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Artikel 1

Definities

			

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

a. Vereniging van 		

partij ter ener zijde;

Rijksgesubsidieerde Musea
b. Werkgever		

elk lid van partij ter ene zijde, voor zover door partijen bij deze cao
opgenomen of tussentijds opgenomen in de in bijlage 5 opgenomen lijst;

c. Vakverenigingen		

partijen ter andere zijde;

d. Werknemer		

iedere persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst
is van de werkgever en waarvan de functie is ingedeeld of gezien
de aard der werkzaamheden behoort te worden ingedeeld in de
salarisschalen als genoemd in bijlage 1b van deze cao; als werknemer in de zin van deze cao wordt niet beschouwd de stagiair(e) en
de vakantiewerker;

e. Partner		

de echtgenoot/echtgenote, de geregistreerde partner, alsmede de
partner met wie de niet-gehuwde werknemer, met het oogmerk
duurzaam samen te leven, een gemeenschappelijke huishouding
voert. Niet als partner wordt beschouwd de huisgenoot met wie
bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat;

f. or

de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemings-

g. cao		

deze collectieve arbeidsovereenkomst met inbegrip van de daarbij

h. bw		

boek 7 titel 10 Burgerlijk Wetboek;

raden;
behorende bijlagen;
i. Maand		

een kalendermaand;

j. Week		

een periode van 7 etmalen, waarvan het eerste aanvangt bij het
begin van de eerste dienst op maandagochtend;

k. Weekeinde		

Het tijdvak tussen zaterdag 00.00 uur en zondag 24.00 uur

l. Dienstrooster		

een werktijdenregeling die aangeeft op welke tijdstippen werknemers normaliter hun werkzaamheden aanvangen, deze beëindigen
en onderbreken;

m. Normale arbeidsduur		

een contractuele arbeidsduur van 36 uur gemiddeld per week op

n. Maandsalaris		

het salaris zoals geregeld in bijlage 1 van deze cao, inclusief een

o. Maandinkomen		

het maandsalaris vermeerderd met de toeslag voor tijdelijke waar-

jaarbasis;
eventuele persoonlijke garantietoeslag;
neming als bedoeld in artikel 8 lid 6, alsmede de toeslagen voor
roosterdienst en bereikbaarheidsdienst als bedoeld in artikel 9,
leden 1, 2 en 3;
p. Jaarsalaris		

12 keer het maandsalaris;

q. Jaarinkomen		

12 keer het maandinkomen, vermeerderd met de vakantietoeslag;

r. Uursalaris		

1/156ste van het maandsalaris;

s. Standplaats		

de door de werkgever als zodanig aangegeven plaats waar de
werknemer als regel zijn werkzaamheden verricht of van waaruit
als regel zijn werkzaamheden aanvangen.
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Artikel 2

Deeltijdarbeid

6 Vakbondsfaciliteiten

a. Werkgeversbijdrage

1. Verzoek tot deeltijdarbeid		

De Wet Aanpassing Arbeidsduur is niet van toepassing voor zover

gingen een bijdrage te verstrekken van (met ingang van 1 januari

het betreft het recht op vermeerdering van de overeengekomen

1998) € 36,30 per werknemer, lid van één der vakverenigingen en

arbeidsduur. De werkgever kan dit verzoek toewijzen, indien de

vallend onder deze cao, ten behoeve van opleidingsactiviteiten. De

vermeerdering niet in strijd is met enig belang van de werkgever.

vakverenigingen verstrekken daartoe jaarlijks aan het secretariaat

De werkgever verklaart zich bereid om jaarlijks aan de vakvereni-

van de VRM een schriftelijke opgave van het desbetreffende aantal
2. Arbeidsvoorwaarden naar rato Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedon-

leden per 1 juli per museum.

gen arbeid minder bedraagt dan de normale arbeidsduur zijn de

b. Organisatorische faciliteiten

bepalingen van deze cao, naar rato van de individuele arbeidsduur,

De werkgever zal ten behoeve van het vakbondswerk in de onder-

op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij in deze cao anders

neming de volgende faciliteiten toekennen onder voorwaarde dat

is geregeld.

dit vakbondswerk de bestaande communicatie- en overlegstructuren niet doorkruist of belemmert, de voortgang van de werkzaam-

3. Tijdelijke deeltijdarbeid

a. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt eveneens voor een

heden in de onderneming niet worden geschaad en dat jaarlijks

verzoek tot tijdelijk werken in deeltijd, mits dit organisatorisch

een schriftelijke opgave plaatsvindt van de kaderleden van de

inpasbaar is.

vakorganisatie die ondernemingsgerichte activiteiten ontplooien:

b. De termijn dient ten minste één jaar en ten hoogste drie jaren te

1. op verzoek zal door de werkgever een vergaderruimte of

bedragen.

spreekkamer ter beschikking worden gesteld;

c. De nieuwe tijdelijke arbeidsduur dient ten minste de helft van de

2. de werkgever zal de kaderleden een gepast gebruik toestaan

voor de betreffende werknemer geldende arbeidsduur te bedragen.

van telecommunicatie- en reproductieapparatuur en, indien

d. De werknemer die op grond van deze bepaling een beroep doet op

aanwezig, van Internet en e-mailfaciliteiten;

tijdelijk werken in deeltijd behoudt het recht op terugkeer naar de

3. voor het doen van zakelijke mededelingen kan gebruik gemaakt

eigen functie of, indien dit niet mogelijk is, het eigen functieniveau.

worden van publicatieborden.
7 Getuigschrift		

Artikel 3

Algemene verplichtingen van de werkgever

1. Toepassing cao		

De werkgever verplicht zich geen werknemers in dienst te nemen

De werkgever reikt de werknemer op diens verzoek bij het einde
van het dienstverband een getuigschrift uit, bevattende een
opgave van de door hem verrichte werkzaamheden en van de duur
van het dienstverband.

of te houden op voorwaarden die in strijd zijn met deze cao.
8 Medezeggenschap
2. Individuele arbeids-		
overeenkomst

