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prEAmbulE�

De SVB is volop in beweging. Dit biedt werknemers kansen, maar vraagt tegelijkertijd ook inzet van werk-
nemers. De SVB faciliteert zijn werknemers hierbij, zodat werknemers de hun geboden kansen ook daadwerkelijk 
kunnen pakken of daarbij  ondersteuning kunnen krijgen. De faciliteiten die de SVB biedt zijn verankerd in 
diverse regelingen. De SVB is met de vakorganisaties van mening dat het goed is om door middel van deze 
preambule nog eens onder ieders aandacht te brengen welke mogelijkheden er allemaal zijn. In deze preambule 
zijn daarnaast de belangrijkste afspraken in het kader van de CAO 2008-2010 opgenomen.

resultaatgerichte�werkgemeenschap��

De SVB heeft als missie om een excellente servicegerichte en omgevingsbewuste uitvoerder te zijn van persoons-
gebonden regelingen van de overheid. Om deze missie te realiseren is één van de ambities van de SVB een 
resultaatgerichte werkgemeenschap met betrokken en zich ontwikkelende medewerkers. Daarin past continue 
aandacht voor de ontwikkeling van werknemers. Dit uit zich ondermeer in de stijl van leidinggeven van het 
management. Managers stimuleren en faciliteren actief de ontwikkeling van werknemers. Management en werk-
nemers kunnen hierbij gebruik maken van de vele faciliteiten die de SVB biedt.  Zoals een  beoordelingssysteem 
dat ook gericht is  op de ontwikkeling van competenties, een ruime opleidingsfaciliteitenregeling en het nieuwe 
functiewaarderingsysteem dat vooral stimuleert en ruimte geeft. Daarnaast heeft de SVB een Landelijk  mobili-
teitscentrum Perspectief (LMC Perspectief) en een SVB Academie die speciaal in het leven zijn geroepen om de 
ontwikkeling van werknemers te stimuleren.   

sVb�Academie�

De SVB Academie is het opleidingcentrum van de SVB. De SVB Academie is opgericht om er voor te zorgen 
dat er op een kwalitatief hoogwaardige manier wordt gewerkt aan de ontwikkeling van medewerkers. De SVB 
Academie verzorgt daartoe niet alleen de bedrijfsbrede opleidingen, waarin werknemers zich continu kunnen 
bijscholen, maar levert daarnaast ook maatwerk zoals een persoonlijk opleidingsadvies en het faciliteren van 
trainingen voor medewerkers. Op het SVBWeb presenteert de Academie een compleet overzicht van al haar 
activiteiten. 

landelijk�mobiliteitscentrum�perspectief�

LMC Perspectief is het mobiliteitscentrum van de SVB. Werknemers  kunnen met al hun vragen over loopbanen 
en mobiliteit bij LMC Perspectief terecht. LMC Perspectief biedt medewerkers ondermeer een vrijwillig loop-
baantraject, van werk naar werk trajecten, sollicitatiehulp en diverse workshops gericht op inzicht krijgen in 
ontwikkeling of loopbaanoriëntatie. Op het SVBWeb geeft LMC Perspectief precies aan welke mogelijkheden er 
allemaal zijn. 

hr-(uitvoering)�

Voor meer informatie kunnen werknemers zich rechtstreeks wenden tot LMC Perspectief of de Academie, maar 
uiteraard kunnen ze ook terecht  bij hun leidinggevende of de medewerkers van de afdeling HR-(uitvoering). 
Hier kunnen werknemers ook terecht voor vragen over de uitleg van de CAO of andere (arbeidsvoorwaardelijke) 
regelingen.  

hAY-methode

Met deze CAO wordt als nieuw functiewaarderingssysteem de HAY-methode ingevoerd inclusief wijze van 
functiebeschrijven, functiefamilies en bezwaarprocedure. Met betrekking tot de financiële consequenties is 
afgesproken dat werknemers die als gevolg van technische conversie naar HAY in een lagere schaal komen een 
bevroren toelage krijgen tot het huidige maandsalaris zoals bedoeld in de CAO (HAY-toelage). Werknemers 
waarvan de functie hoger is gewaardeerd worden in de hogere schaal ingepast. De inpassing vindt plaats zonder 
daarbij een periodiek toe te kennen. Met betrekking tot de indeling in functiefamilies geldt dat functies ingedeeld 
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worden in de functiereeks/niveau conform de uitkomsten van de technische conversie. Mocht in de functiereeks 
een hoger niveau beschreven zijn dan ontstaat de mogelijkheid voor de werknemer om terug te komen op het 
oorspronkelijke functieniveau, mits er vacatureruimte is (het aantal functies per schaal is gelimiteerd) en werk-
nemer blijkens een beoordeling voldoet aan de gestelde eisen. Met betrekking tot ingangsdatum is afgesproken dat 
dit een datum is kort na afsluiting van de CAO. Invoering van de functiefamilies zal gelijktijdig of zo spoedig 
mogelijk daarna plaatsvinden. Inzake de bezwarenprocedure geldt dat zittingen van deze commissie door een 
COR lid kunnen worden bijgewoond.  

Algemene�salarisverhoging

De salarissen worden verhoogd met 3,25% per 1 april 2008 en met 3,0% per 1 april 2009. De verhoogde 
bedragen zijn te vinden in de salaristabellen, welke zijn opgenomen in de bijlagen bij deze CAO. 

Eenmalige�uitkering�

Alle werknemers die op 1 april 2009 in dienst zijn van de SVB krijgen in april 2009 een bruto bedrag van € 250 
uitgekeerd. Dit bedrag is inclusief alle van toepassing zijnde premies en toeslagen.

levensfasebewust�personeelsbeleid�

Gedurende de looptijd van deze CAO zal een studie worden verricht naar levensfasebewust personeelsbeleid.  
In deze studie zullen onderwerpen als leeftijdsvakantiedagen, arbeidstijdverkorting, ouderschapsverlof en levens-
loop worden betrokken. 

Deze preambule maakt integraal onderdeel uit van de CAO SVB 2008-2010.
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ArtIkEl�1�dEfInItIEs

In�deze�collectieve�arbeidsovereenkomst�wordt�verstaan�onder:

a.� sVb

  de publiekrechtelijke rechtspersoon Sociale Verzekeringsbank zoals bedoeld in 
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

b.� werkgever

  de partij ter ene zijde, te weten de Raad van Bestuur van de SVB, zoals ver-
tegenwoordigd door de voorzitter of een van de andere leden van de Raad 
van Bestuur, dan wel diens vertegenwoordiger;

c.� vakbonden

  partijen ter andere zijde, te weten ABVAKABO FNV en CNV Publieke 
Zaak;

d.� werknemer

  iedere persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst met de SVB anders 
dan als stagiair(e) werkzaamheden verricht met een standplaats in Nederland 
dan wel op grond van een arbeidsovereenkomst met de SVB werkzaam is als 
bijzonder attaché sociale zaken. De leden van de Raad van Bestuur zijn uitge-
zonderd van toepassing van deze CAO;

e.� functie

  het samenstel van werkzaamheden dat de werknemer, zoals blijkend uit een 
vastgesteld functieprofiel, door de werkgever is opgedragen en als zodanig is 
gewaardeerd op grond van de HAY-methode;

f.� echtgenoot/echtgenote

  de persoon waarmee de werknemer gehuwd is; in deze CAO wordt onder 
echtgenoot/echtgenote mede verstaan de relatiepartner met wie de niet-
gehuwde werknemer, met het oogmerk duurzaam samen te leven, een 
gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden 
samenlevingscontract en de geregistreerde partner zoals bedoeld in BW 1 titel: 
5A; 

g.� ondernemingsraad

  de (bevoegde) Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Onder-
nemingsraden;

h.� CAo

  deze collectieve arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de daarbij behorende 
bijlagen;

i.� handboek�human�resources

  het Handboek Human Resources (voorheen Handboek Sociale Zaken), zoals 
te vinden op het SVBWeb en bevattende een opsomming van arbeidsvoor-
waardelijke regelingen, arbeidsorganisatorische regelingen en voorzieningen 
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naast deze CAO, alsmede de bij deze CAO behorende bijlagen en de toe-
passelijke bepalingen uit het BW, waaruit voor de werkgever en de werk-
nemer wederzijds rechten en verplichtingen voortvloeien;

j.� bW

  de bepalingen van de tiende titel van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals van toepassing op de individuele arbeidsovereenkomst, een en ander 
voorzover niet anders bepaald in deze CAO;

k.� maand

 een kalendermaand;

l.� week

  een periode van 7 etmalen die begint met de eerste dienst op maandag-
ochtend;

m.� rooster

  een schema dat aangeeft op welke tijdstippen de werknemer zijn werkzaam-
heden aanvangt, deze onderbreekt en beëindigt;

n.� arbeidsduur

  de arbeidsduur bedraagt bij een voltijds dienstverband gemiddeld 36 uur per 
week, waarbij het jaarlijks aantal te werken uren wordt vastgesteld door het 
aantal op grond van deze CAO erkende doordeweekse feest-en gedenkdagen 
vermenigvuldigd met acht uur in mindering te brengen op 1.880 uur, waarbij 
geldt dat indien meer dan een feest- en/of gedenkdag op één doordeweekse 
dag valt, alsdan één dag vermenigvuldigd met acht uur in mindering wordt 
gebracht; in het aantal te werken uren zijn begrepen de vakantierechten op 
grond van deze CAO;

o.� maandsalaris

  het salaris zoals vastgesteld in bijlage 1 van deze CAO, vermeerderd met de 
toelage waarop op grond van artikel 7, lid 6 van deze CAO recht kan bestaan;

p.� maandinkomen

  het maandsalaris vermeerderd met de van het maandsalaris afgeleide, c.q. in 
aanvulling op het maandsalaris toegekende toelagen en toeslagen, met uitzon-
dering van de toelage op grond van artikel 7, lid 6 (Indeling functie van de 
werknemer in een lagere schaal) van deze CAO, en waaronder niet begrepen 
de toeslag overwerk zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, de werkgeversbijdrage 
zorgverzekeringswet zoals bedoeld in artikel 19, lid 3, alsmede onkostenver-
goedingen;

q.� uursalaris

 1/156ste van het maandsalaris.
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ArtIkEl�2�AlgEmEnE�VErplIChtIngEn�VAn�dE�WErkgEVEr

1.� toepassing�CAo

  De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te 
 houden op voorwaarden die in strijd zijn met het in of krachtens deze CAO 
bepaalde. 

2.� Individuele�arbeidsovereenkomst

  De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeids-
overeenkomst aangaan waarin verwezen wordt naar de CAO, die van de 
individuele arbeidsovereenkomst integraal deel uitmaakt, en naar het Hand-
boek Human Resources, dat eveneens van de individuele arbeidsovereenkomst 
integraal deel uitmaakt.

