO à la carte kan worden aangewend voor 
een periode van onafgebroken verlof (sabbatical leave) van drie of zes maanden. 
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6. FUNCTIEWAARDERING, BEOORDELING EN LOOPBAANONTWIKKELING 
 
 
Artikel 6.1 Functiewaardering 
1. Op grond van de gekozen methode van functiebeschrijving en -waardering worden de 

bedrijfsfuncties vastgesteld, ingedeeld in functieschalen en van toepassing verklaard op een 
(groep) werknemer(s). De indeling van de bedrijfsfunctie in de functieschaal vindt plaats aan 
de hand van referentiefuncties. 

2. Er is een bezwarenprocedure functiewaardering op grond waarvan de werknemer tegen de 
vaststelling van de bedrijfsfunctiebeschrijving c.q. de daaruit voortvloeiende waardering en 
indeling bezwaar kan maken (bijlage 2). 

 
Artikel 6.2 Beoordeling en loopbaanontwikkeling 
1. Ter beoordeling van de wijze waarop de werknemer zijn functie uitoefent, hanteert de 

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

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

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

onderzoek, is de werkgever gehouden alle zorgvuldigheid te betrachten omtrent de resultaten 
van dit onderzoek. De resultaten worden, na toestemming van de werknemer, slechts ter 
beschikking gesteld aan de hr-adviseur. De werkgever vernietigt de resultaten een jaar na 
kennisname van het rapport. 

5. In het kader van de loopbaanontwikkeling worden werknemers geacht opleidingen te volgen. 
De werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet volgen van gevraagde 
opleidingen of trainingen. 
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7. ONDERNEMINGSPENSIOENREGELING, PENSIOENUITKERING, 
 OVERLIJDENSUITKERING EN LEVENSLOOP 
 
 
Artikel 7.1 Ondernemingspensioenregeling 
Werknemers zijn deelnemer aan de Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. De premie, de 
premieverdeling en de franchise zijn onderwerp van gesprek in het cao-overleg. 
 
Artikel 7.2  Pensioenuitkering 
1. De werknemer die deelnemer is, de (ex-)partner van de werknemer, de nabestaande(n) en 

het/de kind(eren) van de werknemer in de zin van de definities van het reglement Stichting 
Ondernemingspensioenfonds Mn Services  hebben aanspraak op (een) pensioenuitkering(en), 
indien aan de voorwaarden zoals gesteld in genoemd reglement is voldaan. 

2. Voor de soort, duur en hoogte van de uitkering(en) als bedoeld in lid 1 wordt verwezen naar 
het Reglement Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. 

 
Artikel 7.3 Overlijdensuitkering 
1. De partner van de werknemer in de zin van de definitie volgens artikel 1.1 of de overige 

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

2. De uitkering als bedoeld in lid 1 is gelijk aan tenminste drie maandsalarissen (exclusief het 
salaris over de maand waarin het overlijden plaatsvond) alsmede de niet genoten 
vakantiedagen tot aan de datum van overlijden van de werknemer. 

 
Artikel 7.4 Levensloop 
1. Het  is (wettelijk) mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen voor verlof  binnen het kader van 

een levensloopregeling. 
2. De werknemer kan jaarlijks 12% van het bruto inkomen sparen tot een maximum van 210%. 
3. Deze regeling kan gebruikt worden voor het opnemen van verlof tijdens de loopbaan en/of 

voorafgaande aan het pensioen.  
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8. SOCIAAL PLAN BIJ REORGANISATIE 
 
 
Artikel 8.1. Informatie 
Bij voorgenomen besluiten van de werkgever met aanzienlijke gevolgen voor de werkgelegenheid zal 
de werkgever de vakorganisaties gelijktijdig met en op overeenkomstige wijze als de 
ondernemingsraad informeren over de beweegredenen voor het besluit en de te verwachten sociale 
gevolgen voor de werknemers. 
 
Artikel 8.2. Geheimhouding 
Door de werkgever, dan wel door een der vakorganisaties ter beschikking gestelde gegevens, zullen - 
indien de inbrenger in redelijkheid daarom verzoekt - onder geheimhouding worden behandeld. 
Publicatie naar buiten van deze gegevens kan op enig moment slechts met instemming van de 
betrokken gesprekspartners geschieden. 
 
Artikel 8.3 Sociaal plan 
Het totaal van maatregelen, gericht op het in sociaal opzicht in goede banen leiden van de reorganisatie, 
waaronder de voorzieningen gericht op het voorkomen, verminderen of wegnemen van eventueel 
nadelige gevolgen voor de werknemers, wordt neergelegd in een sociaal plan. Dit sociaal plan kan van 
toepassing zijn op de gevolgen, hetzij van een bepaald voorgenomen besluit, hetzij van alle binnen een 
bepaalde periode vallende voorgenomen besluiten als bedoeld in artikel 8.1. 
 
Artikel 8.4. Overleg 
De werkgever voert overleg met de vakorganisaties over de inhoud van het sociaal plan voor zover het 
betreft: 
– de regeling van arbeidsvoorwaarden bij functiewijzigingen; 
– de overplaatsregeling; 
– de vertrekregeling. 
Indien de ondernemingsraad zulks wenst, wordt dit overleg uitgebreid tot de gehele inhoud van het 
sociaal plan. 
In dit overleg zal ernaar worden gestreefd tot afspraken te komen. Indien deze inderdaad worden 
gemaakt, zullen deze in het vervolg van de adviesprocedure met de ondernemingsraad ex artikel 25 
WOR geen veranderingen meer kunnen ondergaan. 
Blijkt het niet mogelijk binnen redelijke termijn tot afspraken te komen, dan zal de werkgever in het 
vervolg van de adviesprocedure zijn voorgenomen besluit ter zake van de drie genoemde 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen aan de ondernemingsraad kenbaar maken, waarbij hij de 
standpunten van de vakorganisaties terzake zal weergeven. 
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9. ONDERNEMINGSRAAD EN VAKORGANISATIES 
 
 
Artikel 9.1  Ondernemingsraad 
1. Er is door de werkgever een ondernemingsraad ingesteld. 
2. De taak, samenstelling, werkwijze en werkingssfeer van de ondernemingsraad is vastgelegd in 

de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en een daartoe vastgesteld reglement. 
 
Artikel 9.2.  Vakorganisaties  
1. De vakorganisaties worden door de werkgever in de gelegenheid gesteld: 

a. contact te onderhouden met de bij werkgever in dienst zijnde kaderleden  
b. gebruik te maken van de publicatieborden van de werkgever voor het doen van 

zakelijke mededelingen, zoals b.v. het bespreken van het arbeidsvoorwaardenbeleid 
en het aankondigen van ondernemingsraadbijeenkomsten. Bij ieder gebruik wordt de 
werkgever geïnformeerd. Indien er sprake is van oneigenlijk gebruik van de geboden 
faciliteiten treden partijen opnieuw in overleg over de wenselijkheid hiervan. 

c. een ledenvergadering over de CAO-onderhandelingen in het kantoorgebouw van 
werkgever te houden, na overleg over tijd en plaats met de werkgever. 

2. De hoogte van de werkgeversbijdrage aan vakbondsactiviteiten is gekoppeld aan de bijdrage 
voor de vakorganisaties zoals overeengekomen bij de collectieve arbeidsovereenkomsten in de 
metaal- en technische bedrijfstakken. Deze bijdrage is 50% van het percentage dat wordt 
vastgesteld in de CAO metaal- en technische bedrijfstakken en wordt geheven over de 
loonsom. 

3. De werknemer die als kaderlid van een van de vakorganisaties optreedt, wordt uit hoofde van 
deze functie niet in zijn positie bij de werkgever benadeeld. 

4. Het dienstverband met de in lid 3 bedoelde werknemer kan door de werkgever niet worden 
beëindigd anders dan na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, tenzij 
er sprake is van een dringende reden in de zin van het NBW. 
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10. SLOTBEPALINGEN 
 
 
Artikel 10.1  Werkingsduur CAO 
1. Deze CAO is aangegaan voor de tijd van twee jaar, aanvangende op 1 april 2008 en 

eindigende per 31 maart 2010. 
2. Indien geen der partijen uiterlijk een maand vóór het tijdstip, waarop deze CAO eindigt, 

schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij de overeenkomst wenst te doen eindigen of in een 
of meer bepalingen wijziging wenst, zodat alsdan een gewijzigde overeenkomst tot stand kan 
komen, zal zij geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te worden verlengd. 

3. Deze CAO kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, na verkregen 
overeenstemming tussen partijen, binnen de termijn waarvoor deze is aangegaan, worden 
gewijzigd. 
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BIJLAGE 1 REGELING CAO A LA CARTE 
 

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

fulltime-basis een dienstverband van gemiddeld 36 uren per week. Eenmaal per jaar wordt de 
keuze uit de volgende werkroosters gemaakt: 

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

  b. 5x8-/-26: 5 dagen à 8 uren werken per week en 26 vrije dagen à 8 uren, op te    
     nemen in overleg met de leidinggevende 

 c. 4,5x8:  4,5 dagen à 8 uren werken per week 
  d. 4x9: 4 dagen à 9 uren werken per week 

 
Het is ook mogelijk te kiezen voor één van de volgende varianten: 
 
 e. 40:  40 uren werken per week met uitbetaling van een toeslag à la carte van 
     11,1% 

  f. 38: 38 uren werken per week met uitbetaling van een toeslag à la carte van 
     5,55% 
  g. 40S: 40 uren werken per week en 4 uren per week sparen op een     
    urenspaarrekening sabbatical leave tot een maximum van 936 uren 
  h. 38S: 38 uren werken per week en 2 uren per week sparen op een 
    urenspaarrrekening sabbatical leave tot een maximum van 468 uren 
  
2. De toeslag à la carte, als onder 1e. en 1 f. genoemd, maakt deel uit van de 
 pensioengrondslag. 

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

voor het gehele jaar gelden. Wijziging van de keuze is gedurende het jaar niet toegestaan. 
Jaarlijks bestaat in december de mogelijkheid een keuze te maken voor het volgende 
kalenderjaar. 

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

regeling naar rato worden toegepast, waarbij de individuele situatie steeds in overleg met de 
leidinggevende zal worden beoordeeld. 

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

eindejaarsuitkering. Tevens zal het aantal basisverlofdagen (22,5 of 180 uren) bij een toeslag à 
la carte van 11,1% worden verhoogd naar 25 of 200 uren. Bij keuze voor een toeslag à la carte 
van 5,55% wordt het aantal basisverlofdagen verhoogd naar 23,75 of 190 uren. 