1. Voor ondernemingen die vallen onder artikel 35.b van de Wet op

De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele

de Ondernemingsraden (tussen 10 en 50 werknemers), zal - indien

overeenkomst arbeidsovereenkomst aangaan waarin verwezen

ten minste drie kandidaten op de wettelijk voorgeschreven wijze

wordt naar deze cao, die van de individuele arbeidsovereenkomst

worden voorgedragen en verkozen - de Wet op de Ondernemings-

integraal deel uitmaakt.

raden van toepassing zijn.
2. De grens voor het verplicht stellen van een ondernemingsraad

3. Uitreiking cao		

De werkgever zal aan de werknemer een exemplaar van de cao,

wordt neergelegd bij 35 werknemers of meer.

alsmede van de wijzigingen daarop, uitreiken.
4. Wervingsbeleid 		

Rekening houdend met de taak en de positie van de or, alsmede reke-

Artikel 4

Algemene verplichtingen van partijen bij deze cao

1. Nakoming door partijen		

Partijen zullen deze overeenkomst naar de maatstaven van redelijk-

ning houdend met de uitgangspunten van een normale bedrijfsvoering, zal de werkgever bij het ontstaan van vacatures de werknemers
eerst in de gelegenheid stellen hier naar te solliciteren, alvorens wordt

heid en billijkheid naleven en handhaven.

overgegaan tot een wervingsprocedure buiten de onderneming.
2. Nakoming door leden		
5 Arbeidsomstandigheden		

Partijen zullen bevorderen, dat hun leden de bepalingen van deze

De werkgever zal zorg dragen voor veilige arbeidsomstandigheden,

van partijen overeenkomst naar de maatstaven van redelijkheid en

de gezondheid van de werknemers zo goed mogelijk beschermen en

billijkheid naleven.

het welzijn van de werknemers in verband met de arbeid bevorderen.
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Artikel 5

Algemene verplichtingen van de werknemer

1. Goed werknemerschap 		

De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de

b. middellijk of onmiddellijk geschenken met handelswaarde, provisie
of beloning aan te nemen van personen of rechtspersonen, waarmee hij door of vanwege zijn functie direct of indirect in aanraking

werkgever als een goed werknemer te behartigen, ook indien geen

komt;

uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven.

c. andere werknemers van de onderneming te verplichten tot het ver-

De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever

d. goederen van de onderneming te gebruiken voor eigen doeleinden.

richten van persoonlijke diensten;
2. Uitvoering opgedragen 		

werkzaamheden opgedragen werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk

7. Intellectuele eigendom

a. Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het van rechtswege

uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschrif-

aan de werkgever toekomen van industriële en intellectuele eigen-

ten in acht te nemen.

domsrechten, verkrijgt de werkgever het uitsluitend recht op de
door de werknemer in het kader van zijn dienstverband door hem

3. Arbeidsomstandigheden 		

De werknemer is mede verantwoordelijk voor de orde, veiligheid

alleen of in samenwerking met anderen gedane uitvindingen, ver-

en de arbeidsomstandigheden in het bedrijf van de werkgever en

kregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen,

gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en

software, geschreven en/of vervaardigde werken. De werkgever

voorschriften door of namens de werkgever gegeven.

verkrijgt een gelijk recht ten aanzien van zaken en/of goederen als
hiervoor omschreven, welke de werknemer niet in het kader van

4. Nevenwerkzaamheden

a. Indien de werknemer enigerlei arbeid voor derden gaat verrich-

zijn dienstverband, maar aantoonbaar met gebruikmaking van aan

ten of als zelfstandige een nevenbedrijf gaat voeren, dient hij dit

de werkgever ontleende kennis of vaardigheid heeft verkregen.

vooraf aan de werkgever te melden. Indien naar het oordeel van de

b. De werknemer is verplicht in opdracht en voor rekening van de

werkgever te verwachten valt dat de nevenwerkzaamheden scha-

werkgever te allen tijde medewerking te verlenen bij het verkrijgen

delijk zijn voor een goede vervulling van het dienstverband dan

van, het beschikken over en het handhaven van alle rechten in en

wel zakelijke belangen van de werkgever schaden, is hij bevoegd

buiten Nederland, bedoeld in of voortvloeiend uit het bepaalde

de nevenwerkzaamheden te verbieden of aan het verrichten ervan

onder a.

voorwaarden te verbinden, hetgeen door hem schriftelijk en gemo-

c. De werkgever is niet gehouden voor de onder a bedoelde zaken

tiveerd aan werknemer wordt medegedeeld. Dit laat onverlet het

octrooi of andere bescherming aan te vragen. De werkgever is vrij

bepaalde in artikel 11, lid 5.

aan derden hulp te verlenen bij pogingen om voor de betreffende

b. De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van niet

uitvindingen enzovoort bescherming te verkrijgen.

door de werkgever goedgekeurde nevenwerkzaamheden, verliest

5. Geheimhouding

d. In geval de werkgever in een door werknemer gedane uitvinding

elke aanspraak op de in artikel 15 geregelde aanvullingen op de

als bedoeld onder a niet is geïnteresseerd, verkrijgt de werknemer,

wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid.

na toestemming van de werkgever, het recht daarop octrooi aan te

a. Tijdens het dienstverband en na beëindiging daarvan, verplicht

vragen. De werkgever zal zich zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

de werknemer zich tot volstrekte geheimhouding omtrent al die

binnen twee maanden nadat een daartoe strekkend schriftelijk

ondernemingsaangelegenheden waarvan hij weet of redelijkerwijs

verzoek van de betreffende werknemer is ontvangen, uitspreken

kan vermoeden dat geheimhouding vereist is, ongeacht de wijze

over het al dan niet verlenen van toestemming. Zolang een derge-

waarop deze ter kennis zijn gekomen. De werkgever behoudt zich

lijk verzoek niet is ontvangen, is de werkgever vrij van de betrokken

het recht voor de als gevolg van schending van de geheimhoudings-

uitvindingen gebruik te maken en daarover te publiceren, dan wel

plicht geleden schade op de (ex-) werknemer te verhalen.

daarover aan derden mededeling te doen.