3.� uitreiking�CAo�en�informatieverstrekking

  De werkgever zal aan de werknemer een exemplaar van de CAO, alsmede van 
de wijzigingen daarop, uitreiken. Het Handboek Human Resources is voor 
alle werknemers in te zien en te raadplegen. 

4.� Wervingsbeleid

  De werkgever zal in het kader van sociaal beleid bij het ontstaan van vacatures, 
rekening houdend met de belangen van een normale bedrijfsvoering, de werk-
nemers eerst in de gelegenheid stellen hier naar te solliciteren, alvorens wordt 
overgegaan tot een wervingsprocedure buiten de organisatie. De Raad van 
Bestuur kan besluiten dat deze bepaling geen toepassing vindt indien het een 
vacature betreft van een rechtstreeks aan de Raad van Bestuur of aan een van 
zijn leden rapporterende werknemer, in welk geval de werknemer direct 
benoemd kan worden.

5.� Arbeidsomstandigheden

  De werkgever zal met inachtneming van de Arbeidsomstandighedenwet, 
alsmede het Arbeidsomstandighedenbesluit, zorg dragen voor veilige arbeids-
omstandigheden, de gezondheid van de werknemers zo goed mogelijk 
beschermen en het welzijn van de werknemers in verband met de arbeid 
bevorderen. In dit kader is uiterlijk met ingang van 1 januari 2009 bij de SVB 
een arbocatalogus van toepassing.

6.� persoonsgegevens

  De werkgever stelt in overleg met de Ondernemingsraad een reglement op ter 
bescherming van persoonsgegevens dat voldoet aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens, zoals die luidt of zal komen te luiden en dat is opgenomen 
in het Handboek Human Resources.

  De werkgever zal, behoudens met toestemming van de werknemer of een 
daartoe strekkende wettelijke verplichting, geen persoonlijke gegevens betref-
fende de werknemer aan derden verstrekken.
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ArtIkEl�3�AlgEmEnE�VErplIChtIngEn�VAn�dE�WErknEmEr

1.� goed�werknemerschap

  De werknemer is gehouden de belangen van de SVB als een goed werknemer 
te behartigen, ook als daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. 

2.� uitvoering�opgedragen�werkzaamheden

  De werknemer is gehouden alle door of namens de werkgever opgedragen 
werkzaamheden, voorzover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden 
verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzin-
gen en voorschriften in acht te nemen.

3.� rooster

  De werknemer is gehouden zich voor wat betreft zijn werk- en rusttijden te 
houden aan het voor hem vastgesteld rooster zoals bedoeld in artikel 5 van 
deze CAO.

4.� Arbeid�buiten�het�rooster

  De werknemer is verplicht om in opdracht van de werkgever ook buiten de in 
het rooster aangegeven uren arbeid te verrichten, voor zover de werkgever de 
desbetreffende wettelijke voorschriften, de bepalingen van deze CAO en de 
redelijkheid in acht neemt.

5.� nevenwerkzaamheden

  Indien de werknemer tegen beloning enigerlei arbeid voor derden of als zelf-
standige werkzaamheden wil gaan verrichten, dient hij vooraf schriftelijk 
toestemming aan de werkgever te vragen. Zonder schriftelijke toestemming is 
het de werknemer verboden deze werkzaamheden aan te vangen. De werk-
gever kan in verband met de Arbeidstijdenwet bedoelde toestemming verlenen 
onder bepaalde voorwaarden. Indien de werknemer bij aanvang van zijn 
dienstverband enigerlei arbeid voor derden of als zelfstandige (werkzaam-
heden) verricht, dient hij schriftelijk toestemming te verkrijgen van de werk-
gever om deze nevenwerkzaamheden voort te mogen zetten.

6.� beveiligingsbewustzijn

  De werknemer kan gehouden worden i.v.m. de aard van de functie een ver-
klaring van beveiligingsbewustzijn te ondertekenen.

7.� geheimhouding�

  De werknemer is gehouden tot geheimhouding van al hetgeen hem in ver-
band met zijn dienstbetrekking bekend wordt en waarvan hij in redelijkheid 
moet aannemen dat geheimhouding van belang is. 

 Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstbetrekking. 

8.� misbruik�van�positie�

 Het is de werknemer verboden:
 a.  rechtstreeks of door tussenkomst van een derde deel te nemen aan ten 

behoeve van de SVB uit te voeren aannemingen, leveringen of werken;
 



	 CAO	SVB	2008	–	2010	 1�

 b.  rechtstreeks of door tussenkomst van een derde geschenken, giften, 
provisie of beloning te vorderen of aan te nemen van personen die ten 
behoeve van de SVB werkzaam zijn of van leveranciers van de SVB;

 c.  van natuurlijke personen of rechtspersonen, waarmee hij door zijn dienst-
betrekking in aanraking komt geschenken, giften, provisie of beloning te 
verlangen of aan te nemen, tenzij de werkgever anders heeft bepaald. 

9.� overtreding�leden�6,�7�en�8

  Overtreding van de verklaring van beveiligingsbewustzijn, zoals genoemd in 
lid 6 of van het in de leden 7 en 8 gestelde wordt gestraft met een boete van 
ten hoogste het op het moment van overtreding geldende maandsalaris. In 
plaats van deze boete heeft de werkgever het recht volledige schadevergoeding 
te vorderen. De boete wordt gestort in het door partijen ingesteld Personeels-
fonds SVB.

10.� medewerking�vordering�tot�schadevergoeding

  In geval de werkgever op grond van artikel 6:107a BW terzake van arbeids-
ongeschiktheid van de werknemer tegen een of meer derden een vordering tot 
schadevergoeding kan doen gelden, dient de werknemer daaraan zijn mede-
werking te verlenen.

11.� Wonen�in�of�nabij�de�standplaats

 a.  De werknemer is vrij te wonen waar hij wil, tenzij het naar het oordeel 
van de werkgever noodzakelijk is dat de werknemer in verband met de 
goede vervulling van zijn functie gaat wonen of blijft wonen in of nabij de 
gemeente die hem als standplaats is aangewezen.

 b.  De werknemer aan wie de verplichting is opgelegd in of nabij de in de 
onder a. bedoelde gemeente te gaan wonen, is gehouden zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk 2 jaar nadat de verplichting is opgelegd, daaraan 
gevolg te geven. Alsdan komt hij in aanmerking voor een tegemoet-
koming in de kosten van de verhuizing. 

12.� Wijziging�standplaats

  De werkgever kan de standplaats van de werknemer wijzigen. De werkgever 
zal alvorens een besluit te nemen de werknemer informeren en de gelegenheid 
geven zijn bedenkingen naar voren te brengen.

13.� Aansprakelijkheid

 a.  De werknemer die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden schade 
toebrengt aan de SVB of aan een derde jegens wie de SVB tot vergoeding 
van schade is gehouden, is te dier zake niet jegens de werkgever aan-
sprakelijk, tenzij die schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roeke-
loosheid conform artikel 7:661 BW.

 b.  De werknemer die belast is met het verrichten van uitgaven en ontvang-
sten en met de bewaring van gelden, danwel met de ontvangst, de afgifte 
en de bewaring van geldswaardige papieren, is niet verplicht een tekort 
geheel of gedeeltelijk aan te zuiveren, tenzij hem terzake van dat tekort 
een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
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 c.  De werknemer die is belast met het beheer van niet-geldelijke zaken die 
toebehoren aan de SVB danwel aan de SVB zijn toevertrouwd, is niet 
verplicht de schade te vergoeden, tenzij hem ter zake van die schade een 
ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

ArtIkEl�4� IndIEnstnEmIng�En�ontslAg

1.� Individuele�arbeidsovereenkomst

  De werknemer ontvangt bij indiensttreding een individuele arbeidsovereen-
komst waarin onder meer is opgenomen:

 a. de naam, initialen en geboortedatum van de werknemer;
 b. de standplaats;
 c. de datum van indiensttreding;
 d.  de functie bij de aanvang van het dienstverband, waarbij de naam van het 

onderdeel van de SVB wordt aangegeven, tenzij hij in dienst wordt 
 genomen in algemene dienst;

 e. de aanduiding van de overeengekomen individuele arbeidsduur;
 f. de eventuele proeftijd zoals bedoeld in het BW;
 g.  welk van de in lid 3 van dit artikel genoemde dienstverbanden is aange-

gaan;
 h. de salarisschaal en het salaris;
 i. de toepasselijkheid van deze CAO;
 j.  eventuele bijzondere voorwaarden die op het dienstverband van  

toepassing zijn.

2.� proeftijd�

  De eerste twee maanden van de arbeidsovereenkomst zullen als proeftijd 
 gelden, tenzij schriftelijk een kortere periode is overeengekomen.

3.� Aard�van�het�dienstverband

  Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt het dienstverband aangegaan:
 a. hetzij voor onbepaalde tijd;
 b.  hetzij voor bepaalde tijd, met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging. 
  Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet wordt vermeld welk dienst-

verband is aangegaan, is het dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan.
  De werkgever kan functie- en/of opleidingseisen stellen, waaraan de werk-

nemer moet voldoen, alvorens een dienstverband voor onbepaalde tijd kan 
worden aangegaan.

4.� Justitieel�antecedentenonderzoek

  Een dienstverband wordt slechts aangegaan indien op grond van een verricht 
justitieel antecedentenonderzoek zoals bedoeld in de Wet justitiële en straf-
vorderlijke gegevens tegen de vervulling van de uit te oefenen functie geen 
bezwaren bestaan, een en ander ter beoordeling van de werkgever. 

5.� beëindiging�van�het�dienstverband

  Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden 
in de zin van de artikelen 7:678 en 7:679 BW en behoudens tijdens of aan het 
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einde van de proeftijd als bedoeld in lid 2 van dit artikel, in welke gevallen het 
dienstverband wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, neemt het 
dienstverband een einde:

 a.  door opzegging, waarbij voor werkgever en werknemer een termijn geldt 
van twee maanden. De opzegging dient zodanig te geschieden dat het 
einde van het dienstverband samenvalt met het einde van de kalender-
maand;

 b.  voor werknemers voor een bepaalde tijd in dienst van rechtswege op de 
laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereen-
komst, waarbij werkgever werknemer tijdig wijst op het verstrijken van de 
termijn, zonder dat overigens enige opzegging vereist is.

  De beëindiging van het dienstverband, voor zover in deze CAO niet anders is 
bepaald, wordt beheerst door de artikelen 7:667 tot en met 7:686 BW.

6.� Einde�dienstverband�bij�pensionering

  Het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechts-
wege op de eerste dag van de maand volgend op de maand, waarin de leeftijd 
van 65 jaar is bereikt. De dienstbetrekking eindigt ook van rechtswege op het 
moment dat de werknemer op grond van de FPU-regeling volledig gebruik 
maakt van de mogelijkheid tot vervroegd uittreden of op het moment dat de 
werknemer zijn ouderdomspensioen volledig laat ingaan voor het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd. Voortzetting van het dienstverband na de 65-jarige leeftijd 
is alleen mogelijk in overleg tussen werkgever en de betrokken werknemer. 