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

of zes maanden, waarbij de spaarperiode niet onderbroken kan worden. De gespaarde uren 
worden geregistreerd door de HRM-administratie. De gespaarde uren komen voor de 
medewerker beschikbaar op het moment waarop het vooraf aangegeven aantal uren van óf 468 
óf 936 uren is bereikt. Samen met 52 respectievelijk 104 (gespaarde) roosteruren over de 
sabbatical-leave-periode levert dit een onafgebroken periode van 520 of 1040 uren sabbatical 
leave op. 

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

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

dagen of 40 uren per kalenderjaar, waarbij de kosten van een dag gelijk zijn aan het 
gebruikelijke aantal voor die dag te werken uren, vermenigvuldigd met het uurloon, zoals 
genoemd in cao-artikel 1.1 en verhoogd met 16,33%. 
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BIJLAGE 2 BEROEPSPROCEDURE FUNCTIEWAARDERING 
 
 
Algemeen uitgangspunt: 
Er wordt van uitgegaan dat iedere werknemer bekend is met de beschreven inhoud van de bedrijfsfunctie die hij vervult 
en met de salarisgroep waarin de bedrijfsfunctie is ingedeeld. 
1. De werknemer heeft de mogelijkheid om in beroep te komen tegen een definitief vastgestelde bedrijfsfunctie-

omschrijving c.q. indeling van zijn functie. Het beroep is evenwel slechts ontvankelijk indien en nadat een 
toelichtend gesprek heeft plaatsgevonden met de functionaris van de afdeling HRM, belast met 
bedrijfsfunctie-omschrijving en indeling en met zijn groepschef. Indien binnen 30 dagen geen oplossing is 
gevonden c.q. overeenstemming is bereikt, is de werknemer bevoegd gebruik te maken van de mogelijkheid in 
beroep te komen. 

2. De gronden voor een beroep kunnen zijn: 
a. indien een werknemer van mening is dat de voor hem definitief vastgestelde bedrijfsfunctie-

omschrijving niet een aanvaardbaar beeld geeft van de feitelijk uitgevoerde taken; 
b. indien een werknemer van mening is dat de voor hem definitief vastgestelde bedrijfsfunctie-

omschrijving niet meer een aanvaardbaar beeld geeft van de feitelijk uitgeoefende taken, terwijl 
(ondanks de mening van de werknemer) voor de werknemer niet een andere bedrijfsfunctie-
omschrijving wordt opgesteld; 

c. indien een werknemer van mening is dat de gradering op grond van een definitief voor hem 
vastgestelde bedrijfsfunctie-omschrijving een onaanvaardbaar beeld geeft; 

d. De wijze waarop de werknemer zijn functie uitoefent mag niet van invloed zijn op de indeling van de 
functie. Persoonlijke beoordelingsaspecten dienen bij de toepassing van het ORBA-systeem buiten 
beschouwing te blijven. 

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

waarvan de 2 andere leden zijn benoemd door de Ondernemingsraad. 
 
start beroepsprocedure 
4. Het beroep wordt ingesteld door een schriftelijke proceduremededeling van de klager aan de 

beroepscommissie. Het klaagschrift dient minimaal een summiere motivering te bevatten. 
Alvorens tot behandeling van de klacht over te gaan verzoekt de commissie aan de groepschef van klager of -
indien de klager de rang heeft van groepschef of hoger-  aan de leidinggevende functionaris aan wie klager 
gewoonlijk rapporteert, binnen 14 dagen de commissie in kennis te stellen van zijn bevindingen en advies met 
betrekking tot het klaagschrift. 
Alvorens tot een uitspraak te komen stelt de commissie klager in de gelegenheid zijn bezwaren mondeling toe 
te lichten, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon. 
De commissie beslist binnen 30 dagen nadat klager de gelegenheid heeft gehad zijn bezwaren mondeling toe 
te lichten, bij meerderheid van stemmen. In haar beslissing spreekt de commissie in ieder geval uit of naar 
haar oordeel de klacht zich richt op de beroepsgrond dat de bedrijfsfunctie-omschrijving niet of niet meer 
overeenkomstig de feitelijk uitgevoerde taken zou zijn of dat de klacht betrekking heeft op de gradering en dat 
zij  daarmee dus systeemtechnisch van aard is. 

 
indien het betreft beroepsgrond 2.b. 
5. Indien de beroepscommissie oordeelt dat de klacht betrekking heeft op een niet meer correcte bedrijfsfunctie-

omschrijving, kan zij besluiten dat er redenen zijn voor een andere bedrijfsfunctie-omschrijving en daarmee 
samenhangend een andere rangordening. Zij geeft hiervan kennis aan de klager. 

 
afwijzing of voorlopige nieuwe functiebeschrijving en voorlopig nieuwe rangordening 
Indien de beroepscommissie besluit dat een andere rangordening moet worden opgesteld, ontstaat dezelfde situatie 
waarvan -ook zonder beroepsprocedure- sprake zou zijn, indien taken in belangrijke mate worden gewijzigd. De 
afdeling P&O brengt binnen 30 dagen ná de uitspraak van de beroepscommissie een voorlopige rangordening tot stand, 
gehoord de bevindingen van de beroepscommissie. Het voorlopige karakter houdt in dat de voorlopige rangordening 
onderhevig is aan de jaarlijks systeem-technische test volgens het ORBA-systeem. Tot op dat moment kunnen aan een 
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voorlopige rangordening geen rechten ontleend worden. Mocht klager van mening zijn dat de beroepscommissie tot een 
onjuist oordeel is gekomen dan staat aan klager niet meer de weg van hoger beroep open. 
 
indien het betreft beroepsgronden 2.a. en 2.c. 
6. Indien de beroepscommissie oordeelt dat de klacht systeem-technisch van aard is of indien zij oordeelt dat de 

definitief vastgestelde bedrijfsfunctie-omschrijving niet een aanvaardbaar beeld geeft, kan zij gelasten dat een 
nader onderzoek zal plaatsvinden door de licentiehouder van het ORBA-systeem. 

 
bij gegronde klacht nieuwe rangordening 
Indien de licentiehouder van het ORBA-systeem, de beroepscommissie gehoord, besluit dat de klacht gegrond is, wordt 
de bedrijfsfunctie-omschrijving aangepast en vindt de gradering plaats. De beroepscommissie ziet erop toe dat deze 
gradering binnen 3 maanden tot stand komt. 
 
afwijzing en hoger beroep bij een commissie van deskundigen 
Indien de licentiehouder van het ORBA-systeem, de beroepscommissie gehoord, besluit dat de klacht niet gegrond is, 
bericht de beroepscommissie aan klager dat de klacht is afgewezen. Als klager zich niet wenst neer te leggen bij de 
uitkomst van het hernieuwd onderzoek, respectievelijk de uitspraak van het hernieuwd onderzoek, respectievelijk de 
uitspraak van de beroepscommissie dat een hernieuwd onderzoek niet nodig is, staat hem een verder beroep open bij 
een commissie van deskundigen. 
De commissie van deskundigen is een extern te vormen commissie, waarin Mn Services N.V. ter ene zijde en de 
vakorganisaties ter andere zijde ieder aan een deskundige vragen zitting te nemen. In de commissie is tevens 
vertegenwoordigd de licentiehouder van het ORBA-systeem.  
De commissie van deskundigen neemt het bezwaar in behandeling, hoort partijen, stelt -zonodig ter plaatse een 
onderzoek in en doet een uitspraak, welke slechts bindend kan zijn indien zij op unanieme wijze tot stand is gekomen.  
Zouden de deskundigen niet tot een unaniem oordeel kunnen komen, dan wordt door de directie en de beleidsinstantie 
van de betrokken vakvereniging een oplossing in het niet-technische vlak gezocht. 
 
beroepstermijn 
7. Binnen 30 dagen na bekendmaking van de rangordening of na het moment waarop Mn Services N.V. aan de 

werknemer heeft medegedeeld dat er geen aanleiding is voor het in onderhoud nemen van de gewraakte 
bedrijfsfunctie, moet de werknemer die in beroep wil gaan het initiatief hebben genomen tot het toelichtend 
gesprek met de functionaris van de afdeling HRM, belast met bedrijfsfunctie-omschrijving en indeling, indien 
het betreft beroepsgrond genoemd onder artikel 2.a. en onder 2.c. Indien de werknemer zich beroept op de 
beroepsgrond genoemd onder artikel 2.a. en 2.c., dan kan de werknemer tot ten hoogte 30 dagen na het 
toelichtende gesprek het beroep instellen door indiening van het klaagschrift. 
Indien de werknemer zich beroept op de beroepsgronden genoemd onder artikel 2.b. (bedrijfsfunctie-
omschrijving niet meer overeenkomstig de feitelijk uitgeoefende taken), dan volgt eerst het overleg genoemd 
in artikel 1 van deze regeling. 
Indien in dat overleg binnen 30 dagen geen oplossing/overeenstemming is bereikt en de werknemer besluit in 
beroep te komen, dan kan dit tot ten hoogste 30 dagen nadien door indiening van het klaagschrift. 
Bij gegrond gebleken bezwaren wordt de beloning met terugwerkende kracht, gebaseerd op het herziene 
resultaat, tot de datum van indiening van het klaagschrift (zie artikel 4, "start beroepsprocedure") uitgekeerd, 
indien het betreft de beroepsgrond genoemd onder artikel 2.b. (bedrijfsfunctie-omschrijving niet meer 
overeenkomstig de feitelijk uitgeoefende taken) en tot op het moment waarop het indelingsbesluit is gedateerd 
in gevallen betreffende de beroepsgronden genoemd in artikel 2.a. en 2.c. 