b. De werknemer is ter zake tevens gehouden aan de voorwaarden

Indien een dergelijk verzoek is ontvangen, zal de werkgever, zolang

die de werkgever bij het verwerven van opdrachten met de cliënten

hij zich over het verzoek niet heeft uitgesproken, waar redelijker-

is overeengekomen voor zover de werkgever deze voorwaarden

wijs mogelijk met de belangen van de werknemer rekening houden

schriftelijk aan de werknemer heeft medegedeeld.

bij enig gebruik van de uitvinding of publikatie daaromtrent.
Indien de werknemer het octrooi heeft verworven, zal hij, wanneer

6. Misbruik van positie 		

De werknemer zal zich ervan onthouden:

de werkgever dit verlangt, bij het verlenen van licenties aan derden

a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan ten behoeve van de
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onderneming door derden uit te voeren aannemingen, leveringen

de daarmee verband houdende specifieke kennis voor zichzelf mag

of werken;

gebruiken en laten gebruiken. Voor zover mogelijk is dit onderdeel
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op overeenkomstige wijze van toepassing op andere vormen van

3. Aard van het dienstverband 		

industriële en intellectuele eigendom.

Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt het dienstverband
aangegaan:

e. De werknemer die belangen heeft of verkrijgt bij octrooien of aan-

a. hetzij voor onbepaalde tijd;

vragen daartoe, is verplicht hiervan onmiddellijk kennis te geven

b. hetzij voor bepaalde tijd.

aan de werkgever. Deze laatste zal beslissen of het voortduren van
deze belangen al of niet verenigbaar is met het dienstverband. In

In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienst-

geval de werknemer verzuimt deze kennisgeving te doen, kan het

verband is aangegaan. Indien deze vermelding ontbreekt, is het

dienstverband onmiddellijk worden verbroken.

dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan.

f. Voor zover dit niet afwijkt van enige wettelijke bepaling van dwingende aard, vindt de werknemer in het krachtens de arbeidsover-

4. Dienstverband bepaalde tijd 		

eenkomst genoten salaris vergoeding voor het gemis van de aan

Op basis van artikel 668a BW geldt het volgende:

1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:

de werkgever toevallende rechten van industriële en intellectuele

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussen-

eigendom.

pozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en
een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen,

8. Visitatie 		

De werknemer kan aan visitatie worden onderworpen volgens de

hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste

binnen het museum vastgestelde veiligheidsregels, welke zijn vast-

arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;

gesteld in overleg met het medezeggenschapsorgaan (OR of PVT).

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

Artikel 6

Indienstneming en ontslag

aangegaan voor onbepaalde tijd.
2.		

1. Individuele 		
arbeidsovereenkomst

Lid 1, onderdeel a en laatste zinsnede, is niet van toepassing

De werknemer ontvangt bij indiensttreding een exemplaar van

op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor niet meer dan 3

deze cao, alsmede een individuele arbeidsovereenkomst waarin

maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen

onder meer is opgenomen:

aangegane arbeidsovereenkomst voor 36 maanden of langer.

a. de naam en plaats van vestiging van de werkgever;

3. Artikel 668a lid 2 BW is niet van toepassing (opvolgende werkgevers).

b. de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum van de
werknemer;

5. Oproepkrachten 		

Op basis van artikel 628a BW geldt het volgende: Indien een ar-

c. de standplaats;

beidsomvang van minder dan 15 uur per week is overeengekomen

d. de datum van indiensttreding;

en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn

e. de functie bij de aanvang van het dienstverband, alsmede de

vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet

aanduiding ‘voltijddienstverband’, indien de functie de normale

eenduidig is vastgelegd, heeft de werknemer voor iedere periode

arbeidsduur vergt, dan wel de aanduiding van de overeengekomen

van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht

individuele arbeidsduur, indien sprake is van een deeltijddienst

op het loon waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur

verband;

arbeid zou hebben verricht.

f. de proeftijd met inachtneming van artikel 652, 676 bw;
g. welk van de in lid 3 van dit artikel genoemde dienstverbanden is
aangegaan;

6. Verklaring omtrent het 		
gedrag/veiligheidsonderzoek

Een arbeidsovereenkomst wordt slechts aangegaan indien op
grond van een ten aanzien van de betrokkene ingesteld veilig-

h. de salarisschaal en het salaris;

heidsonderzoek dan wel op grond van een verklaring omtrent het

i. de datum van toetreding tot de pensioenregeling;

gedrag, naar het oordeel van de werkgever, geen bezwaar bestaat

j. eventuele bijzondere voorwaarden die op het dienstverband van

tegen vervulling van de desbetreffende functie door betrokkene.

toepassing zijn;
k. de opzegtermijn.

7. Opzegtermijnen 		

Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de artikelen 678 en 679 bw en behou-

2. Proeftijd 		

Op basis van artikel 652 BW bedraagt de proeftijd twee maanden.

dens tijdens of aan het einde van de proeftijd als bedoeld in lid 2, in
welke gevallen het diensttijdverband wederzijds onmiddellijk kan
worden beëindigd, neemt het dienstverband een einde:
a. voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst. Door inwerktre-
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ding van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid met ingang van 1 januari

Artikel 7.

Arbeidsduur en werktijden

1. Arbeidsduur 		

De werknemer met een voltijd dienstverband heeft een gemid-

1999 geldt op basis van artikel 672 bw het volgende1:
1. De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging
bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van

delde arbeidsduur van 36 uur per week. De jaarurennorm bedraagt

opzegging:

1872 uur (52 weken van 36 uur). De werknemer met een deeltijd

a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;

dienstverband heeft een jaarurennorm naar rato van het deeltijd-

b. vijf jaar of langer, korter dan tien jaar heeft geduurd: twee

percentage. Voor de berekening van het netto te werken aantal

maanden;

uren geldt een uitvoeringsregeling.

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

2. Kaders voor dienstroosters

a. Inroosteren geschiedt jaarlijks in overleg tussen de werkgever en de

d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

werknemer, groep van werknemers of OR/PVT volgens de normen

2. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging

die gelden in de overlegregeling van de Arbeidstijdenwet. Voor

bedraagt één maand.

musea met minder dan 15 werknemers en voor musea zonder

3. Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitenge-

functionerend overlegorgaan gelden de normen van de standaard-

woon Besluit Arbeidverhoudingen 1945 is verleend, wordt de

regeling van de Arbeidstijdenwet

termijn van opzegging, bedoeld in lid 2, verkort met één maand,

b. Voor de werknemer in deeltijd geldt een minimum arbeidsduur van

met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging

3 uur per dag, tenzij anders overeengekomen met wederzijds goed-

tenminste één maand bedraagt.

vinden en/of wanneer het dienstbelang dit noodzakelijk maakt.