ArtIkEl�5�ArbEIdsduur�En�WErktIJdEn

1.  Iedere werknemer met een voltijds dienstverband werkt, rekening houdend 
met de werktijdenregeling, volgens een rooster, waarin het jaarlijks aantal te 
werken uren inclusief de aanspraak op vakantie en zoals vastgesteld op grond 
van artikel 1, sub n, ingeroosterd dient te worden. 

2.  Met inachtneming van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit 
 worden de roosters door de werkgever vastgesteld voor een periode van langer 
dan een week en bevatten een van tevoren bekendgemaakt schema van 
 aanvang en einde van de dagelijkse werktijden. 

3.  Van het voor de werknemer vastgestelde rooster kan slechts worden 
afgeweken indien het dienstbelang dit onvermijdelijk maakt. 

4.  Bij het vaststellen van het rooster wordt in ieder geval uitgegaan van het 
 volgende:

 - een werkdag van maximaal negen uur;
 -  de werkdag wordt door een pauze onderbroken, tenzij de werkdag 5,5 uur 

of minder bedraagt;
 -  de pauze bedraagt ten minste 30 minuten, tenzij de werkdag meer dan 

acht uur bedraagt in welk geval de pauze ten minste 45 minuten bedraagt, 
 desgewenst te splitsen in twee pauzes, waarvan één pauze ten minste 
30 minuten bedraagt;
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 -  een werkweek van ten hoogste 45 uur, waarbij per periode van 13 achter-
eenvolgende weken maximaal gemiddeld 40 uur per week gewerkt wordt.

5.  Aan de werknemer van 55 jaar en ouder zal geen dienst worden opgedragen 
tussen 22.00 uur en 06.00 uur, tenzij het een gedeelte van een dienst betreft 
die doorloopt na 22.00 uur en uiterlijk eindigt om 24.00 uur. Met instemming 
van de werknemer kan van het verbod op nachtarbeid worden afgeweken, 
tenzij er medische bezwaren bestaan. 

6.  Op zaterdagen, zondagen en feest- en gedenkdagen, zoals bedoeld in artikel 11 
van deze CAO, kan de werknemer als regel niet worden ingeroosterd. 

7.  Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken indien het bedrijfs-
belang dit onvermijdelijk maakt en met inachtneming van het navolgende: 

 a.  er wordt niet gewerkt op ten minste 13 zondagen per periode van  
6 maanden; 

 b.  het rooster wordt zodanig vastgesteld, dat de werknemer in elke periode 
van 7 dagen gedurende ten minste 2 dagen rust geniet.Van deze rusttijd 
kunnen ten hoogste 2 halve dagen worden afgesplitst. De rust dient 
 minstens 36 uur aaneengesloten te zijn. 

8.  De werknemer met een voltijds dienstverband kan na verkregen toestemming 
van zijn leidinggevende op jaarbasis ten hoogste 48 uren meer werken dan zijn 
contractuele jaarlijkse arbeidsduur. De opbrengst van dit meer werken kan 
alleen worden ingezet in het cafetariasysteem en wordt derhalve niet uit-
betaald. Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen 
arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur behorende bij een voltijds 
dienstverband kan de werknemer na toestemming van zijn leidinggevende 
naar rato van de individuele arbeidsduur 48 uren meer werken dan zijn con-
tractuele arbeidsduur. 

9.  Na ommekomst van een kalenderjaar dient de werknemer het voor hem 
vastgestelde aantal uren gewerkt te hebben, waarbij als gewerkte uren tevens 
gelden opgenomen verlofuren en uren afwezig wegens ziekte, zoals vastgesteld 
op grond van het volgende lid.

10. Bij afwezigheid wegens ziekte geldt het volgende.
 a.  Indien de werknemer minder dan een aaneengesloten werkweek ziek is, 

geldt dat als gewerkte uren gelden, de uren waarop de werknemer alsdan 
is ingeroosterd.

 b.  Indien de werknemer een aaneengesloten werkweek ziek is, dan wordt het 
aantal uren ziekte dat geldt als gewerkt in die week bepaald op het gemid-
deld aantal te werken uren per week.

 c.  Indien één of meer erkende doordeweekse feest- of gedenkdagen in de 
desbetreffende week vallen, wordt het aantal uren ziekte dat geldt als 
gewerkt, bepaald als maximaal het aantal uren dat hij zichzelf volgens zijn 
standaard arbeidspatroon zou inroosteren in de desbetreffende week, met 
een maximum van het gemiddeld aantal te werken uren per week.
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11.  De werkgever kan in overleg met de Centrale Ondernemingsraad maximaal 
twee werkdagen per kalenderjaar aanwijzen als dag waarop de SVB gesloten is, 
als gevolg waarvan de op die dag ingeroosterde werknemer verlof dient op te 
nemen voor het aantal uren dat hij op die dag is ingeroosterd. 

ArtIkEl�6�AAnpAssIng�ArbEIdsduur

1.� Verzoek�tot�aanpassing�contractuele�arbeidsduur�

  Een verzoek van de werknemer om zijn contractuele arbeidsduur te vermin-
deren of uit te breiden, wordt in beginsel ingewilligd op grond van de 
bepalingen van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA), tenzij zwaarwegende 
bedrijfs- of dienstbelangen, zoals bedoeld in de WAA, zich daartegen verzet-
ten.

2.� uitbreiding�voltijds�dienstverband�

 a.  De werknemer met een voltijds dienstverband kan eens per jaar verzoeken 
zijn jaarlijkse arbeidsduur uit te breiden met 104 uren op jaarbasis of tot 
2.032 uren op jaarbasis. Een dergelijk verzoek wordt in beginsel ingewil-
ligd, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen ver-
zetten. Op deze verzoeken is de WAA niet van toepassing.

 b.  Het maandsalaris van de werknemer die gebruik maakt van de mogelijk-
heid zijn arbeidsduur uit te breiden wordt naar rato verhoogd. 
De uitbreiding van het voltijds dienstverband kan gevolgen hebben voor 
de pensioenaanspraken van de werknemer overeenkomstig hetgeen hier-
omtrent is bepaald in de voor hem geldende pensioenregeling.

3.� toetsingskader�verzoeken�aanpassing�arbeidsduur�

  Onverlet het uitgangspunt dat in het kader van de Wet aanpassing arbeidsduur 
verzoeken tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur individueel getoetst 
moeten worden, stelt de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad een 
toetsingskader op voor het toetsen van verzoeken om aanpassing van de 
arbeidsduur.

4.� Arbeidsvoorwaarden�naar�rato�

  Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeid 
minder bedraagt dan de arbeidsduur behorende bij een voltijds dienstverband 
zijn de bepalingen van deze CAO, naar rato van de individuele arbeidsduur, 
op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij in of op basis van deze CAO 
anders is of wordt vastgesteld. Indien op grond van de individuele arbeidsover-
eenkomst de bedongen arbeid in een jaar meer bedraagt dan de normale 
arbeidsduur zijn de bepalingen van deze CAO onverkort van toepassing, tenzij 
in of op basis van deze CAO anders is of wordt vastgesteld. 
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ArtIkEl�7�funCtIEgroEpEn�En�sAlArIs

1.� Algemeen�

 a.  De functies van de werknemers worden op basis van de HAY-methode 
gewaardeerd en ingedeeld in functieniveaus. Dit geschiedt door het toe-
kennen van punten of door het gemotiveerd indelen in een functieraster. 
De werkgever stelt hiervoor nadere regels vast. 

 b.  Bij elk functieniveau behoort een salarisschaal, welke is gebaseerd op 
periodieken (periodiekenschaal). De salarisschalen zijn opgenomen in de 
bijlagen bij deze CAO. 

 c.  De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep 
waarin zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, zijn 
salaris en het aantal periodieken, waarop zijn salaris is gebaseerd. 

2.� functievolwassenen

  a.  De werknemer ontvangt bij indiensttreding in het algemeen het minimum-
salaris van de schaal. De werknemer die bij indiensttreding nog niet over 
de kundigheid en ervaring beschikt die voor de vervulling van de functie 
zijn vereist, kan tijdelijk in een lagere salarisschaal worden ingedeeld. Aan 
de werknemer die in een functie elders zoveel voor de functie bruikbare 
ervaring heeft verkregen, dat het op grond daarvan niet redelijk is hem op 
basis van het minimum schaalsalaris te belonen, kan bij indiensttreding één 
of meer periodieken worden toegekend.

 b.   Herziening van het salaris vindt als regel éénmaal per jaar plaats gerekend 
vanaf het moment van indiensttreding. De herziening bestaat uit toe-
kenning van geen, één of meerdere periodiek(en) afhankelijk van de over 
de werknemer uitgebrachte beoordeling en voor zover het maximum van 
zijn schaal nog niet is bereikt. 

3.� plaatsing�werknemer�in�een�hoger�ingedeelde�functie�

 a.  De werknemer die wordt geplaatst in een functie die hoger is ingedeeld 
dan de functie waarin hij daarvoor was geplaatst, wordt in de voor die 
functie geldende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand 
waarin de plaatsing in de hoger ingedeelde functie plaatsvindt. 

 b.  De werknemer die bij plaatsing in een functie die hoger is ingedeeld nog 
niet over de kundigheden en ervaring beschikt die voor de vervulling van 
die functie zijn vereist, kan in een lagere dan de voor die functie geldende 
salarisschaal worden of blijven ingedeeld.

4.� Indeling�functie�van�de�werknemer�in�een�hogere�salarisschaal�

 a.  Indien de functie waarin de werknemer is geplaatst in een hogere salaris- 
schaal wordt ingedeeld, wordt de werknemer in die hogere salarisschaal 
ingedeeld met ingang van de maand waarin de functie hoger is ingedeeld.

 b.  Indien de werknemer blijkens een over hem uitgebrachte beoordeling de 
functie niet op voldoende wijze volledig en zelfstandig uitoefent (bijvoor-
beeld werknemer in aanloopschaal, ontwikkeltraject, onvolledig takenpak-
ket, disfunctioneren etc), blijft de indeling van de werknemer in de hogere 
salarisschaal achterwege tot het moment dat de werknemer blijkens een 
beoordeling de functie op voldoende wijze volledig en zelfstandig uitoefent. 
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5.� plaatsing�werknemer�in�een�lager�ingedeelde�functie�

 a.  De werknemer die ten gevolge van een onvrijwillige functiewisseling 
wordt geplaatst in een functie die lager is ingedeeld dan de verlaten func-
tie, ontvangt indien zijn maandsalaris op dat moment hoger is dan het 
maximumsalaris van de lager ingedeelde functie waarin hij geplaatst wordt, 
een toelage tot het oude maandsalaris.

 b.  De toelage, als bedoeld onder sub a, wordt in vijf jaar met 20% per jaar 
afgebouwd, waarbij de toelage het eerste jaar 100% bedraagt, het tweede 
jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%.

 c.  Het bepaalde in sub b is niet van toepassing op de werknemer, aan wie op 
grond van het Sociaal Plan Reorganisatie SVB een salarisgarantie is toege-
kend.

 d.  Indien gedurende de looptijd van de CAO een veranderingsproces plaats-
vindt waarbij grote groepen personeel zijn betrokken, zal overleg plaats-
vinden over een regeling sociale gevolgen.