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

gesteld. 
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 BIJLAGE 3 REGLEMENT PREMIESPAARREGELING 
 
artikel 1  definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
werkgever 
Mn Services N.V. te Rijswijk ZH. 
 
deelnemer 
De werknemer die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 deelneemt aan deze regeling. 
 
spaarraad 
De commissie als bedoeld in artikel 4 van deze regeling. 
 
spaarbank 
De Friesland Bank N.V. gevestigd te Leeuwarden. 
 
spaarrekening 
De bij de spaarbank ten name van de deelnemer geopende rekening. 
 
spaarbedrag 
Elk overeenkomstig de bepalingen van deze regeling door de werknemers gekozen bedrag dat op de spaarrekening 
wordt gestort tot een maximum van € 44,-- per maand. 
 
spaarpremie 
De premie, zijnde een percentage (maximaal 100 procent) van het spaarbedrag, die door de werkgever – na inhouding 
van loonheffing en sociale premies - wordt toegevoegd aan het spaarbedrag. 
 
rente 
De vergoeding over het spaartegoed. 
 
spaartermijn 
Het in artikel 5 van deze regeling vermelde aantal kalenderjaren. 
 
spaartegoed 
Het op enig tijdstip op de spaarrekening uitstaande tegoed. 
 
raad van bestuur 
De Raad van Bestuur van Mn Services N.V. 
 
ondernemingsraad 
De ondernemingsraad van Mn Services N.V.. 
 
tegenrekening 
Een door de deelnemer op te geven rekening op naam van de deelnemer. 
 
artikel 2  doel 
De premiespaarregeling heeft tot doel het verwerven van duurzaam bezit door de deelnemers te bevorderen. 
 
artikel 3  deelneming 
1. De deelneming aan de spaarregeling is vrijwillig. 
2. Gerechtigd om toe te treden als deelnemer is, onverminderd het in lid 3 van dit artikel  bepaalde, elke 

werknemer die:  
 a. een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan en 
 b. tenminste twee maanden onafgebroken in dienst van de werkgever is. 
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3. Indien een deelnemer die reeds deelnemer is geweest doch wiens vroegere deelneming is geëindigd, weer 
deelnemer wenst te worden, heeft deze daartoe voorafgaande toestemming van de spaarraad nodig. 

4. De deelneming neemt een aanvang, nadat de deelnemer een door hem ondertekend deelnameformulier in 
drievoud aan de werkgever ter hand heeft gesteld, in welk formulier moeten zijn vermeld: 
a. de grootte van het spaarbedrag, rekening houdend met het maximum per maand te sparen bedrag, en 

 b. een verklaring dat hij zich onderwerpt aan de bepalingen van deze regeling en aan de beslissingen 
 van de spaarraad.  

5. De deelnemer kan het spaarbedrag per 1 januari of 1 juli, rekening houdend met het maximum per maand te 
sparen bedrag, wijzigen tenzij de spaarraad toestemming tot een tussentijdse wijziging verleent. 

6. De deelneming eindigt: 
 a. bij beëindiging van de dienstbetrekking; 
 b. door schriftelijke opzegging door de deelnemer aan de werkgever; 
 c. door royement van de deelnemer (art 9); 
 d. zodra het faillissement van de deelnemer wordt uitgesproken. 
7. Bij einde deelneming kan de spaarrekening blijven bestaan; na het verstrijken van de spaartermijnen zullen de 

spaarbedragen, spaarpremies en rente ter beschikking van de deelnemer komen. 
 
artikel 4  spaarraad 
1. Op de uitvoering van de spaarregeling wordt toezicht gehouden door een spaarraad, bestaande uit vier leden. 
2. De helft van de leden van de spaarraad, onder wie de voorzitter en plaatsvervanger, wordt aangewezen door de 

Raad van Bestuur. Deze leden hebben zitting voor onbepaalde tijd. Hun aanwijzing kan te allen tijde door de 
Raad van Bestuur worden herroepen. 

3. De andere helft van de leden van de spaarraad, die uitsluitend uit deelnemers kan bestaan, wordt door de 
ondernemingsraad aangewezen. Deze leden van de spaarraad treden om de vier jaar af; zij kunnen terstond 
opnieuw als zodanig worden aangewezen. De ondernemingsraad is bevoegd de aanwijzing ook tussentijds te 
herroepen. De aanwijzing door de ondernemingsraad vervalt automatisch zodra het lid de deelneming 
beëindigt. 

4. Het lid van de spaarraad dat voor zijn lidmaatschap bedankt heeft, blijft in funktie totdat in de vacature is 
voorzien. 

5. In vacatures dient uiterlijk een maand na het ontstaan van de vacature te worden voorzien. Een tussentijds 
door de ondernemingsraad aangewezen lid van de spaarraad heeft slechts zitting tot het tijdstip waarop zijn 
voorganger zou zijn afgetreden. 

6. De spaarraad verleent goedkeuring tot het opnemen van gelden ten laste van de spaarrekening; zij is bevoegd 
bepalingen vast te stellen, die ter uitvoering van de regeling geboden mochten zijn. 

7. De spaarraad bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een 
plaatsvervangend secretaris. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris zullen door de spaarraad uit haar 
midden worden aangewezen. 

8. Besluiten van de spaarraad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen 
beslist de voorzitter. 

9. Schriftelijke verklaringen van de spaarraad worden namens de raad getekend door de voorzitter van de 
spaarraad en bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger. 

10. De leden van de spaarraad zijn verplicht geheimhouding te bewaren omtrent alle zaken die in de spaarraad 
worden behandeld en omtrent alle gegevens die hun in hun functie als lid van de spaarraad ter kennis komen 
met betrekking tot de deelnemers en de spaarrekeningen van de deelnemers. 

 
artikel 5  uitvoering 
1. De werkgever is, zolang de deelneming duurt, gerechtigd en gehouden het door de deelnemer opgegeven 

spaarbedrag maandelijks op diens netto salaris in te houden en op de spaarrekening te doen bijschrijven. 
2. Boven dit spaarbedrag kent de werkgever een spaarpremie toe. Deze spaarpremie is maximaal 100 % per 

maand. 
3. De spaarbedragen van de deelnemer worden door de werkgever te zamen met de toegekende spaarpremies 

gestort op de spaarrekening van de deelnemer bij de spaarbank. De aan de spaarbank over te maken bedragen 
zijn steeds gelijk aan tweemaal het spaarbedrag, vermenigvuldigd met 0,7045, afgerond op hele euro’s. 

4. De deelnemer verkrijgt eerst een onvoorwaardelijk recht op de spaarpremie vanaf het ogenblik, waarop de 
spaarbedragen gedurende vier achtereenvolgende kalenderjaren op de spaarrekening hebben gestaan. 

5. Aan het begin van een kalenderjaar komt de gekweekte rente ter beschikking van de deelnemer. 
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6. De spaarpremies, voorlopig toegekend over spaarbedragen die niet gedurende de tijd vermeld in lid 4 van dit 
artikel, op de spaarrekening hebben gestaan of in strijd met de regeling zijn verstrekt, vervallen aan de 
werkgever. De alsdan ingehouden loonheffing en sociale premies zullen met de deelnemer worden verrekend. 
Deze regel vindt geen toepassing indien de spaarbedragen zijn besteed ten behoeve van de in artikel 6 
aangeduide bestedingsobjecten. 

 
artikel 6 
Voorts kan in afwijking van het in artikel 5 bepaalde door de deelnemer over zijn spaarbedragen en spaarpremies 
worden beschikt: 
1. Indien een eigen woning wordt verworven door de werknemer of zijn partner. 
2. Onder eigen woning wordt verstaan een woning als bedoeld in artikel 3.111 van de Wet  Inkomstenbelasting 

2001. 
3. Onder verwerving van een eigen woning wordt mede verstaan: 

a. aflossingen op hypothecaire leningen, rustende op en aangegaan ter financiering van een eigen 
woning.  

b. het zelf  (laten)  bouwen van een eigen woning; 
c. de aankoop van een eigen woonschip; 

 d. het zelf  (laten ) bouwen van een eigen woonschip. 
4. Aankoop van effecten via de spaarbank, zolang deze onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de 

deelnemer en in bewaring zijn bij de spaarbank. Bij verkoop van de effecten, hetgeen steeds via de spaarbank 
dient te geschieden, dient de opbrengst onverwijld op de spaarrekening te worden teruggestort, voorzover 
althans de spaartermijn van vier jaren nog niet is verstreken. 
Als bij verkoop een eventueel tekort is gerealiseerd, dient dat door de deelnemer te worden aangevuld. 

5 In geval van betaling van premies of stortingen voor lijfrenten, levensverzekeringen of spaarverzekeringen 
afgesloten door de werknemer of diens echtgeno(o)t(e) dan wel, ingeval de werknemer ongehuwd is, door de 
partner met wij hij/zij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, een en ander voorzover de polissen 
onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de deelnemer of diens echtgeno(o)t(e)/partner en conform 
het bepaalde in de leden 6 tot en met 9 van dit artikel. 

6. Onder het begrip lijfrente wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan een overeenkomst van 
levensverzekering waarbij een lijfrente als bedoeld in artikel 3.124 onderdeel b. en artikel 3.125, eerste lid, 
onderdeel a., c. en d. van de Wet Inkomstenbelasting 2001 is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in 
artikel  3.126 van de Wet op de Inkomstenbelasting en waarvan de uitkeringen, behoudens ingeval van 
overlijden, niet eerder kunnen ingaan dan in het vijfde jaar nadat de premies zijn voldaan. 

7. Onder het begrip levensverzekering wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan een 
kapitaalsuitkering die bij in leven zijn is verzekerd en als zodanig: 
a. voldoet aan artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en is aangegaan 
 met een levensverzekeraar als bedoeld in onderdeel g van dat lid; 
b. is afgesloten door de deelnemer of zijn echtgenoot op het leven van de deelnemer, diens echtgenoot, 
 dan wel voor kinderen voor wie de deelnemer of diens echtgenoot op 1 januari van het jaar waarin de 
 premie is voldaan recht had op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet of welke 
 kinderen zelf recht hadden op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de 
 studiefinanciering; 
c. voor zover het tijdstip van de uitkering niet wordt bepaald door het overlijden van de verzekerde, 
 voorziet in een looptijd van ten minste vier jaren. 

8. Onder het begrip spaarverzekering wordt voor de toepassing van dit reglement, voor zover mogelijk met 
inachtneming van het in het vorige lid bepaalde, verstaan de regelmatige inleg bij spaarbanken, 
handelsbanken, landbouwkredietinstellingen, bouwkassen of spaarfondsen, waartoe de deelnemer of diens 
echtgenoot dan wel ingeval hij ongehuwd is de partner met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding 
voert, zich ingevolge een overeenkomst tot sparen met levensverzekering heeft verplicht. 

9. Een polis van levensverzekering mag in afwijking van lid 4 worden verpand tot zekerheid van een 
hypothecaire lening indien is overeengekomen dat het verzekerde bedrag zal worden aangewend voor de 
aflossing van die lening. 