Voor beide partijen bedraagt de termijn van opzegging na de

3. Dagdienst 		

proeftijd echter nooit minder dan één maand. De opzegging dient

In dagdienst wordt normaliter gewerkt op 5 dagen van de week
tussen 07.30 en 20.00 uur.

zodanig te geschieden dat het einde van het dienstverband samenvalt met het einde van de kalendermaand.

4. Dienstroosters

a. De werknemer ontvangt van de werkgever jaarlijks voorafgaande
aan het kalenderjaar een jaarrooster waarin in redelijkheid rekening

b. voor werknemers voor een bepaalde tijd in dienst op de laatste dag

is gehouden met zijn wensen. Structurele wijzigingen in dit jaarroos-

van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst,

ter worden tijdig, doch ten minste twee maanden van tevoren, aan

dan wel op het tijdstip, bepaald op grond van het eerste lid van

de werknemer voorgelegd en door de werkgever vastgesteld.

artikel 667 en 668 bw; de werkgever stelt de werknemer hiervan

b. Bij onvoorziene roosterwijzigingen in verband met calamiteiten

ten minste een maand van tevoren in kennis.

wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer of
groep van werknemers naar oplossingen gezocht.

In zijn algemeenheid geldt dat de beëindiging van het dienstver-

c. Voor werken in het weekeinde wordt aangesloten bij hetgeen daar-

band, voor zover in deze cao niet anders is bepaald, wordt beheerst

over in de overlegregeling van de Arbeidstijdenwet is geregeld. Deze

door de artikelen 667 tot en met 686 bw.

bepalingen zijn niet van toepassing op de werknemer die uitsluitend
of overwegend zijn werkzaamheden in het weekeinde verricht.

8. Einde dienstverband 		

Het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer eindigt
op de eerste dag van de maand waarin de werknemer gebruik

5. Overwerk

maakt van de pensioenregeling, doch uiterlijk van rechtswege op

a. Van overwerk is sprake indien de jaarurennorm van 1872 uur bruto
wordt overschreden.

de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW gerech-

b. Jaarlijks wordt per werknemer het aantal gewerkte uren vast

tigde leeftijd bereikt. Voortzetting van het dienstverband na de

gesteld en vergeleken met de norm.

65-jarige leeftijd is alleen mogelijk in overleg tussen de werkgever

Indien de werknemer in enig jaar minder is ingeroosterd dan in

en de betrokken werknemer. De pensioenregeling is de pensioen-

zijn individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken, worden deze

regeling VRM zoals ondergebracht bij SFP. Nadere definiëring is

minuren uitbetaald

opgenomen in bijlage 2 van deze CAO.

Indien de werknemer in enig jaar meer uren heeft gewerkt dan in
zijn individuele arbeidsovereenkomst is afgesproken, dienen deze

	1

plusuren binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar in

Voor de werknemer die op het tijdstip van het in werking treden van deze wet 45 jaar of

tijd te worden gecompenseerd. Indien dit niet of slechts ten dele

ouder was en voor wie op dat tijdstip een langere termijn voor opzegging gold dan volgens

mogelijk is, worden de resterende plusuren uitbetaald.

deze wet, blijft de oude termijn gelden zo lang hij bij dezelfde werkgever in dienst blijft.
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c. Ieder kwartaal genereert de werkgever een overzicht van gewerkte

Artikel 8	

Functiegroepen en salarisschalen

uren per werknemer. Deze informatie wordt aan betrokkene en zijn
direct leidinggevende ter hand gesteld ten behoeve van de indeling

1. Algemeen

a. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in functiegroepen op

van de te werken uren in de rest van het jaar.

basis van het Orba-systeem (referentiemethode).
b. De beschrijving van de functies vindt plaats conform het Handboek

6. Incidentele overschrijdingen 		

Een incidentele overschrijding van de normale dagelijkse arbeids-

Referentiefuncties VRM, zoals vastgelegd in overleg tussen partijen

duur van een half uur of minder wordt geacht deel uit te maken

bij de CAO. In iedere aangesloten onderneming zal dit Handboek

van de in het eerste lid bedoelde wekelijkse arbeidsduur.

ter inzage beschikbaar zijn.
c. De werkgever is verantwoordelijk voor een juiste indeling van de

7. Werktijdverkorting oudere 		
werknemers

Voor oudere werknemers bestaan de volgende mogelijkheden voor

functie.

werktijdverkorting.

d. Bij elke functiegroep hoort een salarisschaal. De salarisschalen zijn

a. 1.	Voor de werknemer van 57 jaar en ouder met een aaneen

opgenomen in bijlage 1b van de cao.

gesloten diensttijd van ten minste 5 jaren, wordt de gemiddelde

e. De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functie-

wekelijkse arbeidsduur op verzoek tot 32/36ste daarvan verkort

groep waarin zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is

tegen inlevering van 5% van het bruto maandsalaris en extra

ingedeeld, zijn schaalsalaris en het aantal periodieken dan wel de

vakantie-uren op basis van leeftijd als bedoeld in artikel 12 lid 1.

leeftijd, waarop zijn schaalsalaris is gebaseerd.

2. Voor de werknemer van 61 jaar en ouder met een aaneenge-

f. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen functieomschrijving

sloten diensttijd van ten minste 5 jaren, wordt de gemiddelde

en/of indeling van zijn functie, kan hij gebruik maken van de

wekelijkse arbeidsduur op verzoek tot 24/36ste daarvan verkort

bezwarenprocedure functie-indeling zoals opgenomen in het

tegen inlevering van 10% van het bruto maandsalaris en extra

Handboek Referentiefuncties.

vakantie-uren op basis van leeftijd als bedoeld in artikel 12 lid 1.
b. Voor werknemers van 60 jaar en ouder wordt de dagelijkse

2. Leeftijdsschaal 		

De werknemer die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt,

arbeidsduur op verzoek met een half uur verkort, met behoud van

is ingedeeld in de leeftijdsschaal en ontvangt het schaalsalaris dat

inkomen. Deze mogelijkheid geldt uitsluitend, indien geen gebruik

met zijn leeftijd overeenkomt, zoals opgenomen in bijlage 1b.

is of zal worden gemaakt van de onder a geboden regeling.