6.� Indeling�functie�van�de�werknemer�in�een�lagere�salarisschaal�

 a.  Indien de functie waarin de werknemer is geplaatst in een lagere salaris-
schaal wordt ingedeeld, ontvangt de werknemer indien zijn maandsalaris 
hoger is dan het maximumsalaris behorend bij de lager ingedeelde functie, 
een toelage tot het oude maandsalaris. 

 b.  De toelage, als bedoeld onder sub a, wordt in vijf jaar met 20% per jaar 
afgebouwd, waarbij de toelage het eerste jaar 100% bedraagt, het tweede 
jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%,  
tenzij de toelage is toegekend bij de invoering van het IFB-systeem op 
1 april 1998 en/of bij de invoering van de HAY-methode op 1 juni 2008, 
in welk geval de toelage niet is of wordt aangepast aan bij CAO overeen-
gekomen algemene salarisverhogingen.

7.� uitbetaling�maandinkomen�

  Het maandinkomen wordt uiterlijk op de laatste dag van elke maand betaal-
baar gesteld.

ArtIkEl�8�toEslAgEn

1.� overwerk

 a.  Wanneer in opdracht van de werkgever werkzaamheden zijn verricht, 
waardoor per werkperiode de arbeidsduur volgens het voor de werknemer 
geldende rooster wordt overschreden, is sprake van overwerk. Indien 
overwerk voor de werknemer een ander dan incidenteel karakter krijgt, 
zal de werkgever ernaar streven maatregelen te treffen die dat overwerk 
voorkomen of althans zo veel mogelijk beperken. Niet als overwerk wordt 
beschouwd een incidentele afwijking van het rooster van een half uur of 
minder, indien het betreft het afmaken van een bepaalde taak.
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 b.  De werkperiode als bedoeld in het voorgaande lid wordt gesteld op:
  -  een dag, indien aanvang en einde van de werktijd in de regel niet aan 

wisseling onderhevig zijn;
  -  een tijdvak van ten minste zeven dagen, indien de tijdstippen van 

aanvang en einde van de werktijden volgens rooster wisselen.
 c.  Voor de werknemer voor wie een salarisschaal geldt met een hoger maxi-

mumsalaris dan dat van schaal 8 van deze CAO wordt geen vergoeding 
voor overwerk toegekend.

 d.  Overwerk zal worden gecompenseerd naar keuze, in overleg met de 
werkgever, in vrije tijd of uursalaris vermeerderd met de onder e. 
genoemde toeslag. Bij compensatie in vrije tijd dient deze vrije tijd binnen 
één jaar na het verrichten van het overwerk te worden opgenomen. 
Indien de omstandigheden van de SVB naar het oordeel van de werkgever 
niet toelaten dat overuren binnen de gestelde termijn worden gecompen-
seerd in vrije tijd, zal naast de toeslag per gewerkt uur het uursalaris wor-
den uitbetaald. 

   Voorts kan de werkgever -na overleg met de werknemer- bepalen dat 
overwerk wordt vergoed in de vorm van een vaste toelage per maand.

 e. De toeslag bedraagt per werkperiode als bedoeld in lid a:

  zondagen tussen 0 en 24 uur 100%
  dan wel de dag volgend 
  op een zondag tussen 0 en 6 uur 100%
  feest- en gedenkdagen tussen 0 en 24 uur  100%
  dan wel de dag volgend 
  op een feest- en gedenkdag tussen 0 en 6 uur 100%
  zaterdag tussen 0 en 18 uur 50%
  zaterdag tussen 18 en 24 uur 75%
  dinsdag t/m vrijdag tussen 0 en 6 uur 50%
  maandag t/m vrijdag tussen 6 en 20 uur  25%
    eerste 2 uur 25%
    het 3e en volgende uur 50%
  maandag t/m vrijdag tussen 20 en 24 uur 50%

  van het voor de werknemer geldende uursalaris.
 f.  Indien overwerk wordt vergoed in een vaste toelage per maand, blijft deze 

toelage bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie, in stand, tenzij de 
afwezigheid meer dan dertig aaneengesloten kalenderdagen duurt, in welk 
geval de toelage vervalt vanaf de eenendertigste kalenderdag van de afwe-
zigheid. Bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie, waarbij het maand-
salaris gedeeltelijk wordt doorbetaald, wordt de toelage betaald als een 
percentage over het gedeeltelijk doorbetaalde uursalaris.

2.� toelage�onregelmatige�dienst

 a.  Aan de werknemer, die anders dan bij wijze van overwerk, regelmatig 
arbeid verricht op andere tijden dan op de dagen maandag tot en met 
vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur, wordt een toelage toegekend.

 b.  De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de 
werknemer geldende uursalaris en wel:
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  1.  20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 7.00 
uur en tussen 19.00 en 22.00 uur;

  2.  40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 6.00 
uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

  3. 45% voor de uren op zaterdag;
  4. 70% voor de uren op zondag;
  5.  100% voor de uren op de feest- en gedenkdagen, zoals genoemd in 

artikel 11 van deze CAO.
   De genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris 

per uur, dat is afgeleid van het salaris behorend bij salarisnummer 7 van 
salarisschaal 6.

 c.  De toelage wordt voor de morgen- en avonduren, zoals genoemd onder 
b.1. van dit lid, slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 
07.00 uur, respectievelijk beëindigd na 19.00 uur.

 d.  In afwijking van het bepaalde in a en b van dit lid ontvangt de werknemer 
met ingang van de maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt een 
vaste toelage, mits hij op dat moment gedurende ten minste 5 jaar zonder 
onderbreking van langer dan twee maanden een toelage als bedoeld in dit 
lid heeft genoten. Deze toelage wordt vastgesteld op het bedrag dat de 
werknemer over de twaalf maanden voorafgaande aan de maand waarin hij 
de leeftijd van 55 jaar bereikt, gemiddeld per maand als toelage als bedoeld 
in dit lid heeft genoten. De toelage wordt aangepast aan algemene salaris-
wijzigingen. 

 e.  In bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling treffen, waarmee het 
bepaalde in dit lid van artikel 8 wordt aangevuld of waarmee van dit lid 
wordt afgeweken.

 f.  Indien onregelmatige dienst wordt vergoed in een vaste toelage per 
maand, blijft deze toelage bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie, in 
stand, tenzij de afwezigheid meer dan dertig aaneengesloten kalenderdagen 
duurt, in welk geval de toelage vervalt vanaf de eenendertigste kalender-
dag van de afwezigheid. Bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie,  
waarbij het uursalaris gedeeltelijk wordt doorbetaald, wordt de toelage 
betaald als een percentage over het gedeeltelijk doorbetaalde uursalaris.

3.� Afbouw�toelage�onregelmatige�dienst

 a.  De werknemer, die als gevolg van het wegvallen of verminderen van een 
toelage als bedoeld in lid 2 van dit artikel blijvend een vermindering van 
inkomsten ondergaat, welke ten minste 3% van de som van het maand-
salaris en de toelage als bedoeld in lid 2 van dit artikel bedraagt, wordt een 
aflopende toelage toegekend.

 b.  De toelage wordt slechts dan toegekend, indien de werknemer ten minste 
twee jaar direct voorafgaand aan de beëindiging of vermindering van 
de toelage deze zonder onderbreking van langer dan 2 maanden heeft 
genoten.

 c.  Indien de werknemer niet-doorbetaald verlof geniet, wordt de afbouw 
toelage onregelmatige dienst opgeschort gedurende de periode van het 
niet-doorbetaald verlof. Bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie, 
waarbij het uursalaris gedeeltelijk wordt doorbetaald, wordt de afbouw 
toelage volledig doorbetaald.
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4.� Consignatie

 a.  De werknemer die in opdracht van de werkgever zich regelmatig of vrij 
regelmatig bereikbaar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan 
verrichten, ontvangt hiervoor een toelage.

 b.  De toelage bedraagt per uur een percentage van het voor de werknemer 
geldende uursalaris en wel:

  1. 5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag;
  2.  10% voor de uren op zaterdag, zondag en de feestdagen, als genoemd 

in artikel 11 van deze CAO.
   De genoemde percentages worden berekend over ten hoogste het salaris 

per uur, dat is afgeleid van het salaris behorend bij salarisnummer 7 van 
salarisschaal 6.

 c.  De toelage wordt verhoogd met 100% over de uren, waarop aan de 
bereikbaarheid en beschikbaarheid in opdracht van de werkgever een extra 
plaatsgebondenheid op of rond de plaats van tewerkstelling is verbonden.

 d.  Indien consignatie wordt vergoed in een vaste toelage per maand, blijft 
deze toelage bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie, in stand, tenzij 
de afwezigheid meer dan dertig aaneengesloten kalenderdagen duurt, in 
welk geval de toelage vervalt vanaf de eenendertigste kalenderdag van de 
afwezigheid. Bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie, waarbij het 
uursalaris gedeeltelijk wordt doorbetaald, wordt de consignatietoelage 
betaald als een percentage over het gedeeltelijk doorbetaalde uursalaris.