10. Indien de deelnemer activiteiten is gestart uit welke de deelnemer vermoedelijk als ondernemer in de zin van 
 artikel 3.4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 winst uit onderneming als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet 
 Inkomstenbelasting  zal gaan genieten. In verband met de start van dergelijke activiteiten mag de deelnemer 
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de  ingehouden spaargelden opnemen gedurende een periode van zes maanden, gemeten vanaf het moment 
 waarop de activiteiten zijn aangevangen. 
11. De in het vorige lid genoemde periode van zes maanden wordt verlengd met de periode welke ligt tussen het 

moment waarop door de deelnemer een beschikking als bedoeld in het 12e lid wordt aangevraagd en het 
moment waarop die beschikking wordt afgegeven door de inspecteur. 

12. De aanwezigheid van activiteiten als bedoeld in lid 10 moet blijken uit een voor bezwaar vatbare beschikking 
die op verzoek van de deelnemer  door de inspecteur kan worden afgegeven. In die beschikking zal worden 
opgenomen de datum waarop de activiteiten als bedoeld in lid 10 zijn gestart en de datum waarop de periode 
van zes maanden eindigt. 

13. Voor de toepassing van deze deblokkeringsmogelijkheid wordt aangenomen dat de activiteiten zoals bedoeld 
in lid 10 zijn gestart op het moment waarop de inschrijving  in het register van de Kamer van Koophandel 
heeft plaatsgevonden, dan wel had moeten plaatsvinden. Voor ondernemingen die niet kunnen worden 
ingeschreven in genoemd register moet de datum waarop de activiteiten zijn gestart worden bepaald aan de 
hand van de feiten en de omstandigheden. 

14. Ter zake van compensatie van loon dat niet is genoten door de deelnemer als gevolg van de opname van  
 onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de deelnemer, mits de dienstbetrekking als bedoeld in 
 artikel 2, eerste lid, van de Wet op de Lonbelasting 1964 ten tijde van het onbetaald verlof of gedeeltelijk 
 onbetaald verlof, ongewijzigd blijft voortbestaan. 
15. Voor de toepassing van de deblokkeringsmogelijkheid van lid 14 kan ten hoogste worden aangemerkt als 
 opgenomen ter compensatie van het loon dat niet is genoten door de deelnemer als gevolg van de opname  van 
 onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de de deelnemer, 50 procent van het bedrag waarmee 
 het door de deelenemer genoten loon is verminderd als gevolg van de opname van onbetaald verlof of 
 gedeeltelijk onbetaald verlof door de deelnemer. 
16. Voor de toepassing van de deblokkeringsmogelijkheid van lid 14 wordt het door de deelnemer genoten loon in 
 aanmerking genomen met inachtneming van het volgende:  

a. artikel 11, eerste lid, onderdeel j., van de Wet op de Loonbelasting 1964 vindt geen toepassing; 
b. tantièmes en toevallige bijzondere beloningen, alsmede tot het loon behorende aanspraken worden 

niet in aanmerking genomen. 
17. Ter voldoening van de kosten van 

a. het volgen van een opleiding of studie door de deelnemer, met het oog op het verwerven van 
inkomen uit werk en woning, met uitzondering van kosten: 
1. die verband houden met een werk- of studeerruimte, daaronder begrepen de inrichting; 
2. van binnenlandse reizen voorzover die meer bedragen dan het bedrag per kilometer, bedoeld 

in artikel 15b, eerste lid, onderdeel b van de Wet op de Loonbelasting 1964; 
b. cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke, gevolgd door de 
 deelnemer ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. 

18. Opname inzake verlof of studiekosten kan alleen binnen zes maanden na besteding en maximaal tweemaal per 
kalenderjaar geschieden op grond van een verklaring van de werkgever dat aan de vereisten uit de artikelen 
14, 15, 16 respectievelijk 17 is voldaan. 

19. Ter zake van aan de werknemer of diens partner in rekening gebrachte kosten van kinderopvang tot maximaal 
1/6 deel, zoals omschreven in de Wet op de Loonbelasting. 

 
 
artikel 7 
1. Op verzoek van de spaarraad is de deelnemer verplicht de aanwendingen bedoeld in artikel 6 met bewijzen te 

staven. 
2. De verklaring van de spaarraad zal, ingeval van betaling van periodieke verplichtingen als genoemd in lid 4 

van artikel 6 zodanig luiden dat slechts eenmaal per jaar over het gewenste bedrag kan worden beschikt. 
3. De verklaring van de spaarraad die aangeeft dat niet met behoud van de spaarpremie over de spaarrekening 

kan worden beschikt, zal tevens een opgave van het aan de werkgever vervallen premiebedrag en voorts een 
opdracht tot terugboeking van het vervallen premiebedrag aan de werkgever moeten bevatten. 

4. Bij toepassing van het in artikel 6 gestelde heeft de opname betrekking op de eerst gespaarde bedragen. 
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artikel 8 
Bij beëindiging van de dienstbetrekking - inclusief het overlijden van de werknemer - kan de werknemer, 
respectievelijk kunnen zijn erfgenamen een keuze maken tussen het direct opnemen van de gespaarde gelden of het 
volmaken van de blokkeringstermijn. 
 
 
artikel 9 
De deelnemer kan door de spaarraad worden geroyeerd op grond van het niet naleven van één of meer bepalingen van 
dit reglement of het handelen in strijd met beslissingen van de spaarraad. 
 
artikel 10 
1. Het is de deelnemer verboden het tegoed van zijn spaarrekening in onderpand te geven of zijn verkregen of 

toekomstige rechten op spaarbedragen, rente en/of premies over te dragen. 
2. Voorts zal de deelnemer er geen aanleiding toe mogen geven, dat derden op enigerlei wijze rechten ten 

aanzien van het spaartegoed van de betrokken deelnemer geldend zouden kunnen maken, uitgezonderd rechten 
ingevolge huwelijks- of erfrecht, of dat tengevolge van door derden gelegd loonbeslag of door de deelnemer 
verrichte looncessie het de werkgever onmogelijk zou worden gemaakt het spaarbedrag, dat de deelnemer 
heeft opgegeven, op zijn loon in te houden. 

 
artikel 11 
1. Voor iedere deelnemer wordt door de spaarbank een spaarrekening geopend.  
2. De spaarrekening zal uitsluitend worden gebruikt voor bij- en afschrijving van spaarbedragen en spaarpremies. 
3. Het is de deelnemer niet toegestaan op deze spaarrekening bij de spaarbank rechtstreeks gelden te storten. 
4. De spaarbank zal aan het begin van ieder kalenderjaar een opgave verstrekken van het tegoed op de 

spaarrekening per 31 december voorafgaand. 
5. De rente die over het tegoed op de spaarrekening is gekweekt, kan op de tegenrekening worden overgeboekt. 
6. Alle bedragen die per 31 december van enig jaar gedurende vier volle kalenderjaren op de spaarrekening 

hebben uitgestaan, kunnen onverwijld naar de tegenrekening worden overgeboekt. 
7. Uitsluitend de deelnemers zelf of hun wettelijke vertegenwoordigers zullen het recht hebben gegevens 

betreffende de spaarrekeningen te verkrijgen. 
8. De spaarbank zal niet door de deelnemer of gewezen deelnemer tot betaling van spaarbedragen en 

spaarpremies kunnen worden aangesproken, indien en voorzover deze gelden niet door de werkgever bij haar 
zijn gestort of wat de spaarpremies betreft ingevolge de bepalingen van de spaarregeling door de werkgever 
zijn teruggevorderd. 

 
artikel 12 
1. Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van de tekst van deze regeling alsmede van de aan te brengen 

wijzigingen.  
2. Iedere deelnemer ontvangt van de spaarbank eenmaal per jaar een opgave van het totaal van de gelden die zij 

ten name van de deelnemer beheert. 
 
artikel 13 
In geval er enig geschil ontstaat met betrekking tot de toepassing van deze regeling wordt de beslechting daarvan 
opgedragen aan de spaarraad. 
 
artikel 14 
Deze regeling trad in werking op 1 januari 1994 en is in verband met wijziging van de fiscale regels aangepast per 1 
januari 2003.. 
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BIJLAGE 4 REGLEMENT SPAARLOONREGELING 
 
artikel 1  definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
werkgever 
Mn Services  N.V. te Rijswijk ZH. 
 
deelnemer 
De werknemer die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 deelneemt aan deze regeling. 
 
spaarraad 
De commissie als bedoeld in artikel 4 van deze regeling. 
 
spaarbank 
De Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwarden. 
 
spaarrekening 
De bij de spaarbank ten name van de deelnemer geopende rekening. 
 
spaarloon 
Elk overeenkomstig de bepalingen van deze regeling op de spaarrekening gestort bedrag. 
 
rente 
De vergoeding over het spaartegoed. 
 
spaartermijn 
Het in artikel 5 van deze regeling vermelde aantal kalenderjaren. 
 
spaartegoed 
Het op enig tijdstip op de spaarrekening uitstaande tegoed. 
 
raad van bestuur 
De Raad van Bestuur van Mn Services N.V.. 
 
ondernemingsraad 
De ondernemingsraad van Mn Services N.V. . 
 
tegenrekening 
Een door de deelnemer op te geven rekening. 
 
artikel 2  doel 
De spaarloonregeling heeft tot doel het verwerven van duurzaam bezit door de deelnemers te bevorderen. 
 
artikel 3  deelneming 
1. De deelneming aan de spaarregeling is vrijwillig. 
2. Gerechtigd om toe te treden als deelnemer is, onverminderd het in lid 3 van dit artikel  bepaalde, elke 

werknemer die een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan en tenminste twee maanden 
onafgebroken in dienst van de werkgever is. 

3. Indien een deelnemer die reeds deelnemer is geweest doch wiens vroegere deelneming is geëindigd, weer 
deelnemer wenst te worden, heeft deze daartoe voorafgaande toestemming van de spaarraad nodig. 

4. De deelneming neemt een aanvang, zodra de deelnemer een door hem ondertekend deelnameformulier in 
drievoud aan de werkgever ter hand heeft gesteld, in welk formulier moeten zijn vermeld: 

 a. de grootte van het spaarloon, en 
 b. een verklaring dat hij zich onderwerpt aan de bepalingen van deze regeling en aan de beslissingen 

 van de spaarraad.  
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5. De deelnemer kan het spaarbedrag per 1 januari of 1 juli wijzigen tenzij de spaarraad toestemming tot een 
tussentijdse wijziging verleent. 