Wijziging treedt op met ingang van de maand volgend op die

c. Een verkorting van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedoeld

waarin de werknemer jarig is.

onder a of b heeft geen gevolgen voor de grondslag voor premieheffing en uitkering inzake pensioen.

3. Periodiekenschaal

a. De werknemer die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, wordt
beloond volgens de periodiekenschaal.

8. Nachtarbeid 		

Nachtarbeid is niet verplicht voor de werknemer van 55 jaar en ou-

b. Bij indiensttreding ontvangt de werknemer in het algemeen het

der, waarbij de werknemer de keuze heeft uit twee mogelijkheden:

schaalsalaris bij nul periodieken.

a. voor de werknemer van 55 of 56 jaar die niet langer arbeid in

c. De werknemer die bij indiensttreding nog niet over de voor de

nachtdienst wenst te verrichten, wordt de roostertoeslag conform

functie vereiste kundigheden en ervaring beschikt, kan gedurende

de bepalingen van artikel 9 lid 3 afgebouwd, terwijl de grondslag

ten hoogste 2 jaar in een lagere dan de met die functie overeenko-

voor premieheffing en uitkering inzake prepensioen en pensioen

mende salarisschaal worden ingedeeld.

blijft gehandhaafd;

d. De werknemer die in een functie elders zoveel voor de functie

b. voor de werknemer die eerst bij of na het bereiken van de leeftijd

bruikbare kundigheden en ervaring heeft verkregen, dat het op

van 57 jaar niet langer arbeid in nachtdienst wenst te verrichten,

grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van nul periodie-

vindt geen afbouw van de roostertoeslag plaats.

ken te belonen, kan één of meer periodieken worden toegekend.

Deze regeling treedt niet in de plaats van bedrijfsgebonden
regelingen die voor de werknemer gunstiger zijn.

4. Aanloopschaal minimumloon

In afwijking van het bepaalde in de leden 2 en 3, kan bij indiensttreding gedurende ten hoogste een periode van een jaar het
minimumloon worden betaald aan werknemers - bij voorkeur uit de
doelgroepen op de arbeidsmarkt met geen of weinig scholing – die
(nog) niet volledig voldoen aan de functie-eisen, echter uitsluitend
onder één van de volgende voorwaarden:
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1. met verplichting van de werkgever na dat jaar - bij gebleken
geschiktheid - een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan

8. Plaatsing in een lager

a. De werknemer die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid

ingedeelde functie

of op eigen verzoek, wordt overgeplaatst naar een lager inge-

te gaan;

deelde functie, wordt in de overeenkomende lagere salarisschaal

2. ten behoeve van een additionele werkervaringsplaats, met de

ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de

inspanningsverplichting na dat jaar een arbeidsovereenkomst voor

overplaatsing naar de lagere functie is geschied.

onbepaalde tijd aan te gaan.

b. De verlaging van het salaris wordt vastgesteld op het verschil tussen
de schaalsalarissen bij nul periodieken van de twee betrokken sala-

5. Jaarlijkse salarisverhoging

a. Bij voldoende functioneren wordt het salaris van de werknemer

risschalen, dan wel zoveel meer als nodig is om het nieuwe salaris in

in periodiekenschaal jaarlijks per 1 januari met een periodiek

overeenstemming te brengen met het eerstkomende lagere bedrag

verhoogd tot het naast hogere salarisbedrag van de salarisschaal,

in de lagere salarisschaal.

totdat het einde van de schaal is bereikt.
b. 1.	Bij buitengewoon goed functioneren kan het salaris worden

9. Gehandicapte werknemer 		

verhoogd met meer dan een periodiek.

De werkgever zal de indeling in een salarisschaal van een gehandicapte werknemer zodanig vaststellen dat deze gelijk is aan de

2.	Bij onvoldoende functioneren kan de werkgever besluiten de

indeling van een niet-gehandicapte werknemer in een gelijkwaar-

normale jaarlijkse salarisverhoging niet toe te kennen.

dige functie bij een gelijkwaardige arbeidsprestatie en een gelijk

Een besluit als bedoeld onder 1 of 2 kan alleen plaats vinden op ba-

dienstrooster.

sis van een schriftelijke beoordeling uitgebracht binnen het kader
van een met de or overeen te komen beoordelingssysteem.
c. Indien na 30 juni van enig jaar de leeftijdsschaal wordt verlaten

Artikel 9	

Bijzondere beloningen

dan wel indiensttreding plaatsvindt, kan de werkgever besluiten de
normale jaarlijkse salarisverhoging per eerstvolgende 1 januari niet

1. Vergoeding voor roosterdienst Met ingang van 1 juli 2006 gelden de volgende vergoedingen voor

toe te kennen.
6. Tijdelijke waarneming

roosterdiensten:

a. De werknemer, die tijdelijk een functie volledig waarneemt, die

a. Aan de werknemer die is ingeroosterd op andere tijden dan op de

hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in de

dagen maandag tot en met zaterdag tussen 07.30 uur en 20.00 uur,

functiegroep en de salarisschaal die met zijn eigen functie overeen-

wordt per uur een toeslag op het uursalaris toegekend van:

komen.

–

b. Indien de tijdelijke waarneming ten minste 30 achtereenvolgende

maandag t/m zaterdag
tussen 06.00 uur en 07.30 uur

dagen (of diensten) heeft geduurd, ontvangt de werknemer daar

en tussen 20.00 uur en 22.00 uur:

voor een uitkering. Deze uitkering wordt vastgesteld op basis van het

–

verschil tussen het salaris van de werknemer en het salaris dat hij zou

20%

maandag t/m zaterdag
tussen 00.00 uur en 06.00 uur

ontvangen als hij zou zijn bevorderd naar de waargenomen functie.

en tussen 22.00 uur en 24.00 uur:

40%

c. Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie

–

zondag:

bij de indeling van zijn functie met het eventueel waarnemen van

–

feestdagen:

60%

een hogere functie reeds rekening is gehouden.