5.� Verschuivingstoelage

 a.  Aan de werknemer die volgens rooster, anders dan bij wijze van overwerk, 
regelmatig of vrij regelmatig arbeid verricht op andere tijden dan op de 
dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur, wordt 
voor het in opdracht van de werkgever verrichten van arbeid op uren die 
afwijken van het vastgestelde rooster een toelage toegekend, voor zover 
met die uren het totaal van de per werkperiode vastgestelde arbeidsuren 
niet wordt overschreden.

 b.  Op de toelage bestaat geen aanspraak, indien tussen het geven van de op-
dracht en het verrichten van de arbeid meer dan 72 uren zijn verstreken.

 c.  De toelage bedraagt voor elk vol uur waarop in afwijking van het rooster 
arbeid wordt verricht 40% van het voor de werknemer geldende uursalaris, 
met dien verstande dat dit percentage wordt berekend over ten hoogste 
het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnum-
mer 7 van salarisschaal 6.

 d.  Indien de verschuivingstoelage als een vaste toelage per maand wordt 
toegekend, blijft deze toelage bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie, 
in stand, tenzij de afwezigheid meer dan dertig aaneengesloten kalender-
dagen duurt, in welk geval de toelage vervalt vanaf de eenendertigste 
kalenderdag van de afwezigheid. Bij afwezigheid, anders dan wegens 
vakantie, waarbij het uursalaris gedeeltelijk wordt doorbetaald, wordt de 
verschuivingstoelage betaald als een percentage over het gedeeltelijk door-
betaalde uursalaris.
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6.� tijdelijke�waarneming

 a.  De werknemer die tijdelijk een functie volledig waarneemt naast zijn 
eigen functie, die gelijk of hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, 
blijft ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal die met zijn eigen 
functie overeenkomen.

 b.  Indien de tijdelijke waarneming ten minste 30 achtereenvolgende kalender 
dagen heeft geduurd, zal de werknemer vanaf dat moment een toelage 
ontvangen. De toelage bedraagt 10% van het maandsalaris van deze werk-
nemer.

 c.  De werknemer die tijdelijk een functie volledig waarneemt die hoger is 
ingedeeld dan zijn eigen functie en daarbij vrijgesteld is van zijn eigen 
functie, blijft ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal die met zijn 
eigen functie overeenkomen. Te rekenen vanaf het moment dat de waar-
neming ten minste 30 achtereenvolgende kalenderdagen heeft geduurd, 
zal de werknemer daarvoor een toelage ontvangen. Deze toelage bedraagt 
5% van het maandsalaris van deze werknemer.

 d.  De toelage wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de 
indeling van zijn functie met het waarnemen van een gelijke of hogere 
functie naast zijn eigen functie reeds rekening is gehouden.

 e.  Een waarnemingstoelage blijft bij afwezigheid, anders dan wegens vakan-
tie, in stand, tenzij de afwezigheid meer dan dertig aaneengesloten kalen-
derdagen duurt, in welk geval de toelage vervalt vanaf de eenendertigste 
kalenderdag van de afwezigheid. Bij afwezigheid, anders dan wegens 
vakantie, waarbij het maandsalaris gedeeltelijk wordt doorbetaald, wordt 
de waarnemingstoelage bepaald als een percentage van het gedeeltelijk 
doorbetaalde maandsalaris.

ArtIkEl�9�bIJzondErE�bElonIngEn

1.� functioneringstoelage

  Aan de werknemer, die het maximum van zijn salarisschaal heeft bereikt, kan, 
wanneer daartoe op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en 
ijver aanleiding bestaat, een toelage worden toegekend. 

2.� toelage�werving�en�behoud

 a.  Aan de werknemer kan om reden van werving en behoud een toelage 
voor de duur van een jaar worden toegekend.

 b.  Indien naar het oordeel van de werkgever sprake is van bijzondere 
omstandigheden kan de toelage voor een bepaalde duur langer dan een 
jaar worden toegekend.

3.� premie�werving�en�behoud�

 a.  Aan de werknemer kan om redenen van werving en behoud een een-
malige uitkering worden toegekend, waarbij de werkgever aan toekenning 
nadere voorwaarden kan verbinden.

 b.  De uitkering wordt toegekend aan het eind van een tijdvak dat tevoren is 
vastgesteld door de werkgever.
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 c.  Aan de werknemer, die niet aan de voorwaarden heeft kunnen voldoen 
door een naar het oordeel van de werkgever niet aan hemzelf te wijten 
oorzaak, kan de uitkering gedeeltelijk worden toegekend. 

4.� beloning�bijzondere�prestatie

  De werknemer kan wegens buitengewone toewijding of bijzondere prestatie 
worden beloond.

5.� toelage�uitzonderlijke�gevallen

  In uitzonderlijke gevallen kan aan de werknemer een toelage worden toege-
kend op andere gronden dan die vermeld in de voorgaande leden van dit 
artikel.

6.  Een toelage toegekend op grond van dit artikel blijft bij afwezigheid anders 
dan wegens vakantie in stand, tenzij de afwezigheid meer dan dertig aan-
eengesloten kalenderdagen duurt, in welk geval de toelage vervalt vanaf de 
eenendertigste kalenderdag van de afwezigheid. 

  Bij afwezigheid, anders dan wegens vakantie waarbij het maandsalaris gedeelte-
lijk wordt doorbetaald, wordt de toelage bepaald naar rato van het gedeeltelijk 
doorbetaalde maandsalaris.

ArtIkEl�10�dIEnsttIJdgrAtIfICAtIEs

Aan de werknemer die 25 of 40 jaar ononderbroken in dienst is van de werkgever 
en/of van diens rechtsvoorganger wordt een jubileumgratificatie toegekend van 
een half maandinkomen, naar rato van de gemiddelde omvang van zijn dienst-
verband bij de SVB, vermeerderd met de daarover te betalen vakantie-uitkering 
en eindejaarsuitkering bij 25 jaar en van één maandinkomen, vermeerderd met de 
daarover te betalen vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering bij 40 jaar. Voor de 
werknemer die per 31 december 1997 in dienst was van de SVB geldt tevens dat 
als dienstjaren worden aangemerkt de ononderbroken jaren, die tot en met 
31 december 1997 bij de vaststelling van de jubileumgratificatie in aanmerking 
werden genomen. Deze bruto-gratificatie wordt voor zover fiscaal mogelijk 
belastingvrij uitbetaald.

ArtIkEl�11�fEEst-�En�gEdEnkdAgEn

1.  Onder feest- en gedenkdagen worden in deze CAO verstaan: Nieuwjaarsdag, 
Eerste en Tweede Paasdag, de dag waarop de verjaardag van de Koningin 
wordt gevierd, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en 
Tweede Kerstdag en in lustrumjaren de Nationale Bevrijdingsdag, tenzij 
gevierd op een zaterdag of zondag.

2.  De werknemer wordt voor de viering van een niet-christelijke feest- of 
gedenkdag in de gelegenheid gesteld hiervoor een vakantiedag op te nemen.
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A rt I k E l � 1 2 �A � C A l A m I t E I t E n - � E n � A n d E r � k o rt � V E r z u I m -
V E r l o f

1.  Met uitsluiting, voor zover wettelijk toegestaan, van het anders en overigens 
in artikel 4:1 van de Wet arbeid en zorg bepaalde, wordt de werknemer door-
betaald verlof toegekend in de hieronder genoemde gevallen:

 a.  bij overlijden van de echtgenoot/echtgenote van de werknemer, ouders, 
stiefouders, schoonouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde  
kinderen: 4 dagen;

 b.  bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: 1 dag;
   in geval de werknemer is belast met de regeling van de begrafenis of de 

nalatenschap of met beide, wordt aanvullend verlof verleend voor ten 
hoogste 2 dagen;

 c.  voor het zoeken van een woning in geval van overplaatsing: ten hoogste 2 
dagen;

 d.  bij verhuizing in geval van overplaatsing voor hen die een eigen huishou-
ding hebben 2 dagen, zo nodig te verlengen tot 3 en in zeer bijzondere 
gevallen tot 4 dagen; bij verhuizing in geval van overplaatsing voor hen 
die geen eigen huishouding voeren: 2 dagen;

 e.  bij verhuizing in opdracht van de werkgever anders dan in geval van over-
plaatsing voor hen die een eigen huishouding voeren: ten hoogste 2 
dagen;

 f.  voor het voldoen aan een wettelijke verplichting: de tijd die daarvoor 
nodig is; een en ander voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en 
aanpassing van de werktijd niet mogelijk is.

2.  In alle overige situaties die onder de werking van art. 4:1 van de Wet arbeid 
en zorg vallen, wordt de werknemer niet-doorbetaald verlof toegekend voor 
een korte naar billijkheid te rekenen tijd, mits hij zo mogelijk ten minste 
24 uur tevoren en desgevraagd onder overlegging van bewijsstukken aan de 
werkgever of diens vertegenwoordiger van het verzuim kennis geeft.

3.  De artikelen 4:3 en 4:4 van de Wet arbeid en zorg betreffende melding en 
informatie zijn onverkort van toepassing.

ArtIkEl�12�b�zWAngErsChAp-�En�bEVAllIngsVErlof

1.  De vrouwelijke werknemer heeft conform de bepalingen van hoofdstuk 3 van 
de Wet arbeid en zorg in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- 
en bevallingsverlof.

2.  Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de 
vermoedelijke datum van bevalling, zoals aangegeven in een aan de werkgever 
overlegde schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, tot en met de 
dag van de bevalling. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk vier weken 
voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling.
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3.  Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneen-
gesloten weken vermeerderd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof 
tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, danwel, indien eerder 
gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling, minder dan zes weken 
bedragen.

4.  Dagen waarop de vrouwelijke werknemer wegens ziekte ongeschikt is tot het 
verrichten van haar arbeid in de periode, waarin zij recht had kunnen hebben 
op zwangerschapsverlof, doch dit zwangerschapsverlof nog niet is aan-
gevangen, worden aangemerkt als dagen waarover zij zwangerschapsverlof 
heeft genoten.

5.  De wettelijke uitkeringen op grond van artikel 3:13 van de Wet arbeid en 
zorg en artikel 29a van de Ziektewet worden door de werkgever aangevuld 
tot 100% van het salaris.

ArtIkEl�12�C�krAAmVErlof

1.  Na de bevalling van de echtgenote, de persoon met wie hij ongehuwd samen-
woont zoals bedoeld in artikel 1:3, lid 2 van de Wet arbeid en zorg of degene 
van wie hij het kind erkent, heeft de werknemer gedurende een tijdvak van 
vier weken recht op doorbetaald verlof voor twee dagen waarop hij arbeid 
pleegt te verrichten. Het recht bestaat vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk 
op hetzelfde adres als de moeder woont.

2.  De artikelen 4:3 en 4:4 van de Wet arbeid en zorg betreffende melding en 
informatie zijn onverkort van toepassing.

ArtIkEl�12�d�AdoptIEVErlof�En�VErlof�In�VErbAnd�mEt�
plEEgzorg

1.  De werknemer heeft in verband met de adoptie van een kind of de opname 
van een pleegkind conform de bepalingen van hoofdstuk 3 van de Wet arbeid 
en zorg recht op verlof, waarbij de verlofperiode op grond van de Wet arbeid 
en zorg wordt uitgebreid van ten hoogste vier aaneengesloten weken tot ten 
hoogste zes aaneengesloten weken. Het recht op verlof in verband met de 
adoptie van een kind of de opname van een pleegkind bestaat gedurende een 
periode van achttien weken. Het recht op verlof bestaat vanaf vier weken vóór 
de eerste dag dat de feitelijke opneming ter adoptie of opneming als pleegkind 
een aanvang heeft genomen of zal nemen, zoals blijkend uit door de werkne-
mer aan de werkgever te overleggen documenten.

2.  Bij het tegelijkertijd adopteren en/of opnemen als pleegkind van twee of 
meer kinderen, bestaat het recht op verlof slechts ten aanzien van één van die 
kinderen.
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3.  Gedurende de periode van verlof in verband met adoptie of de opname van 
een pleegkind wordt het salaris volledig doorbetaald, onder de conditie dat de 
werknemer meewerkt aan het verkrijgen van de wettelijke uitkering in ver-
band met adoptieverlof of verlof in verband met pleegzorg op grond van de 
Wet arbeid en zorg.