6. De deelneming eindigt: 
 a. bij beëindiging van de dienstbetrekking; 
 b. door schriftelijke opzegging door de deelnemer aan de werkgever; 
 c. door royement van de deelnemer (art 9); 
 d. zodra het faillissement van de deelnemer wordt uitgesproken. 
7. Bij einde deelneming kan de spaarrekening blijven bestaan; na het verstrijken van de spaartermijnen zullen de 

spaarbedragen en rente ter beschikking van de deelnemer komen. 
In geval van overlijden of einde dienstbetrekking dient er een tijdsevenredige afrekening plaats te vinden met 
de fiscus bij afwikkeling van de rekening. 

 
artikel 4  spaarraad 
1. Op de uitvoering van de spaarloonregeling wordt toezicht gehouden door een spaarraad, bestaande uit vier 

leden. 
2. De helft van de leden van de spaarraad, onder wie de voorzitter en plaatsvervanger, wordt aangewezen door de 

raad van bestuur. Deze leden hebben zitting voor onbepaalde tijd. Hun aanwijzing kan te allen tijde door de 
raad van bestuur worden herroepen. 

3. De andere helft van de leden van de spaarraad, die uitsluitend uit deelnemers kan bestaan, wordt door de 
ondernemingsraad aangewezen. Deze leden van de spaarraad treden om de vier jaar af; zij kunnen terstond 
opnieuw als zodanig worden aangewezen. De ondernemingsraad is bevoegd de aanwijzing ook tussentijds te 
herroepen. De aanwijzing door de ondernemingsraad vervalt automatisch zodra het lid de deelneming 
beëindigt. 

4. Het lid van de spaarraad dat voor zijn lidmaatschap bedankt heeft, blijft in funktie totdat in de vacature is 
voorzien. 

5. In vacatures dient uiterlijk een maand na het ontstaan van de vacature te worden voorzien. Een tussentijds 
door de ondernemingsraad aangewezen lid van de spaarraad heeft slechts zitting tot het tijdstip waarop zijn 
voorganger zou zijn afgetreden. 

6. De spaarraad verleent goedkeuring tot het opnemen van gelden ten laste van de spaarrekening; zij is bevoegd 
bepalingen vast te stellen, die ter uitvoering van de regeling geboden mochten zijn. 

7. De spaarraad bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een 
plaatsvervangend secretaris. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris zullen door de spaarraad uit haar 
midden worden aangewezen. 

8. Besluiten van de spaarraad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen 
beslist de voorzitter. 

9. Schriftelijke verklaringen van de spaarraad worden namens de raad getekend door de voorzitter van de 
spaarraad en bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger. 

10. De leden van de spaarraad zijn verplicht geheimhouding te bewaren omtrent alle zaken die in de spaarraad 
worden behandeld en omtrent alle gegevens die hun in hun functie als lid van de spaarraad ter kennis komen 
met betrekking tot de deelnemers en de spaarrekeningen van de deelnemers. 

 
artikel 5  uitvoering 
4. Bij toekenning van brutoloon aan de werknemer houdt de werkgever op dat loon maandelijks een 

(spaar)bedrag in. De inhouding is tot het maximum door de overheid vastgestelde jaarbedrag onbelast. 
5. Het ingehouden spaarbedrag wordt onmiddellijk na inhouding door de werkgever gestort op de spaarrekening 

van de deelnemer bij de spaarbank. 
6. Aan het begin van een kalenderjaar komt dat deel van het spaarloon ter beschikking van de deelnemer dat vier 

volledige kalenderjaren is aangehouden. Dit bedrag wordt door de spaarbank overgeboekt naar de op het 
deelnameformulier vermelde vrije rekening. 

7. Aan het begin van een kalenderjaar komt de gekweekte rente over het spaarloon ter beschikking van de 
deelnemer. 
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artikel 6 
Ingeval het spaarloon door de werknemer of zijn erfgenamen is opgenomen bij beëindiging van de dienstbetrekking 
van de werknemer, daaronder begrepen het overlijden van de werknemer, wordt voor de toepassing van de Wet op de 
loonbelasting 1964 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering voor elke volle maand gedurende welke het spaarloon 
binnen een termijn van vier jaren is opgenomen een evenredig deel van het spaarloon aangemerkt als loon verstrekt 
door de werkgever, niet zijnde spaarloon. 
 
artikel 7 
Voorts kan in afwijking van het in artikel 5 bepaalde door de deelnemer over zijn spaarpremie worden beschikt: 
1. Indien een eigen woning wordt verworven door de werknemer of diens partner. 
2. Onder eigen woning wordt verstaan een woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste lid van de Wet 
 Inkomstenbelasting 2001. 
3. Onder verwerving van een eigen woning wordt mede verstaan: 
 a. het zelf  (laten) bouwen van een eigen woning; 

b. de aankoop van een eigen woonschip; 
c. het zelf (laten) bouwen van een eigen woonschip. 

4. Bij aankoop van effecten via de spaarbank, zolang deze onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de 
deelnemer en in bewaring zijn bij de spaarbank. Bij verkoop van de effecten, hetgeen steeds via de spaarbank 
dient te geschieden, dient de opbrengst onverwijld op de spaarloonrekening te worden teruggestort, voorzover 
althans de spaartermijn van vier jaren nog niet is verstreken. Als bij verkoop een eventueel tekort is 
gerealiseerd, dient dit door de deelnemer te worden aangevuld. 

5. In geval van betaling van premies of stortingen voor lijfrenten, levensverzekeringen of spaarverzekeringen 
afgesloten door de werknemer of diens echtgenoot dan wel, ingeval de werknemer ongehuwd is, door de 
partner met wij hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, een en ander voorzover de polissen 
onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de deelnemer of diens echtgenoot/partner en conform het 
bepaalde in de leden 6 tot en met 8 van dit artikel. 

6. Onder het begrip lijfrente wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan een overeenkomst van 
levensverzekering waarbij een lijfrente als bedoeld in artikel 3.124, onderdeel b en artikel 3.125, eerste lid, 
onderdeel a, c. en d. van de Wet Inkomstenbelasting 2001 is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in  
artikel 3.126 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en waarvan de uitkeringen, behoudens ingeval van 
overlijden, niet eerder kunnen ingaan dan in het vijfde jaar nadat de premies zijn voldaan. 

7. Onder het begrip levensverzekering wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan een overeenkomst 
van levensverzekering, waarbij een kapitaalsuitkering  bij in leven zijn is verzekerd en als zodanig: 
– voldoet aan artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en is 
 aangegaan met een levensverzekeraar als bedoeld in onderdeel g van dat lid; 
– is afgesloten door de deelnemer of zijn echtgenoot op het leven van de deelnemer, diens echtgenoot, 
 dan wel voor kinderen voor wie de deelnemer of diens echtgenoot op 1 januari van het jaar waarin de 
 premie is voldaan recht had op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet of welke 
 kinderen zelf recht hadden op studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de 
 studiefinanciering; 
– voor zover het tijdstip van de uitkering niet wordt bepaald door het overlijden van de verzekerde, 
 voorziet in een looptijd van ten minste vier jaren. 

8. Onder het begrip spaarverzekering wordt voor de toepassing van dit reglement, voor zover mogelijk met 
inachtneming van het in het vorige lid bepaalde, verstaan de regelmatige inleg bij spaarbanken, 
handelsbanken, landbouwkredietinstellingen, bouwkassen of spaarfondsen, waartoe de deelnemer of diens 
echtgenoot dan wel ingeval hij ongehuwd is de partner met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding 
voert, zich ingevolge een overeenkomst tot sparen met levensverzekering heeft verplicht. 

9. Indien de deelnemer activiteiten is gestart uit welke de deelnemer vermoedelijk als ondernemer in de zin van 
artikel 3.4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 winst uit onderneming als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet 
Inkomstenbelasting  zal gaan genieten. In verband met de start van dergelijke activiteiten mag de deelnemer 
de ingehouden spaargelden opnemen gedurende een periode van zes maanden, gemeten vanaf het moment 
waarop de activiteiten zijn aangevangen. 

10. De in het vorige lid genoemde periode van zes maanden wordt verlengd met de periode welke ligt tussen het 
 moment waarop door de deelnemer een beschikking als bedoeld in het 11e lid wordt aangevraagd en het 
 moment waarop die beschikking wordt afgegeven door de inspecteur. 
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11. De aanwezigheid van activiteiten als bedoeld in lid 9 moet blijken uit een voor bezwaar vatbare beschikking 
die op verzoek van de deelnemer  door de inspecteur kan worden afgegeven. In die beschikking zal worden 
opgenomen de datum waarop de activiteiten als bedoeld in lid 9 zijn gestart en de datum waarop de periode 
van zes maanden eindigt. 

12. Voor de toepassing van deze deblokkeringsmogelijkheid wordt aangenomen dat de activiteiten zoals bedoeld 
in lid 9 zijn gestart op het moment waarop de inschrijving  in het register van de Kamer van Koophandel heeft 
plaatsgevonden, dan wel had moeten plaatsvinden. Voor ondernemingen die niet kunnen worden ingeschreven 
in genoemd register moet de datum waarop de activiteiten zijn gestart worden bepaald aan de hand van de 
feiten en de omstandigheden. 

13. Ter zake van compensatie van loon dat niet is genoten door de deelnemer als gevolg van de opname van  
 onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de deelnemer, mits de dienstbetrekking als bedoeld in 
 artikel 2, eerste lid, van de Wet op de Lonbelasting 1964 ten tijde van het onbetaald verlof of gedeeltelijk 
 onbetaald verlof, ongewijzigd blijft voortbestaan. 
14. Voor de toepassing van de deblokkeringsmogelijkheid van lid 13 kan ten hoogste worden aangemerkt als 
 opgenomen ter compensatie van het loon dat niet is genoten door de deelnemer als gevolg van de opname  van 
 onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de de deelnemer, 50 procent van het bedrag waarmee 
 het door de deelenemer genoten loon is verminderd als gevolg van de opname van onbetaald verlof of 
 gedeeltelijk onbetaald verlof door de deelnemer. 
15. Voor de toepassing van de deblokkeringsmogelijkheid van lid 13 wordt het door de deelnemer genoten loon in 
 aanmerking genomen met inachtneming van het volgende:  

c. artikel 11, eerste lid, onderdeel j., van de Wet op de Loonbelasting 1964 vindt geen toepassing; 
d. tantièmes en toevallige bijzondere beloningen, alsmede tot het loon behorende aanspraken worden 

niet in aanmerking genomen. 
16. Ter voldoening van de kosten van 

a.  het volgen van een opleiding of studie door de deelnemer, met het oog op het verwerven van 
 inkomen uit werk en woning, met uitzondering van kosten: 

1. die verband houden met een werk- of studeerruimte, daaronder begrepen de inrichting; 
2. van binnenlandse reizen voorzover die meer bedragen dan het bedrag per kilometer, bedoeld in 

artikel 15b, eerste lid, onderdeel b van de Wet op de Loonbelasting 1964; 
b. cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke, gevolgd door de 
 deelnemer ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. 