Voor de berekening wordt ten hoogste het uursalaris behorend bij

100%

het maximum van schaal 7 gehanteerd.
7. Plaatsing in een hoger
ingedeelde functie

a. De werknemer die wordt overgeplaatst naar een hoger inge-

b. Indien in opdracht van de werkgever een wijziging in het rooster

deelde functie, wordt in de overeenkomende hogere salarisschaal

wordt aangebracht binnen 4 dagen voorafgaand aan de geplande

ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de

arbeid, geldt - tenzij de werkgever wordt genoodzaakt tot de

overplaatsing naar de hogere functie heeft plaatsgevonden.

wijziging door buiten zijn invloed vallende omstandigheden - een

b. De verhoging van het salaris wordt vastgesteld op het verschil tus-

toeslag van 25% per verschoven uur.

sen de schaalsalarissen bij nul periodieken van de twee betrokken
salarisschalen, dan wel zoveel meer als nodig is om het nieuwe salaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende bedrag

2. Vergoeding voor
bereikbaarheidsdienst

in de hogere salarisschaal.

a. Wanneer de werknemer zich buiten de voor hem geldende werk tijden in opdracht van de werkgever beschikbaar dient te houden om
zo nodig arbeid te verrichten, is sprake van bereikbaarheidsdienst.

c. In geval van bevordering na 30 juni kan de toekenning van een periodiek één jaar later plaatsvinden dan per eerstvolgende 1 januari.
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b. De volledige toelage voor bereikbaarheidsdienst per uur bedraagt:
–

op maandag tot en met vrijdag:

10%

–

op zater-, zon- en feestdagen:

20%

van het voor de werknemer geldende uursalaris.

persoonlijke garantietoeslag is toegekend, kan een dergelijke bijzondere beloning worden toegekend.
5. Jubileumgratificatie 		

Aan de werknemer die 12,5 of 25 of 40 jaar bij de werkgever in

c. Indien aan de opgedragen bereikbaarheid geen extra gebonden-

dienst is, wordt - voor zover de fiscale regelgeving zulks toelaat - een

heid aan de plaats van tewerkstelling is verbonden, worden de

van inhoudingen vrijgestelde gratificatie toegekend ter hoogte van:

onder b genoemde percentages tot de helft verminderd.

25% van het bruto maandinkomen bij 12,5 jaar (belast);

d. Voor de berekening van de toeslag wordt ten hoogste het uur

100% van het bruto maandinkomen bij 25 jaar (onbelast);

salaris behorend bij het maximum van schaal 7 gehanteerd.

100% van het bruto maandinkomen bij 40 jaar (onbelast).
Voor de berekening wordt het bruto maandinkomen op de

3. Afbouwregeling naar

a. De werknemer, die als direct gevolg van onvrijwillige overgang naar

	roosterdienst/bereik

een andere functie (anders dan door een reorganisatie) blijvend

baarheidsdienst

een aanzienlijke vermindering van inkomsten ondergaat door het

jubileumdatum gehanteerd.
6. Spaarloonregeling 		

De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan

wegvallen of verminderen van de toelage als bedoeld in lid 1 res-

een spaarloonregeling tot het fiscaal toegelaten maximum.

pectievelijk lid 2, ontvangt een garantietoelage.

De nadere uitwerking vindt plaats in overleg met de or.

b. De regeling geldt voor de werknemer die ten minste 2 jaar - directvoorafgaande aan de beëindiging of vermindering van de toelage
- zonder onderbreking een toelage heeft ontvangen.

Artikel 10

Feestdagen

c. De garantietoelage wordt toegekend voor een periode gelijk aan
een vierde deel van de tijd gedurende welke de toelage zonder

a. Onder feestdagen worden in deze cao verstaan:

onderbreking is ontvangen, met een maximum van 36 maanden.

nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, bevrijdingsdag, de dag

De garantieperiode wordt in 3 gelijke delen gesplitst.

waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd, hemelvaarts-

d. De garantietoelage bedraagt respectievelijk 75%, 50% en 25% van

dag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag,

het gemiddelde toelagebedrag berekend over een periode van 12

alsmede eventueel andere door de werkgever als zodanig aan te

betalingstijdvakken voorafgaande aan de datum waarop beëindi-

wijzen dagen.

ging of vermindering van het werken in onregelmatige diensten

b. Voor arbeid verricht in roosterdienst op een in artikel 10 lid a

plaatsvindt, verminderd met het nieuwe gemiddelde toelagebe-

genoemde, maandag tot en met vrijdag vallende feestdag,

drag voor de werknemer.

ontvangt de werknemer compenserend vrijaf.

e. Voor ieder jaar dat de werknemer langer dan 12 jaar zonder
onderbreking toelage heeft ontvangen, wordt de termijn van 36
maanden verlengd met een maand. Deze verlenging bedraagt ten

Artikel 11

Buitengewoon verlof

hoogste 12 maanden. Over deze maanden bedraagt de garantietoelage 25%, overeenkomstig onderdeel d.

In afwijking en met uitsluiting, voor zover wettelijk toegestaan,

f. Voor de werknemer van 55 jaar of ouder zal geen (verdere) afbouw

van het bepaalde in 4:1 Wet arbeid en zorg en 628 bw, geldt het

van de garantietoelage plaatsvinden, tenzij onderdeel g van toe-

volgende.

passing is.
g. Indien er sprake is van verlaging van de overeengekomen arbeids-

1. Betaald verlof 		

In de volgende gevallen kan de werknemer betaald verlof opne-

duur wordt de garantietoelage naar evenredigheid aangepast.

men, mits hij zo mogelijk ten minste een dag tevoren en onder

In het geval van vrijwillige overgang naar een andere functie,

overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van het verzuim

wordt de vastgestelde garantietoelage aangepast aan de gewij-

kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bij-

zigde omstandigheden.

woont:
a. bij ondertrouw: 1 werkdag;