ArtIkEl�12�E�oudErsChApsVErlof

1.  De werknemer wiens arbeidsovereenkomst ten minste een jaar heeft geduurd 
en die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind, heeft con-
form de bepalingen van hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg recht op 
onbetaald ouderschapsverlof. Indien de werknemer met ingang van hetzelfde 
tijdstip tot meer dan één kind in familierechtelijke betrekking komt te staan, 
bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op onbetaald ouder-
schapsverlof.

2.  De werknemer wiens arbeidsovereenkomst ten minste een jaar heeft geduurd 
en die blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie op hetzelf-
de adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van dat 
kind als eigen kind op zich heeft genomen, heeft conform de bepalingen van 
hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg recht op onbetaald ouderschapsverlof. 
Indien de werknemer met het oog op adoptie met ingang van hetzelfde tijdstip 
de verzorging en opvoeding van meer dan één kind op zich heeft genomen, 
bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op onbetaald ouder-
schapsverlof. In alle andere gevallen waarin de in de eerste volzin gestelde 
voorwaarden voor meer dan één kind met ingang van hetzelfde tijdstip wor-
den vervuld, bestaat er slechts recht op één keer onbetaald ouderschapsverlof.

3.  Het aantal uren onbetaald ouderschapsverlof waarop de werknemer ten hoog-
ste recht heeft bedraagt dertien maal de arbeidsduur per week.

4.  Het voor de werknemer beschikbare recht op ouderschapsverlof wordt opge-
nomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 maanden. 
Daarnaast kan de werknemer het beschikbare recht op ouderschapsverlof 
opnemen in ten hoogste drie perioden, waarbij iedere periode ten minste een 
maand bedraagt. Deze perioden dienen te vallen binnen een tijdvak van ten 
hoogste 12 aaneengesloten maanden.

5.  Geen recht op ouderschapsverlof bestaat na de datum waarop het kind de 
leeftijd van acht jaren heeft bereikt.

6.  De werknemer wiens arbeidsduur 835 of meer uren op jaarbasis bedraagt, wat 
neerkomt op een gemiddelde arbeidsduur van 16 uur of meer per week en die 
ouderschapsverlof geniet voor een kind dat de leeftijd van vier jaar nog niet 
heeft bereikt, heeft tot 2011 recht op doorbetaald ouderschapsverlof. 
De hoogte van de doorbetaling is gedurende de looptijd van deze CAO vast-
gesteld op 45 %, waarbij in mindering wordt gebracht de fiscale ouderschaps-
verlofkorting, waarop recht bestaat bij deelname aan de levensloopregeling. 
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De vermindering vindt ook plaats indien de werknemer niet deelneemt aan de 
levensloopregeling en niet in aanmerking voor de fiscale ouderschapsverlof-
korting. De doorbetaling van het salaris vindt plaats over maximaal 468 ver-
lofuren. 

7.  De werknemer meldt het voornemen om verlof op te nemen ten minste twee 
maanden voor het tijdstip van ingang van het ouderschapsverlof schriftelijk aan 
de werkgever onder opgave van de periode, het aantal uren ouderschapsverlof 
over de opgegeven periode en de spreiding van het ouderschapsverlof over de 
week of het anderszins overeengekomen tijdvak.

8.  De werknemer kan de tijdstippen van ingang en einde van het ouderschaps-
verlof afhankelijk stellen van de datum van de bevalling, van het einde van het 
bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging.

9.  De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de spreiding van de uren 
over de week op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen 
tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het ouderschapsverlof.

10.  Gedurende de periode van het ouderschapsverlof wordt de pensioenopbouw 
ongewijzigd voortgezet, tenzij zich tegelijkertijd andere wijzigingen in het 
dienstverband voordoen.

11.  De werknemer is verplicht tot terugbetaling van het salaris over de genoten 
verlofuren indien tijdens de periode van ouderschapsverlof of binnen een jaar 
na afloop van de periode van doorbetaald ouderschapsverlof:

 a. de werknemer op eigen verzoek uit dienst treedt of is getreden;
 b.  de werkgever het dienstverband beëindigt of heeft beëindigd op grond van 

aan de werknemer te wijten feiten en omstandigheden;
 c. het dienstverband van rechtswege afloopt of is afgelopen.

12.  Indien op aanvraag van de werknemer, binnen één jaar nadat hij doorbetaald 
ouderschapsverlof heeft genoten, zijn normale arbeidsduur per week vermin-
derd wordt tot minder uren dan direct voorafgaande aan het ouderschapsver-
lof, dient hij het salaris over de genoten verlofuren, waarmee de normale 
arbeidsduur per week verminderd wordt, terug te betalen.

ArtIkEl�12�f�kortdurEnd�zorgVErlof

1.  De werknemer heeft conform de bepalingen van hoofdstuk 5 van de Wet 
arbeid en zorg recht op verlof voor de noodzakelijke verzorging in verband 
met ziekte van:

 a.  de echtgenoot/echtgenote of de persoon met wie de werknemer ongehuwd 
samenwoont zoals bedoeld in artikel 1:3, lid 2 van de Wet arbeid en zorg;

 b.  een inwonend kind tot wie de werknemer als ouder in familierechtelijke 
betrekking staat;

 c.  een inwonend kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de 
persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont;
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 d.  een pleegkind dat blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadmini-
stratie op hetzelfde adres woont als de werknemer en door hem in diens 
gezin duurzaam wordt verzorgd en opgevoed op basis van een pleeg-
contract als bedoeld in artikel 39 van de Wet op de jeugdhulpverlening;

 e. een bloedverwant in de eerste graad, niet zijnde een kind.

2.  Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten 
hoogste twee maal de arbeidsduur per week.

3.  De werknemer houdt gedurende het verlof per uur recht op 70% van zijn 
uursalaris.

4.  De artikelen 5:3, 5:4 en 5:5 van de Wet arbeid en zorg betreffende melding en 
informatie zijn onverkort van toepassing.

ArtIkEl�12�g�VAkbondsVErlof

1.  Tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet, wordt aan de werknemer 
jaarlijks ten hoogste 120 uren doorbetaald verlof verleend voor het bijwonen 
van vergaderingen van statutaire organen van verenigingen van werknemers, 
van centrale organisaties waarbij die verenigingen zijn aangesloten of  
van internationale werknemersorganisaties, mits de werknemer hieraan  
deelneemt:

 a.  voorzover het betreft vergaderingen van verenigingen van werknemers als 
bestuurslid van die vereniging dan wel als afgevaardigde of bestuurslid van 
een onderdeel daarvan;

 b.  voorzover het betreft vergaderingen van centrale organisaties waarbij 
 verenigingen van werknemers zijn aangesloten als bestuurslid van die 
centrale organisatie dan wel als afgevaardigde of als bestuurslid van een hier 
bedoelde vereniging;

 c.  voorzover het betreft vergaderingen van een internationale werknemersor-
ganisatie als bestuurslid van die organisatie dan wel als afgevaardigde of 
bestuurslid van een bij die organisatie aangesloten vereniging van werkne-
mers;

 d.  tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet, wordt voor ten hoogste 208 
uren per jaar verlof verleend met behoud van maandinkomen aan de 
werknemer die door een centrale organisatie van werknemers of een 
daarbij aangesloten vereniging is aangewezen om bestuurlijke en/of verte-
genwoordigende activiteiten te ontplooien binnen die organisatie of een 
daarbij aangesloten vereniging dan wel binnen het werkverband van de 
werkgever, die ertoe strekken de doelstellingen van die organisatie of een 
daarbij aangesloten vereniging te ondersteunen.

2.  De leden van de vakbonden, partijen bij deze CAO, hebben ten behoeve van 
het bijwonen van ledenraadplegingen recht op doorbetaald verlof met een 
maximum van twee dagen per jaar, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbe-
langen zich hiertegen verzetten.
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ArtIkEl�12�h�buItEngEWoon�VErlof�VAn�lAngE�duur

1.  De werknemer kan doorbetaald of niet-doorbetaald buitengewoon verlof van 
lange duur worden verleend, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. Het 
verlof gaat niet in dan na aanvaarding van het verlof met de daaraan verbonden 
voorwaarden door de werknemer. Indien het verlof uitsluitend in het per-
soonlijk belang is van de werknemer kan hem slechts niet-doorbetaald verlof 
worden verleend en voor ten hoogste een periode van zes maanden.

2.  Indien met de verlofverlening niet alleen een persoonlijk, maar ook een alge-
meen belang wordt gediend kan niet-doorbetaald verlof voor ten hoogste een 
periode van een jaar worden verleend.

3.  Indien verlof wordt verleend voorafgaand aan pensioen of indien gedeeltelijk 
verlof wordt opgenomen, geldt er geen maximumduur.

4.  Indien de periode van niet-doorbetaald verlof een maand of langer duurt, 
dient de pensioenopbouw over de gehele verlofperiode voor zover fiscaal en 
volgens de pensioenregeling mogelijk ongewijzigd voortgezet te worden, 
waarbij de werknemer tevens het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie 
en toepasselijke werkgeverspremies sociale zekerheid dient te betalen.

ArtIkEl�12� I �lAngdurEnd�zorgVErlof

1.  De werknemer heeft conform de bepalingen van hoofdstuk 5 van de Wet 
arbeid en zorg recht op verlof voor de verzorging van een persoon die levens-
bedreigend ziek is, indien dit betreft:

 a.  de echtgenoot, de geregistreerd partner of de persoon met wie de werk-
nemer ongehuwd samenwoont;

 b.  een kind tot wie de werknemer of de persoon bedoeld in onderdeel a als 
ouder in een familierechtelijke betrekking staat, dan wel een pleegkind van 
de werknemer als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, onderdeel d van de 
Wet arbeid en zorg;

 c.  een bloedverwant in de eerste graad van de werknemer.

2.  Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten 
hoogste zes maal de arbeidsduur per week.

3. Het salaris wordt gedurende de verlofperiode niet doorbetaald.

ArtIkEl�12�J�hArdhEIdsClAusulE

Buiten de in de artikelen 12a tot en met 12i genoemde gevallen kan de werk-
gever de werknemer op diens verzoek doorbetaald, gedeeltelijk doorbetaald, of 
niet-doorbetaald buitengewoon verlof toekennen, indien de omstandigheden dit 
naar zijn oordeel rechtvaardigen.
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ArtIkEl�13�A�hEt�VErWErVEn�VAn�VAkAntIE

1. a.  Per kalenderjaar verwerft de werknemer met een voltijds dienstverband 
184 vakantie-uren.

 b.  De werknemer die conform art. 6, lid 2, na toestemming van zijn leiding-
gevende gekozen heeft voor uitbreiding van zijn arbeidsduur, verwerft 
aanvullend 10 vakantie-uren indien zijn arbeidsduur is uitgebreid met 104 
uren en 16 vakantie-uren bij 2.032 te werken uren.

 c.  De aanspraak op vakantie-uren wordt volgens de volgende tabel verhoogd, 
afhankelijk van de leeftijd die de werknemer in het desbetreffende kalen-
derjaar bereikt:

	 	 leeftijd	 	 	 verhoging
  18 jaar   24 uren
  19 jaar   16 uren
  20 jaar    08 uren
  37 t/m 41 jaar  08 uren
  42 t/m 46 jaar  16 uren
  47 t/m 51 jaar  24 uren
  52 t/m 56 jaar  32 uren
  57 jaar en ouder  40 uren

2.  De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van de werk-
gever is (geweest), heeft over dat kalenderjaar per volle kalendermaand recht 
op 1/12 deel van de vakantie-uren die de werknemer toekomen op basis van 
lid 1.