16. Opname inzake verlof of studiekosten kan alleen binnen zes maanden na besteding en maximaal tweemaal per 
kalenderjaar geschieden op grond van een verklaring van de werkgever dat aan de vereisten uit de artikelen 
13, 14, 15, respectievelijk 16 is voldaan. 

17. Ter zake van aan de werknemer of diens partner in rekening gebrachte kosten van kinderopvang tot maximaal 
1/6 deel, zoals omschreven in de Wet op de Loonbelasting. 

 
artikel 8 
In de gevallen waarin door de werknemer of zijn rechtverkrijgenden op grond van het in de artikelen 6 en 7 bepaalde 
over het spaarloon wordt beschikt, dient op verzoek van de spaarraad bewijs te worden geleverd van de van belang 
zijnde feiten. 
 
artikel 9 
De deelnemer kan door de spaarraad worden geroyeerd op grond van het niet naleven van één of meer bepalingen van 
dit reglement of het handelen in strijd met beslissingen van de spaarraad. 
 
artikel 10 
1. Het is de deelnemer verboden het tegoed van zijn spaarrekening in onderpand te geven of toekomstige rechten 

op spaarbedragen en/of rente over te dragen. 
2. Voorts zal de deelnemer er geen aanleiding toe mogen geven, dat derden op enigerlei wijze rechten ten 

aanzien van het spaarloon van de betrokken deelnemer geldend zouden kunnen maken, uitgezonderd rechten 
ingevolge huwelijks- of erfrecht, of dat tengevolge van door derden gelegd loonbeslag of door de deelnemer 
verrichte looncessie het de werkgever onmogelijk zou worden gemaakt het spaarbedrag, waartoe de deelnemer 
zich heeft verplicht, op zijn loon in te houden. 
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artikel 11 
1. Voor iedere deelnemer wordt door de spaarbank een spaarrekening geopend.  
2. De spaarrekening zal uitsluitend worden gebruikt voor bij- en afschrijving van spaarbedragen. 
3. Het is de deelnemer niet toegestaan op deze spaarrekening bij de spaarbank rechtstreeks gelden te storten. 
4. De spaarbank zal aan het begin van ieder kalenderjaar een opgave verstrekken van het tegoed op de 

spaarrekening per 31 december voorafgaand. 
5. De rente die over het tegoed op de spaarrekening is gekweekt, kan op de tegenrekening worden overgeboekt. 
6. Alle bedragen die per 31 december van enig jaar gedurende vier volle kalenderjaren op de spaarrekening 

hebben uitgestaan, kunnen onverwijld naar de tegenrekening worden overgeboekt. 
7. Uitsluitend de deelnemers zelf of hun wettelijke vertegenwoordigers zullen het recht hebben gegevens 

betreffende de spaarrekeningen te verkrijgen. 
8. De spaarbank zal niet door de deelnemer of gewezen deelnemer tot betaling van spaarbedragen kunnen 

worden aangesproken, indien en voorzover deze gelden niet door de werkgever bij haar zijn gestort. 
 
artikel 12 
1. Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van de tekst van deze regeling alsmede van de aan te brengen 

wijzigingen.  
2. Iedere deelnemer ontvangt van de spaarbank eenmaal per jaar een opgave van het totaal van de gelden die zij 

ten name van de deelnemer beheert. 
 
artikel 13 
In geval er enig geschil ontstaat met betrekking tot de toepassing van deze regeling wordt de beslechting daarvan 
opgedragen aan de spaarraad. 
 
artikel 14 
Deze regeling trad in werking op 1 januari 1994. 
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BIJLAGE 5 TABELLEN REISKOSTENVERGOEDING, MINIMUM      
  VAKANTIETOESLAG EN MAALTIJDVERGOEDING OVERWERK 
 
Bedragen, behorende bij de diverse artikelen van de c.a.o.: 
art. 4.9  lid 6 :  maximum maaltijdvergoeding overwerk € 11,--  
art. 4 4, leden 3 en 4: minimum vakantietoeslag: 
   per:    1-4-2008:  
   leeftijd    € :   
 
   23 jaar + ouder   1.715,--   
   22 jaar (95%)   1.630,-- 
   21 jaar (90%)   1.544,-- 
   20 jaar (85%)   1.458,-- 
   19 jaar (80%)   1.373,-- 
   18 jaar (75%)   1.288,-- 
   17 jaar+jonger (70%)  1.201,-- 
 
art. 4.11  VERGOEDINGSTABEL REISKOSTEN WOON-WERK per 1 april 2008 
   Maandelijkse vergoedingen bij 4 en 5 dagen per week werken 

    
 POSTCODES  

        
€ 27,99 59,09 90,19 121,29 152,39 183,49 214,59 

       0 t/m 2159 
   2160 t/m 2169 
    2170 t/m 2179 2180 t/m 2199 
   2200 t/m 2219 
   2220 t/m 2229  
   2230 t/m 2259  
  2260 t/m 2278  
 2279 t/m 2289 2290 t/m 2309 2310 t/m 2369 2370 t/m 2379 
   2380 t/m 2389 2390 t/m 2399 2400 t/m 2469 2470 t/m 2479 
   

2491 t/m 2498 
2480 t/m 2489   2490 
 

 
2499 t/m 2509 

  2510 t/m 2649 2650 t/m 2659 2660 t/m 2669  
  2670 t/m 2674 2675 t/m 2679  
  2680 t/m 2689 2690 t/m 2739  
   2740 t/m 2779  2780 t/m 2799 
   2800 t/m 2869 2870 t/m 2899 
   2900 t/m 2939  2940 t/m 2979 
   2980 t/m 2999 3000 t/m 3009 
   3010 t/m 3139 3140 t/m 3209 3210 e.v. 
 Eenheden: (à € 3,11)  

 
 

9 19 29 39 49 59 69

 
Fiscaal vrij: € 0,19 per kilometer, rekening houdend met aantal dagen, waarop is gewerkt. 
 
De zakelijke reiskostenvergoedingen, niet behorende tot het woon-werk-verkeer, kunnen met de 
volgens deze tabel genoemde vergoedingen worden gesaldeerd voorzover deze de toegestane 
fiscale ruimte niet overschrijden. 
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 BIJLAGE 6 INDELING FUNCTIEGROEPEN 
 
Groep:         functie: 
 

003 assistent incasso 
003 mdw basisadministratie 
003 mdw inputverwerking (documentservices) 
003 mdw outputverwerking (documentservices) 

 
004 Jr mdw algemeen administratief 
004 Jr mdw productie/implementatie 
004 mdw bewonersservices 
004 mdw gebouwenservice 
004 mdw informatie en beheer (documentservices) 
004 secretarieel medewerker 
004 sr mdw basisadministratie 
004 sr mdw inputverwerking (documentservices) 
004 sr mdw outputverwerking (documentservices) 

 
005 gebouwbeheerder 
005 mdw algemeen administratief 
005 mdw backoffice vb 
005 mdw callcenter 
005 mdw financiële administratie 
005 mdw internationaal onroerend goed 
005 mdw klantenteam a 
005 mdw og nederland 
005 mdw operations p&v 
005 mdw outputontwerp en realisatie (documentservices) 
005 mdw personeelsadministratie 
005 mdw productiebeheer  
005 mdw techn dienst 
005 mdw verificatie 
005 mdw werkingssfeer 
005 mr mdw productie/implementatie 
005 mr mdw servicedesk 
005 secretaresse 
005 sr mdw informatie en beheer (documentservices) 

 
006 centrale informatie-analist vb 
006 consultant p&v 
006 contractmanager a 
006 data-analist mid office 
006 directiesecretaresse 
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006 functioneel beheerder a 
006 Jr systeemnetwerkbeh 
006 mdw fiduciair mgt 
006 mdw informatisering vb 
006 mdw klantenteam b 
006 mdw midoffice vb 
006 mdw operations vb 
006 mdw performancemeting vb 
006 mdw procesbeheer p&v 
006 mdw projectenbureau 
006 mdw rechtenbeheer 
006 mdw support vb 
006 mdw waardering & rapportage vb 
006 mr procesbeheerder 
006 personeelsadministrateur 
006 salarisadministrateur 
006 servicemanager a 
006 sr mdw algemeen administratief 
006 sr mdw backoffice vb 
006 sr mdw callcenter 
006 sr mdw financiële administratie 
006 sr mdw internationaal onroerend goed 
006 sr mdw klantenteam 
006 sr mdw og nederland 
006 sr mdw operations p&v 
006 sr mdw productie/implementatie 
006 sr mdw servicedesk 
006 sr mdw werkingssfeer 
006 systeemontwikkelaar (ak) 

 
007 bezwarenfunctionaris 
007 cashmgr vb 
007 communicatie-adviseur 
007 contractmanager b 
007 financieel specialist (fc) 
007 functioneel beheerder b 
007 inkoper A 
007 mdw adm. ondernemingspensioenfonds 
007 mdw communicatie vb 
007 mdw investment management support 
007 mdw Paralegal 
007 mdw projectbureau en ao vb 
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007 mdw rapportage en verslaglegging 
007 mdw riskcontrol vb 
007 mr systeemnetwerkbeh. 
007 ontwikkelaar 
007 opleidingsfunctionaris 
007 servicemanager b 
007 sr mdw externe opdrachtgevers (fc) 
007 sr mdw informatisering vb 
007 sr mdw operations vb 
007 sr mdw performancemeting vb 
007 sr mdw waardering & rapportage vb 
007 sr procesbeheerder 
007 stafmdw c 
007 systeemontwikkelaar (allround a) 
007 teaml backoffice vb 
007 teamleider internationaal onroerend goed 
007 teammgr (klanten/service p&v) 
007 teammgr bewoners- en gebouwenservice 
007 teammgr inputverwerking 
007 teammgr outputverwerking 
007 werkvoorbereider/resourcemanager 