4. Buitengewone prestaties 		

Wegens buitengewone prestaties kan de werkgever, onverlet

b. bij huwelijk/geregistreerd partnerschap: 4 werkdagen, te weten de

het bepaalde in artikel 8 lid 5, aan de werknemer een bijzondere

dag van het huwelijk/geregistreerd partnerschap en 3 werkdagen;

beloning toekennen in de vorm van bijvoorbeeld extra verlof, een
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Het verzoek om verlof voor onder 1 of 2 van dit lid bedoelde activi-

d. bij bevalling van de partner: 5 kalenderdagen aaneengesloten,
inclusief de dag van bevalling en roostervrije dagen;

teiten zal door de betrokken werknemer, namens de vakvereniging,

e. bij overlijden van de partner of een eigen kind, stief- of pleegkind:

als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden ingediend.

de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of cre-

Indien het onder 1 bepaalde maximum in een bijzondere situatie

matie;

niet toereikend zou zijn, kan de werkgever in overleg met de vak-

f. bij overlijden van ouder of schoonouder, stief- of pleegouder:

vereniging van dat maximum afwijken, met inachtneming van de

2 werkdagen; indien de werknemer belast is met de regeling van de

overige in dit lid genoemde voorwaarden.

uitvaart: de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis
of crematie;

3. Ouderschapsverlof

a. De werknemer die een dienstbetrekking van ten minste een jaar bij
de werkgever heeft en die als ouder in familierechtelijke betrekking

g. bij overlijden van wederzijdse grootouders, broer of zwager, zuster
of schoonzuster: 1 werkdag;

staat tot een kind, dan wel blijkens verklaringen uit het bevol-

h. bij 25-jarig of 40-jarig huwelijk: 1 werkdag;

kingsregister op hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam

i. bij 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van ouders of schoonouders,

de verzorging en opvoeding van dat kind als eigen kind op zich

stief- of pleegouders: 1 werkdag;

heeft genomen, heeft recht op ouderschapsverlof met gedeeltelijk

j. bij 25- of 40-jarig dienstverband: 1 werkdag;

behoud van maandinkomen.

k. bij verhuizing: 1 werkdag en ten hoogste twee maal per jaar;

b. Sinds 1 december 2001 is het ouderschapsverlof ondergebracht in

l. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en persoonlijke

de Wet arbeid en zorg en is de regeling geflexibiliseerd. Ouders

verplichtingen ontstaan buiten zijn schuld of nalatigheid, alsmede

kunnen er nu ook voor kiezen het ouderschapsverlof in maximaal

voor het uitoefenen van kiesrecht: de daarvoor benodigde tijd,

drie delen van tenminste een maand op te nemen. Ook hier geldt

voor zover dit niet buiten de werktijd kan plaatsvinden en omzet-

dat de werkgever alleen op grond van een zwaarwegend bedrijfs-

ting van dienst niet mogelijk is;

belang splitsing van het verlof kan weigeren. Het verlof kan in ten

m. bij de kerkelijke bevestiging of Eerste Heilige Communie van de

hoogste drie delen van ten minste één maand worden opgenomen.

werknemer, zijn partner, kinderen, pleegkinderen, stiefkinderen en

c. De werknemer meldt het voornemen om ouderschapsverlof te

aangehuwde kinderen: 1 werkdag;

nemen ten minste 2 maanden voor het tijdstip van ingang van het

n. in geval van ernstige ziekte van partner, ouder, schoon-, stief- of

ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof wordt toegestaan indien

pleegouder, eigen kind, stief- of pleegkind en andere personen die

het belang van een normale bedrijfsvoering zich daartegen niet

van de zorg van de betrokken werknemer afhankelijk zijn, indien

verzet. In geval van onregelmatige werktijden volgens rooster kan

de omstandigheden daartoe noodzaken en in overleg met de werk-

in onderling overleg worden gekozen voor een aangepaste invul-

gever.

ling van de regeling.
d. Gedurende het ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op

2. Vakbondsfaciliteiten 		

De werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar

75% doorbetaling van het maandinkomen over de arbeidsduur

zijn mening toelaten, op verzoek van de vakvereniging waarvan de

waarvoor het ouderschapsverlof geldt.

betrokken werknemer lid is, aan een werknemer verlof toekennen

Gedurende het ouderschapsverlof is de werknemer de pensioen-

in de navolgende gevallen:

premie verschuldigd, die hij zou moeten betalen bij handhaving

1. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van

van zijn arbeidsduur van vóór het ouderschapsverlof.

bondscongres, bondsraad, districtsvergaderingen, bedrijfscon-

e. Over de periode van het ouderschapsverlof verwerft de werkne-

ferenties of andere daarmee vergelijkbare in de statuten van de

mer, naar evenredigheid van het genoten verlof, geen vakantie-

vakverenigingen opgenomen organen, voor zover opgenomen in

rechten.

de door de vakvereniging ter beschikking van de werkgever te stel-

In geval van ziekte van de werknemer gedurende het ouderschaps-

len lijst, met inachtneming van een maximum van:

verlof en buitengewoon verlof als bedoeld in dit artikel kan geen

–

10 dagen per jaar, per vakvereniging, partij bij deze cao,

–

te vermeerderen met 1 dag per jaar per 10 leden, per vakvereni-

opschorting van het ouderschapsverlof plaatsvinden.
f. Indien de werknemer gedurende de periode van het ouderschaps-

ging, partij bij deze cao;

verlof ziek wordt, blijft gedurende de eerste tien aaneengesloten

2. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde
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g. De regeling is van toepassing met betrekking tot de onder a

Artikel 12

Vakantie

1. Vakantie-uren 		

Per kalenderjaar verwerft de werknemer met een volledig dienst-

bedoelde kinderen die de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben
bereikt.

verband rechten voor een basisvakantie met behoud van inkomen
4. Zwangerschaps- en 		
bevallingsverlof

De werkneemster heeft recht op in totaal 16 weken zwanger-

ter grootte van 180 vakantie-uren.

schaps- en bevallingsverlof. De vaststelling van het aantal weken

In afwijking hiervan gelden extra vakantie-uren voor werknemers

verlof voor en na de - blijkens een schriftelijke verklaring van een

in de leeftijd van:

geneeskundige - vermoedelijke datum van de bevalling geschiedt in

Leeftijd

overleg met de werkgever, met dien verstande dat ten minste vier

tot en met 18 jaar

194,4

weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling het zwanger-

19 en 20 jaar

187,2

schapsverlof in elk geval ingaat. Indien de werkneemster arbeids-

40 tot en met 44 jaar

187,2

ongeschikt wordt voor het begin van het zwangerschapsverlof,

45 tot en met 49 jaar

194,4

wordt dit geacht te zijn ingegaan bij het begin van die arbeidson-

50 tot en met 54 jaar

201,6

geschiktheid tot een maximum van 6 weken voor de vermoedelijke

55 tot en met 59 jaar

208,8

datum van de bevalling.