3.  De werknemer verwerft vakantie-uren over de tijd gedurende welke hij aan-
spraak op salaris heeft.

4.  In aanvulling op het in het vorige lid bepaalde, verwerft de werknemer even-
eens vakantie-uren tijdens:

 a.  arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, conform art. 7:635, lid 4, BW;
 b.  calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, zowel tijdens doorbetaald, als 

onbetaald calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, zoals bedoeld in  
art. 12a;

 c.  zwangerschaps- en bevallingsverlof, zoals bedoeld in art. 12b;
 d.  adoptieverlof en verlof in verband met pleegzorg, zoals bedoeld in  

art. 12d;
 e.  ouderschapsverlof, zowel tijdens doorbetaald, als onbetaald ouderschaps-

verlof, zoals bedoeld in art. 12e;
 f.  het, anders dan voor oefening en opleiding, als dienstplichtige opgeroepen 

zijn ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst;
 g.  het genieten van vakantie gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking 

verworven doch niet opgenomen vakantie, zoals bedoeld in art. 7:641,  
lid 3, BW;

 h. vakbondsverlof zoals bedoeld in art. 12g;
 i. verlof zoals bedoeld in artikel 7:643 BW (politiek verlof);
 j.  het volgen van onderricht waartoe hij krachtens de wet door de werk-

gever in de gelegenheid moet worden gesteld.
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5.  In het in lid 4 en onder a bedoelde geval worden vakantierechten verworven 
conform art. 7:635, lid 4, BW, met dien verstande dat de gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werknemer gedurende de eerste zes maanden van zijn gedeelte-
lijke arbeidsongeschiktheid vakantie-uren verwerft conform lid 1 en 2. Na 
deze periode van zes maanden verwerft de gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemer slechts vakantie-uren die een evenredig gedeelte bedraagt van 
datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij gedurende de volledige 
arbeidsduur arbeid zou hebben verricht.

6.  Indien een onderbreking van de werkzaamheden in meer dan één vakantiejaar 
valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der onderbreking bij de bereke-
ning van de periode van afwezigheid mee in aanmerking genomen. Ten aan-
zien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier bedoelde 
onderbreking is het in art. 13a lid 2 van dit artikel bepaalde van overeenkom-
stige toepassing.

ArtIkEl�13�b�opnEmEn�VAn�VAkAntIE

1.  De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast 
overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich 
daartegen verzetten.

2.  Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wen-
sen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewich-
tige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de 
wensen van de werknemer.

3.  De werknemer dient de vakantie-uren zoveel mogelijk op te nemen in het 
kalenderjaar waarin zij worden verworven.

4.  Opname van vakantie-uren geschiedt ten minste eenmaal per jaar voor een 
aaneengesloten periode van minimaal 72 uur en maximaal 144 uur.

5.  De werkgever kan de werknemer toestaan in enig jaar meer vakantie-uren op 
te nemen dan zijn aanspraak tot en met het lopende jaar bedraagt, met dien 
verstande dat de opgenomen vakantie-uren de aanspraak tot en met het lopen-
de jaar nimmer met meer dan 64 uren zullen overschrijden. De in een kalen-
derjaar te veel genoten vakantie-uren worden in mindering gebracht op de 
aanspraak op vakantie-uren over het eerstvolgende kalenderjaar.

6.  Vakantie-uren die niet aaneengesloten worden genoten kunnen afzonderlijk 
worden genomen in blokken van ten minste één uur.
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ArtIkEl�13�C�sAmEnVAllEn�VAn�VAkAntIE�mEt�bEpAAldE�
�AndErE�dAgEn�WAArop�gEEn�ArbEId�Wordt�VErICht

1.  Uren waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een van de redenen 
genoemd in art. 13a, lid 4 en art. 12a gelden niet als vakantie-uren.

2.  Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde vakantie, 
zullen de uren waarop de verhindering zich voordoet niet als vakantie-uren 
worden aangemerkt. Dit geldt uitsluitend indien de arbeidsongeschiktheid 
door de werkgever wordt geaccepteerd.

3.  Aanvankelijk vastgestelde vakantie-uren, die op grond van het vorige lid 
bepaalde niet zodanig zijn aangemerkt, kunnen in overleg met de werkgever 
opnieuw worden vastgesteld.

ArtIkEl�13�d�VAkAntIE�bIJ�ontslAg

1.  Bij het eindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer desgewenst in de 
gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende vakantie-uren op te 
nemen met dien verstande, dat deze vakantie-uren niet eenzijdig in de opzeg-
gingstermijn mogen worden begrepen.

2.  Indien de werknemer de hem toekomende vakantie-uren niet heeft opgeno-
men, zullen de resterende vakantie-uren worden uitbetaald. Als prijs van een 
uur geldt het voor de werknemer geldende maandinkomen vermeerderd met 
de daarover opgebouwde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering gedeeld 
door 156.

3.  Teveel genoten vakantie-uren worden bij de beëindiging van de dienst-
betrekking verrekend.

4.  De werkgever reikt op verzoek van de werknemer bij het einde van de dienst-
betrekking een verklaring uit waaruit blijkt hoeveel vakantie-uren zijn uitbe-
taald.

ArtIkEl�13�E�VErJArIng�VAn�VAkAntIE

Vakantie-uren welke niet zijn opgenomen binnen vijf jaar na de laatste dag van 
het kalenderjaar waarin deze zijn verworven, komen te vervallen.

ArtIkEl�13�f�kopEn�En�VErkopEn�VAn�VAkAntIE

De werknemer heeft de mogelijkheid jaarlijks minimaal acht vakantie-uren en 
maximaal 64 vakantie-uren te kopen of te verkopen, waarbij het wettelijk mini-
mum aantal vakantie-uren niet mag worden onderschreden. Als prijs van een uur 
geldt het voor de werknemer geldende maandinkomen vermeerderd met de daar-



�4		 CAO	SVB	2008	–	2010

over opgebouwde vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering gedeeld door 156, 
in voorkomende gevallen gecorrigeerd voor het effect van deelname aan het 
cafetaria-systeem.

ArtIkEl�14�VAkAntIE-uItkErIng

1.  De werknemer bouwt maandelijks een vakantie-uitkering op van 8% van het 
hem uitbetaalde maandinkomen. 

2.  De vakantie-uitkering wordt eenmaal per jaar betaald in de maand mei over de 
periode van juni van het voorafgaande jaar tot en met mei van het lopende 
jaar.

3.  Bij beëindiging van het dienstverband vindt verrekening van de tot dan toe 
opgebouwde vakantie-uitkering plaats. 

ArtIkEl�15�EIndEJAArsuItkErIng

1.  De werknemer bouwt maandelijks een eindejaarsuitkering op van 8,33% van 
het hem uitbetaalde maandinkomen.

2.  De eindejaarsuitkering wordt eenmaal per jaar betaald in de maand december.

3.  Bij beëindiging van het dienstverband vindt verrekening van de tot dan toe 
opgebouwde eindejaarsuitkering plaats. 

ArtIkEl�16�rEgElIng�VoorzIEnIngEn�En�VErplIChtIngEn�
bIJ�ArbEIdsongEsChIkthEId

Partijen zijn overeengekomen een Regeling voorzieningen en verplichtingen bij 
arbeidsongeschiktheid, die deel uitmaakt van deze CAO en is opgenomen in het 
Handboek Human Resources.

ArtIkEl�17�uItkErIng�bIJ�oVErlIJdEn

1.  Ingeval van overlijden van de werknemer wordt het maandinkomen tot en 
met de dag van overlijden uitbetaald, vermeerderd met de vakantie-uitkering, 
de eindejaarsuitkering en de afrekening van de nog niet genoten vakantie-
rechten.

2.  Aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer wordt een overlijdens-
uitkering verstrekt.
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3.  Deze uitkering is gelijk aan driemaal het laatstelijk toekomend maandinkomen. 
Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht hetgeen de 
nagelaten betrekkingen terzake van het overlijden van de werknemer toekomt 
ingevolge werknemersverzekeringen.

4. Onder nagelaten betrekkingen worden verstaan:
 a.  de langstlevende der echtgenoten van wie de werknemer niet duurzaam 

gescheiden leefde, dan wel degene met wie de werknemer ongehuwd 
samenleefde;

 b.  bij ontstentenis van de personen genoemd onder 1: de minderjarige wet-
tige, natuurlijke of geadopteerde kinderen;

 c.  bij ontstentenis van de personen genoemd onder 1 en 2: degene met wie 
de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan de 
werknemer grotendeels voorzag. 

ArtIkEl�18�pEnsIoEnrEgElIng

1.  De werknemer is verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling overeen-
komstig de bepalingen van het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP.

2.  De uitvoering van de pensioenregeling geschiedt door de Stichting 
 Pensioenfonds ABP.

3.  De werkgever meldt de werknemer bij indiensttreding aan bij de Stichting 
Pensioenfonds ABP.

4.  Alle salaris- en  inkomensbestanddelen worden als pensioengevend aan-
gemerkt, tenzij dit op grond van het Pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP of deze CAO uitgesloten is of wordt.

5.  De werknemer die deelneemt aan de pensioenregeling is een bijdrage ver-
schuldigd in de kosten van de pensioenregeling, waaronder de regeling pre-, 
ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze 
bijdragen worden maandelijks door de werkgever op het salaris van de werk-
nemer ingehouden en afgedragen aan de Stichting Pensioenfonds ABP.

ArtIkEl�19�kostEnVErgoEdIngEn

1.� kosten�woon-werkverkeer

  De kosten voor woon-werkverkeer worden vergoed conform de tussen 
 partijen overeengekomen regeling zoals opgenomen in het Handboek  
Human Resources.

2.� Vergoedingsregelingen

  Alle in redelijkheid, ter beoordeling van de werkgever, ten behoeve van de 
werkgever gemaakte kosten, worden aan de werknemer vergoed.
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3.� Werkgeversbijdrage�zorgverzekeringswet

  De werknemer ontvangt een bedrag van € 35 bruto per maand als bijdrage in 
de kosten van het per 1 januari 2006 ingevoerde zorgstelsel. Dit bedrag is voor 
alle medewerkers gelijk en wordt niet aangepast aan de omvang van het 
dienstverband. Deze bijdrage is niet pensioengevend.

ArtIkEl�20�dIsCIplInAIrE�mAAtrEgElEn

1.  De werkgever kan disciplinaire maatregelen nemen tegen de werknemer die:
 a. nalatig is in zijn werkzaamheden;
 b. nalatig is in het nakomen van geldende voorschriften;
 c.  iets nalaat of doet wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden had 

moeten doen of juist had moeten nalaten.