 
008 accountmanager vb 
008 accountmgr 
008 acquisiteur vb 
008 adm ondern pensioenfonds 
008 analist am 
008 analist informatie en org 
008 beleidsmdw pensioen/verz 
008 beleidsmdw pensioenen/verzekeringen 
008 controller 
008 data administrator 
008 fundmgr vb 
008 informatie-analist/functioneel ontw. a 
008 inkoper b 
008 mr ontwerper infrastructuur 
008 mr projectleider 
008 ontwerper administratieve organisatie 
008 portefeuillemgr og nl 
008 proj mdw fiduciair mgt 
008 projectleider o & i   a 
008 relatiebeheerder 
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008 sr communicatie-adviseur 
008 sr investment strategist 
008 sr mdw projectbureau & ao vb 
008 sr mdw special projects 
008 sr systeemnetwerkbeh 
008 stafmdw b 
008 systeemontwikkelaar (allround b) 
008 teaml buitendienst 
008 teaml debiteurenbeheer 
008 teaml informatisering vb 
008 teaml operations vb 
008 teaml projectbureau & ao vb 
008 teaml waardering en rapportage vb 
008 teamleider mid office vb 
008 teamleider og Nederland 
008 teammgr informatie en beheer 
008 techn. projectleider (allround) 
008 technisch mgr vb 

 
  
009 afdhfd administratie vb 
009 afdhfd beleid- en productontwikkeling vb 
009 afdhfd buitendienst 
009 afdhfd informatisering & projectbureau vb 
009 afdhfd performancemeting & rapp vb 
009 afdhfd riskcontrol vb 
009 corporate governance officer vb 
009 hfd treasury vb 
009 informatie-analist/funct. ontwerper b 
009 informatie-architect 
009 jurist/fiscalist 
009 mdw audit & compliance 
009 mgr hr-administratie 
009 mgr relationship vb 
009 organisatie-analist/businessconsultant 
009 projectleider it 
009 projectleider o & i   b 
009 sr accountmanager 
009 sr analist inform.en org. 
009 sr aquisiteur vb 
009 sr beleidsmdw pensioenen/verzekeringen 
009 sr fundmgr 
009 sr ontwerper infrastructuur 
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009 sr projectleider 
009 sr salesconsultant 
009 stafmdw a 
009 systeemontwikkelaar (expert) 
009 teaml portefeuillemanagement OG NL 
009 teammgr communicatie 
009 technisch projectleider (expert) 
009 unitcontroller a 
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BIJLAGE  7  SCHEMA GRADEN VAN VERWANTSCHAP 
 
 
 
  bet-overgrootouders 
 
  overgrootouders  

   Oudoom of - 
  grootouders        tante 
       Oom of 
  ouders        tante 
 
  de werknemer     broer of      neef of 

   zuster       nicht 
  kind     1.         achterneef 

    of -nicht 
  kleinkind      2.    neef of nicht 

    (z.g. 
    oomzeggers) 

  achterkleinkind        3.   achterneef 
    of -nicht 

  4. 
   5. 

 
 
 
"Ten aanzien van de graden van verwantschap zijn bloedverwanten gelijk aan aanverwanten. Met aanverwanten wordt 
bedoeld verwanten, welke - met inachtneming van het eerste lid van dit artikel - door een huwelijk een gelijke band met 
de werknemer hebben als bloedverwanten". 
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 BIJLAGE 8 OVERIGE AFSPRAKEN CAO 1 APRIL 2006 TOT EN MET 31 MAART 2008 
 
Ondernemingspensioenregeling 
Uitvoerig is gesproken over het rapport “Rollen rond het OPF”, uitgebracht door een begin dit jaar door partijen 
ingestelde werkgroep, die ten doel had te rapporteren en te adviseren over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de verschillende advies-, overleg- en bestuursorganen in de ondernemingspensioenregeling. 
Besloten is dat premie, premieverdeling en franchise voortaan onderwerp van gesprek in het cao-overleg zullen zijn. 
De aanbeveling in het rapport om potentieel conflicterende rollen op bestuursniveau te scheiden wordt in ieder geval 
gedurende de looptijd van deze CAO niet overgenomen. 
Voorzover dat nodig zal zijn wordt bij een volgende cao-onderhandeling een definitieve afspraak over de rollen 
gemaakt. Mogelijk geeft eerdere wetgeving (verwachting januari 2007) daartoe aanleiding. 
Met betrekking tot de pensioenpremie is afgesproken de huidige premieverdeling tussen werkgever en werknemer van 
respectievelijk 14% (maximaal) en 8% deze contractperiode te handhaven. 
Als gevolg van extra kosten in de pensioenopbouw door wettelijke maatregelen en voorschriften vanuit de 
toezichthouder is een jaarlijkse extra last van € 900.000,-- (2,8% van de loonsom) ontstaan.  
Afgesproken is dat deze jaarlijkse extra last voor de duur van de contractperiode door de werkgever gedragen wordt.  

 
Inhouden en uitbetalen vakantiedagen bij meer dan 3 ziekmeldingen respectievelijk geen ziektedagen in een 
jaar. 
De vorig jaar afgesproken proef over de inhouding c.q. uitbetaling van  verlofdagen heeft betrekking op het jaar 2006. 
Partijen hebben zich tussentijds over de stand van zaken gebogen. Besloten is om na afloop van het proefjaar, doch 
uiterlijk in april 2007, een evaluatie te hebben, waarna een definitief standpunt bepaald zal worden. 
 
Functiewaardering 
Partijen besloten om gedurende het komende jaar onderzoek te doen naar het functioneren van het huidige 
functiewaarderingssysteem (ORBA). Het systeem is al lang in gebruik en de kosten zijn inmiddels hoog te noemen. 
Mogelijk zijn er inmiddels betere en modernere systemen in de markt. Vanuit werkgeverskant zal aan 
werknemerspartijen vóór 1 oktober 2007 worden gerapporteerd en zullen zonodig voorstellen worden gedaan. 
 
Leeftijdsdiscriminatie 
Een aantal artikelen in de collectieve arbeidsovereenkomst lijkt in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van 
leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (WGBL). Werkgever wenst hier niet in overtreding te zijn. 
De maatregelen die genomen zouden moeten worden in het kader van de artikelen 3.1 (leden 7 en 8) en 5.1 (lid 3) 
lijken echter strijdig met de afspraken in het kader van het leeftijdbewust personeelsbeleid. Partijen wijzen vanuit hun 
onderhandelingsdelegaties twee personen aan om deze problematiek te onderzoeken en uiterlijk in april 2007 met 
voorstellen te komen. 
  
Personeelsbeoordelingssysteem 
Het nieuwe personeelsbeoordelingssysteem, primair gericht op de ondernemingsdoelstellingen, is door de 
ondernemingsraad goedgekeurd. In dit nieuwe systeem, uitgewerkt in 2005 met een aantal leidinggevenden en een 
aantal medewerkers via een pilot, staan het maken van heldere afspraken op essentiële deelaspecten van het 
functioneren, transparantie, competentiemanagement, tweerichtingsverkeer (een actievere rol voor de medewerker) en 
gemakkelijke hanteerbaarheid centraal. Beoordeeld wordt op input (gedragscriteria en vakkennis) en output 
(resultaten). 
Bij het bepalen van de prestatienormen aan het begin van het beoordelingsjaar wordt gebruik gemaakt van het 
rolprofiel, dat als aanvulling dient op de functiebeschrijving. In dit profiel worden onder andere de algemene 
resultaatdoelstellingen van een rol, de benodigde competenties en prestatiematen beschreven. Eigen inbreng van de 
medewerker en leidinggevende zijn bepalend voor de afspraken voor het komende beoordelingsjaar. 
Conform afspraak tijdens de vorige cao-onderhandelingen is het nieuwe systeem ook met de vakorganisaties 
besproken. Alle partijen kunnen zich in het nieuwe systeem vinden. Mogelijke eindresultaten in de beoordeling zijn: 
onvoldoende, te verbeteren, normaal/goed, zeer goed en uitstekend functioneren. Deze scores zullen ingang zijn voor 
het vaststellen van de beloning. 
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Beloningssysteem 
Als hiervoor opgemerkt wordt de beoordeling gebruikt voor de vaststelling van de beloning. Ook hiervoor is een andere 
beloningssystematiek ontwikkeld, die eenvoudig en transparant is. Van het bestaande deltasysteem wordt dus afscheid 
genomen. In samenwerking met de Hay-group te Zeist is een nieuw systeem ontwikkeld, gebaseerd op de zogenaamde 
RSP-methode (Relatieve SalarisPositie). Daarbij geldt dat de beloning een uitdaging moet zijn voor te leveren 
prestaties. Onvoldoende functioneren zal in principe niet tot een salarisverhoging leiden. Het huidige 
functiewaarderingssysteem ORBA blijft voorlopig basis voor de indeling in de salarisschalen. 
Bij demotie en/of onvoldoende functioneren wordt – evenals dat thans het geval is – salarisbevriezing toegepast dan 
wel een afbouwregeling afgesproken, afhankelijk van de situatie. 
Afhankelijk van de individuele beoordelingen vindt differentiatie in de beloning plaats. Voor wat de vaste beloning 
betreft gebeurt dit door toepassing van een vertaling van de uitkomsten. 
Hiertoe is een tabel ontwikkeld aan de hand waarvan de vaste salarisstijging – uiteraard rekening houdend met 
normsalaris en schaalmaximum – wordt vastgesteld. 
De jaarlijkse vaststelling van het salaris wordt bepaald door het bestaande salaris uit te drukken in een percentage van 
het norminkomen (RSP). Dit norminkomen is het maximum bij 100%. Hier wordt vervolgens het getal van de 
beoordelingsscore bij opgeteld, waardoor een nieuwe RSP (in  procenten) ontstaat. Het nieuwe salaris wordt dan 
gevormd door deze RSP te vermenigvuldigen met het normsalaris.  
Vanaf 1 april 2007 gelden nieuwe salarisschalen. De verschillende tot dan gebruikte schalen komen te vervallen met 
dien verstande dat de ORBA-groepsgrenzen en dezelfde schalen (uitgezonderd schalen 1 en 2) gehandhaafd blijven. 
Het minimum salaris bedraagt per schaal 70% van het normsalaris (100%).Per schaal zal een uitloopmogelijkheid 
bestaan tot 120% (maximum salaris).De nieuwe schalen gaan eveneens hierbij. 
Medewerkers, die nog in de oude garantieregeling zijn ingedeeld blijven die garantie behouden. Degenen, die nog in 
die regeling een groei doormaken behouden in de nieuwe regeling het uitzicht op de oude norm op basis van 8 delta’s. 
Het verschil tussen oude en nieuwe norm wordt uitgedrukt in een RSP-percentage waarmee de nieuwe norm kan 
worden overschreden. Uiteraard kan een hogere beoordelingsuitkomst tot een hogere RSP leiden. 
Daarnaast is het de bedoeling om voor een beperkt aantal functies een variabele (extra) component in de beloning 
(korte termijn variabel inkomen) toe te passen, direct gekoppeld aan van tevoren afgesproken targets. In dit  stadium 
heeft de Raad van Bestuur gekozen voor enkele functies – veelal ingedeeld boven schaal 9 – die de meeste invloed op 
de resultaten van de organisatie hebben. 
Een derde vorm van beloning is een “lange termijn variabel inkomen”, die meer het karakter van een bind/blijfpremie 
heeft. Voorwaarde daarbij is dan dat men een tevoren afgesproken periode in dienst blijft (bijvoorbeeld twee of drie 
jaar). 
In een later stadium wordt bezien of een variabel inkomen voor een bredere groep medewerkers wordt geïntroduceerd. 