2. De maatregelen die kunnen worden opgelegd zijn:
 a. waarschuwing of schriftelijke berisping;
 b.  gehele of gedeeltelijke inhouding van het maandsalaris tot een bedrag van 

ten hoogste het maandsalaris over een halve maand;
 c.  het niet toekennen van periodieke verhogingen gedurende maximaal twee 

jaar;
 d.  verplaatsing, al dan niet met verlening van een tegemoetkoming in de 

verplaatsingskosten, tot ten hoogste het bedrag dat in geval van verplaat-
sing in het belang van de dienst zou kunnen worden verleend;

 e.  schorsing voor een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van 
het salaris;

 f.  ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van artikel 
7:678 BW.

ArtIkEl�21�A�spAArloonrEgElIng

De werkgever kent een spaarloonregeling die voldoet aan de fiscale eisen terzake. 
De werknemer kan per kalenderjaar het voor dat kalenderjaar geldende wettelijke 
maximum sparen, rekening houdend met de fiscale eisen. De regeling wordt 
uitgewerkt in overleg met de vakorganisaties, partij bij deze CAO. Wijzigingen in 
de fiscale eisen werken automatisch door in de regeling. 

ArtIkEl�21�b�lEVEnslooprEgElIng

1.  De werkgever kent een levensloopregeling die voldoet aan de fiscale eisen 
terzake en is opgenomen in het Handboek Human Resources. De werknemer 
kan per jaar het voor hem geldende wettelijke maximum sparen, rekening 
houdend met de fiscale eisen. De regeling wordt uitgewerkt in overleg met de 
vakorganisaties, partijen bij deze CAO. Wijzigingen in de fiscale eisen werken 
automatisch door in de regeling. 
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2.� Werkgeversbijdrage�levensloop

  Om deelname aan de levensloopregeling te stimuleren hebben werknemers die 
geboren zijn ná 1949 maandelijks aanspraak op een werkgeversbijdrage ter 
hoogte van 0,8% van het maandinkomen. Werknemers geboren vóór 1950 
hebben deze aanspraak alleen als zij geen recht hebben op de overgangsrege-
ling FPU conform de bepalingen van de Stichting Pensioenfonds ABP. Werk-
nemers geboren vóór 1950 die wel recht hebben op de overgangsregeling 
FPU, hebben geen aanspraak op deze werkgeversbijdrage. Deze werkgevers-
bijdrage is niet pensioengevend. 

ArtIkEl�22�CAfEtArIAsYstEEm�ArbEIdsVoorWAArdEn

1.  Binnen hetgeen in deze CAO door partijen is overeengekomen heeft de 
werknemer de mogelijkheid onderdelen van het arbeidsvoorwaardenpakket 
naar eigen keuze in te vullen, door het aanwenden van bronnen voor doelen. 

2. In het cafetariasysteem gelden als bronnen:
 a.  bruto-inkomensbestanddelen, waaronder de vakantie-uitkering en de 

eindejaarsuitkering; 
 b.  vakantie-uren boven het wettelijk minimum, met een minimum van 8 uur 

en een maximum van 64 uur;
 c.  meer te werken uren zoals bedoeld in artikel 5, lid 8 van deze CAO, met 

een maximum van 48 uren. 

3. In het cafetariasysteem gelden als doelen:
 a. spaarloon;
 b.  extra vakantie-uren, met een minimum van 8 uur en een maximum van 

64 uur;
 c.  levensloop; 
 d.  extra pensioenstortingen ABP Extra Pensioen voor een hogere en/of 

eerdere FPU of voor een hoger ouderdomspensioen;
 e. fiets voor woon-werkverkeer;
 f. vakbondscontributie;
 g. eigen bijdrage binnen de Studiefaciliteitenregeling SVB.

4.  Partijen hebben het cafetariasysteem - binnen fiscale, sociaalverzekerings- en 
pensioentechnische grenzen - nader uitgewerkt in een regeling. 

5.  Partijen kunnen besluiten onderdelen van het systeem op verschillende 
momenten in te laten gaan

ArtIkEl�23�rEgElIng�boVEnWEttElIJkE�AAnsprAkEn�bIJ�
WErklooshEId

1.  Ingaande 1 januari 2001 is de werknemer verzekerd voor de Werkloosheids-
wet (WW). De werknemer die bij zijn ontslag aanspraak kan maken op een 
WW-uitkering, maakt aanspraak op een bovenwettelijk uitkering, zoals vast-
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gelegd in de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Sociale Verzekeringsbank. 
Deze regeling, die is opgenomen in het Handboek Human Resources, en die 
deel uitmaakt van deze CAO, gaat in op een door de werkgever te bepalen 
moment.

2.  Tot het in het vorige lid bedoelde moment geldt de Regeling bovenwettelijke 
aanspraken bij werkloosheid Sociale Verzekeringsbank, die voorziet in aan-
spraken die qua hoogte en duur een aanvulling bieden van de WW tot de tot 
1 januari 2001 bestaande rechten op grond van de Uitkeringsregeling SVB en/
of het Wachtgeldbesluit SVB. 

3.  De uitkering van ex-werknemers aan wie voor 1 januari 2001 een uitkering is 
toegekend op grond van de Uitkeringsregeling SVB of het Wachtgeldbesluit 
SVB wordt gegarandeerd conform het bepaalde in bedoelde regelingen. 

ArtIkEl�24�uItlEg�En�gEsChIllEn

1.� Algemeen

 De uitleg van deze CAO berust bij partijen.

2.� overleg�tussen�partijen

  Indien partijen van mening zijn dat er een geschil bestaat omtrent de toe-
passing van deze CAO, zal de meest gerede van hen de overige partijen uitno-
digen voor nader overleg, ten einde te trachten het geschil in der minne op te 
lossen.

ArtIkEl�25�looptIJd

Deze CAO treedt in werking op 1 april 2008 en eindigt op 31 maart 2010 
van rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist.

Partij ter ene zijde Partijen ter andere zijde
Sociale Verzekeringsbank CNV Publieke Zaak ABVAKABO FNV
te Amstelveen te Den Haag te Zoetermeer

M.J. Kemp A.J.H. Zwaagstra mw. E.M.A. van der Weiden
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bIJlAgEn

SAlAriStAbel per 1 April 2008 (inCluSief 3.25% Verhoging)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0	 144�	 1�1�	 1�8�	 1�21	 2110	 2��0		 2���		 282�		 �182		 ��8�		 40��		 4�1�		 �144		 �8�1

1		 148�		 1��0		 181�		 1��2		 21�2		 2��2		 2�2�		 28�0		 �2�8		 ����		 41�0		 4���		 �2�8		 ����

2		 1�1�		 1�8�		 18�1		 1��2		 21��		 242�		 2���		 2���		 ����		 ���1		 42��		 4���		 �412		 �118

�		 1��2		 1�1�		 188�		 20��		 2241		 24��		 2���		 �0�1		 �421		 �8��		 4���		 48��		 ��4�		 �2��

4		 1�84		 1��2		 1�21		 20�2		 2284		 2�22		 282�		 �10�		 ��0�		 ����		 4�1�		 �010		 ��8�		 �41�

�		 1�1�		 1�8�		 1��2		 2110		 2��0		 2���		 28�0		 �182		 ��8�		 40��		 4���		 �144		 �8�1		 ����

�		 1��0		 181�		 1��2		 21�2		 2��2		 2�2�		 2���		 �2�8		 ����		 41�0		 4���		 �2�8		 ����		 ��1�

�		 1�8�		 18�1		 20��		 21��		 242�		 2���		 �0�1		 ����		 ���1		 42��		 48��		 �412		 �118		 �8��

8		 1�1�		 188�		 20�2		 2241		 24��		 2���		 �10�		 �421		 �8��		 4���		 �010		 ��4�		 �2��		 �01�

�		 1��2		 1�21		 2110		 2284		 2�22		 282�		 �182		 ��0�		 ����		 4�1�		 �144		 ��8�		 �41�		 �1�0

10		 1�8�		 1��2		 21�2		 2��0		 2���		 28�0		 �2�8		 ��8�		 40��		 4���		 �2�8		 �8�1		 ����		 ��21

11		 	 	 	 2��2		 2�2�		 2���		 ����		 ����		 41�0		 4���		 �412		 ����		 ��1�		 �4��

12		 	 	 	 	 	 	 	 ���1		 42��		 48��		 ��4�		 �118		 �8��		 ��28

1�		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �2��		 �01�		 ��82

SAlAriStAbel per 1 April 2009 (inCluSief 3 % Verhoging) 

	 1	 2	 �	 4	 �	 �	 �	 8	 �	 10	 11	 12	 1�	 14

0		 14�2		 1��8		 1840		 1���		 21��		 2400		 2��4		 2�08		 �2��		 ����		 41�1		 4���		 �2�8		 �00�

1		 1��1		 1�00		 18�4		 2011		 221�		 244�		 2�0�		 2���		 ����		 ��8�		 42��		 4��4		 �4��		 �1�4

2		 1���		 1���		 1�0�		 20�2		 22�1		 24��		 2��4		 �044		 �4��		 �8�4		 4404		 4�00		 ���4		 ��02

�		 1���		 1��1		 1�42		 20�4		 2�08		 2��0		 2840		 �122		 ��24		 ��81		 4�28		 �021		 ��11		 �4�1

4		 1��2		 180�		 1���		 21�4		 2���		 2��8		 2�08		 �1��		 ��10		 408�		 4���		 �1�0		 �8��		 ��0�

�		 1��8		 1840		 2011		 21��		 2400		 2��4		 2���		 �2��		 ����		 41�1		 4��4		 �2�8		 �00�		 ����

�		 1�00		 18�4		 20�2		 221�		 244�		 2�0�		 �044		 ����		 ��8�		 42��		 4�00		 �4��		 �1�4		 ��14

�		 1���		 1�0�		 20�4		 22�1		 24��		 2��4		 �122		 �4��		 �8�4		 4404		 �021		 ���4		 ��02		 �0��

8		 1��1		 1�42		 21�4		 2�08		 2��0		 2840		 �1��		 ��24		 ��81		 4�28		 �1�0		 ��11		 �4�1		 �22�

�		 180�		 1���		 21��		 2���		 2��8		 2�08		 �2��		 ��10		 408�		 4���		 �2�8		 �8��		 ��0�		 ��8�

10		 1840		 2011		 221�		 2400		 2��4		 2���		 ����		 ����		 41�1		 4��4		 �4��		 �00�		 ����		 ��41

11		 	 	 	 244�		 2�0�		 �044		 �4��		 ��8�		 42��		 4�00		 ���4		 �1�4		 ��14		 ��00

12		 	 	 	 	 	 	 	 �8�4		 4404		 �021		 ��11		 ��02		 �0��		 �8��

1�		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 �4�1		 �22�		 801�
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