 
Bij de volgende cao-onderhandelingen zal rapportage en terugkoppeling naar partijen plaatsvinden. Het betreft dan de 
gang van zaken met zowel het vaste als het variabele inkomensdeel. 
De in de cao opgenomen schalen voor jeugdigen (16-21 jaar) blijven ongewijzigd bestaan. 
 
Salarissen 
Hay heeft voor Mn Services een marktonderzoek onder een groot aantal financiële dienstverleners uitgevoerd. Eén van 
de conclusies naar aanleiding van het onderzoek is dat het beloningsniveau van Mn Services – ondanks de absentie van 
een performanceafhankelijke variabele beloningsregeling – sterk concurrerend is.  
Tegen het einde van de looptijd van de cao zal Mn Services opnieuw een marktonderzoek laten plaatsvinden, teneinde 
nogmaals de marktpositie te kunnen bepalen. 
In afwijking van de gebruikelijke loonronden is er voor gekozen om de beschikbare loonruimte aan te wenden voor de 
afbouw van de inhouding “correctie ziektekostenvergoeding” als afgesproken bij de inwerkingtreding van de nieuwe 
Zorgverzekeringswet. Deze afbouw zal gedurende de looptijd van de cao in twee stappen plaatsvinden. Dit betekent 
halvering van de inhouding per 1 april 2006. Het restant zal per 1 april 2007 vervallen. 
De salarissen van medewerkers bij wie de bedoelde ziektekostenvergoeding lager is dan de aangegeven loonruimte 
(2,4% per 1 april 2006 en 2,34% per 1 april 2007) zullen voor het verschil per dezelfde data worden aangevuld.  
De salarissen van medewerkers, op wie de hiervoor genoemde correctie niet van toepassing is, zullen op de genoemde 
data respectievelijk met 2,4% en 2,34% worden verhoogd. 
Alle werknemers zullen er dus in één van de genoemde vormen en met de genoemde percentages op vooruit gaan! 
 De genoemde verhogingen zijn reeds in de nieuwe salarisschalen per 1 april 2007 begrepen. 
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Vakbondscontributie 
Van werknemerszijde is gevraagd of Mn Services wil meewerken aan een belastingmaatregel voor vakbondsleden waar 
het de jaarlijkse contributie betreft. Een vergoeding hiervan door de werkgever wordt door de fiscus niet als loon 
gezien. De bruto eindejaarsuitkering wordt dan verminderd met het bedrag van de contributie, waarvan de hoogte door 
de vakorganisaties aan de werkgever wordt gemeld. De deelnemer zal zichzelf voor de regeling dienen aan te melden. 
Er zal een kort reglement worden opgesteld, dat zal ingaan in 2007 (terugwerkende kracht wordt niet door de fiscus 
toegestaan). De werknemer zal eveneens een aanvullende arbeidsovereenkomst dienen te  ondertekenen. Aan deze 
afspraak is de voorwaarde verbonden dat tenminste 25 deelnemers  van de regeling gebruik dienen te maken. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan komt de regeling in het volgende jaar (dus op zijn vroegst in 2008) te vervallen. 
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 BIJLAGE 9 OVERIGE AFSPRAKEN CAO 1 APRIL 2008 TOT EN MET 31 MAART 2010 
 
Salarissen 
De salarissen en salarisschalen worden verhoogd met de volgende percentages: 4% met ingang van 1 april 2008 en 3% 
met ingang van 1 januari 2009. 
 
Ondernemingspensioenregeling 
Pensioenopbouw vindt plaats voor alle medewerkers, ongeacht de salarisschaal, over maximaal 40 uur. De huidige 
grens van 36 uur als maximaal aantal uren (uitgezonderd voor werknemers in schaal 10 of hoger) komt daarmee te 
vervallen. Hierbij is geen sprake van keuzevrijheid. Medewerkers die gebruik maken van de CAO-a-la-carte en meer 
dan 36 uur werken bouwen pensioen op over het daadwerkelijk aantal te werken uren. Over doorbetaling van 
pensioenpremie tijdens verschillende verlofsoorten zal intern nadere afstemming en besluitvorming plaatsvinden. 

 
Functiewaardering 
Partijen besloten om de komende CAO-periode geen nieuwe manier van functiewaardering te introduceren. De huidige 
ORBA-methodiek blijft gehandhaafd. 
 
Leeftijdsdiscriminatie 
Er worden in de CAO geen maatregelen genomen die betrekking hebben op eventuele discriminerende artikelen. Het 
onderwerp wordt bezien in het licht van het onderwerp ‘levensfase gericht HRM-beleid’.  
 
Beloningssysteem 
De vakorganisaties zijn geïnformeerd over de uitkomsten van de beoordelingsronde 2007. Afgesproken is dat RSP-
tabel zal worden aangepast (zie bijlage). 
 
Levensfase gericht HRM-beleid 
Partijen achten het van groot belang dat het behouden van kennis, ervaring en competenties van groot belang is voor 
werkgever en werknemer. Daarom is afgesproken dat er een werkgroep komt die het onderwerp zal uitdiepen en met 
aanbevelingen zal komen. Dit op grond van beschreven uitgangspunten. 

 
Partijen zijn de volgende opdrachtformulering overeengekomen: 
 
Uitgangspunt 
Uitgangspunt is dat dit beleid gericht is op zo lang mogelijk behoud voor de organisatie van kennis, ervaring en 
competenties. Partijen hechten grote waarde aan de uitspraak vanuit de optiek van levensfasegericht HRM-beleid dat 
elke levensfase eigen accenten en eigen kwaliteiten kent en dat werknemers met plezier aan het werk zijn en ook 
kunnen blijven en zich daarbij door de organisatie gesteund en gewaardeerd voelen. 
 
Opdrachtformulering 
In het verlengde van dit uitgangspunt is de opdracht aan de werkgroep: Geef aan op welke manier binnen Mn Services 
het levensfase gericht HRM-beleid kan worden verankerd als beleid en personeelsinstrument. Welke gevolgen heeft 
een dergelijk beleid voor bestaande personeelsinstrumenten? 
Het draagvlak binnen de organisatie is van cruciaal belang. Op welke manier kan dit draagvlak worden 
geoptimaliseerd? 
 
Werkgroep 
De werkgroep bestaat uit: 
HRM-adviseur 
Twee leden van de Ondernemingsraad 
Externe deskundige 
Communicatie adviseur 

 
Gedragscode/Klokkenluidersregeling 
Om de verplichtingen van de werknemer beter in lijn te brengen met de terminologie in de gedragscode en 
klokkenluidersregeling, wordt artikel 1.4 van de CAO aangepast. De volledige tekst is bijgevoegd als bijlage. 
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Stand-by-vergoeding 
Partijen hebben afgesproken dat de in de stand-by regeling van toepassing zijnde vergoedingen worden gecorrigeerd 
met een inflatiecorrectie van 10% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008. Tevens zijn de afgesproken CAO-
verhogingen van toepassing op de stand-by vergoeding. 
 
WGA-premie 
Werkgever zal ook in de CAO-periode geen gedifferentieerde WGA-premie verhalen op de werknemer, ondanks de 
wettelijke verhaalsmogelijkheid. In de volgende CAO-periode wordt deze afweging opnieuw gemaakt en besloten of 
premie zal worden verhaald. 
 
Ontslagbescherming 
Partijen zijn overeengekomen dat indien zich wijzigingen voordoen in het ontslagrecht gedurende de looptijd van deze 
CAO afspraken worden gemaakt betreffende de beëindiging van individuele arbeidsovereenkomsten. 
 
Vakbondscontributie 
Er is niet langer een minimum grens van 25 werknemers verbonden aan de regeling. Ongeacht het aantal werknemers 
dat aan deze fiscaalvriendelijke regeling wenst deel te nemen, zal de werkgever meewerken aan de uitvoering ervan. 
  
Ontwikkelmogelijkheden werknemer 
Werkgever zal de komende CAO-periode meer en nadrukkelijker aandacht besteden aan de mogelijkheden welke 
geboden worden aan medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Hiermee wordt de bekendheid en toegankelijkheid 
vergroot. 
Hierbij wordt onderkend dat zowel werkgever als werknemer een verantwoordelijkheid hebben bij de ontwikkeling van 
de werknemer. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
De discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal primair worden gevoerd tussen Raad van Bestuur en 
Ondernemingsraad.  
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BIJLAGE A1  SALARISSCHALEN PER 1 april 2008 
 
 

schaal: 3 4 5 6 7 8 9  

Min.salaris: 19875 22204 24752 28174 32833 37347 44408 70%
norm > 28392 31720 35360 40248 46904 53352 63440 100%

maxima (=plus 20%) 34071 38064 42432 48298 56285 64023 76128 120%
 
 
 
 
BIJLAGE A2 TABEL SALARISGROEI 
 
 

 Scores:     
Huidige 
RSP 

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

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

      
 
 
 
BIJLAGE  A3 SALARISSCHALEN VOOR JEUDGIGEN PER 1 april 2008  
    
 
 
De jeugdregeling is ingebracht in de groepen I tot en met IV (nader aan te duiden als JI, JII, J III en JIV) onder 
vermelding van de leeftijdsjaren. 
 
  I  II  III  IV 
 16   8.248 
 17   9.384 16   9.384  
 18 10.748 17 10.748 16 10.748  
 19 12.301 18 12.301 17 12.301 16 12.301 
 20 14.043 19 14.043 18 14.043 17 14.043 
 21 15.978 20 15.978 19 15.978 18 15.978 
   21 18.127 20 18.127 19 18.127 
     21 20.216 20 20.216 

 21 22.373 
 