60 jaar en ouder

216,0

Vakantie-uren

Het aantal vakantiedagen kan op basis van de gemiddelde 36-urige
5. Buitengewoon verlof 		
publiekrechtelijke colleges

Voor het verlenen van onbetaald verlof ten behoeve van het als lid

werkweek worden herleid door het aantal vakantie-uren te delen

bijwonen van vergaderingen en zittingen van publiekrechtelijke

door de gemiddelde arbeidsduur per dag volgens dienstrooster.

colleges is het bepaalde in artikel 643 bw van toepassing.
2. Berekening aantal
6. Loopbaanonderbreking 		

Op grond van artikel 2 lid 8 van de Wet Financiering Loopbaanon-

vakantie-uren

derbreking hebben partijen afgesproken dat de periode, waarvoor

a. De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst
van de werkgever is (geweest), heeft aanspraak op een evenredig
deel van de in lid 1 genoemde rechten.

een vergoeding wordt toegekend, kan worden uitgebreid tot ten

b. Voor de berekening van het aantal vakantie-uren wordt een werk-

hoogste 12 maanden.

nemer die voor of op de 15de van enige maand in dienst treedt dan
wel de dienst verlaat, geacht op de eerste van die maand in dienst

7. Overige gevallen

a. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen kan de werkgever de

te zijn getreden dan wel de dienst te hebben verlaten en wordt een

werknemer op diens verzoek buitengewoon verlof met behoud

werknemer die ná de 15de van enige maand in dienst treedt dan wel

van zijn gehele of gedeeltelijke maandinkomen verlenen, indien de

de dienst verlaat, geacht op de eerste van de navolgende maand in

omstandigheden dat naar zijn oordeel rechtvaardigen.

dienst te zijn getreden dan wel de dienst te hebben verlaten.

b. Een verzoek van de werknemer tot het verlenen van buitengewoon

In afwijking hiervan zal, indien het dienstverband korter dan één

verlof zonder behoud van zijn maandinkomen wordt in beginsel

maand heeft geduurd, de werknemer een zuiver proportioneel

gehonoreerd, tenzij dit redelijkerwijs op grond van zwaarwegende

recht op vakantie krijgen.

bedrijfsbelangen van de werkgever niet kan worden gevergd.
De werknemer zal in beginsel ten minste twee maanden tevoren

3. Opnemen van vakantie-uren a. Het recht op opname van vakantie-uren gaat in op 1 januari van het

schriftelijk een verzoek indienen; de werkgever zal binnen twee

jaar waarin deze dagen zullen worden verworven of zoveel later in

maanden schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek.

het jaar als wanneer het dienstverband aanvangt.

c. Voor overige verlofvormen geldt de tekst van de Wet arbeid en

b. De werkgever stelt de vakantie-uren vast na overleg met de werk-

zorg.

nemer.
c. De werknemer dient de vakantie-uren zoveel mogelijk op te nemen
in het jaar waarin zij worden verworven. De werkgever is verplicht
de werknemer daartoe zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen.
d. Vastgestelde vakantie-uren kunnen alleen wegens dringende bedrijfsbelangen worden ingetrokken. Indien de werknemer hierdoor
onvermijdelijk aantoonbare schade lijdt, zal deze worden vergoed.
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4. Het niet verwerven van
	vakantierechten gedurende

a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedu-

wordt geaccepteerd dan wel door een medische verklaring wordt

rende welke hij wegens het niet verrichten van zijn werkzaamhe-

gestaafd, respectievelijk over die uren een wettelijke uitkering ter

onderbreking der werk-

den geen aanspraak op doorbetaling van het inkomen heeft.

zaamheden

Ook over de periode van het ouderschapsverlof als bedoeld in

zake van ziekte is ontvangen.
d. Aanvankelijk vastgestelde vakantie-uren die op grond van het in dit

artikel 11 lid 3, wordt - naar evenredigheid van het verlof - geen

lid bepaalde niet als zodanig zijn gerekend, kunnen in overleg met

vakantie verworven.

de werkgever opnieuw worden vastgesteld.

b. De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij zijn werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten wegens:

6. Vakantie bij ontslag

a. Bij het eindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer desge-

1. ziekte of ongeval tenzij veroorzaakt door eigen schuld of toe-

wenst in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende

doen van de werknemer;

vakantie op te nemen met dien verstande, dat deze dagen niet

2. zwangerschaps- en bevallingsverlof;

eenzijdig in de opzeggingstermijn mogen worden begrepen.

3. het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten

b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft

aanzien van de landsverdediging of openbare orde;

opgenomen, zal hem voor elke niet genoten dag een evenredig

4. het genieten van vakantie-uren gebaseerd op in een vorige

bedrag van het maandinkomen worden uitbetaald.

dienstbetrekking verworven doch niet opgenomen vakantie-

c. Te veel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het

uren;

maandinkomen verrekend.

5. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een

d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbe-

door de vakvereniging van de werknemer georganiseerde

trekking een verklaring uit waaruit blijkt de duur van de vakantie

bijeenkomst;

zonder behoud van maandinkomen, welke de werknemer op dat

6. onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienst

tijdstip nog toekomt.

verband;
7. verlof als bedoeld in artikel 643 bw;

7. Verjaring 		

8. het volgen van onderricht waartoe hij krachtens de wet door de

Vakantierechten, welke niet zijn opgenomen voor het tijdstip liggend 5 jaar na de datum waarop deze zijn verworven, vervallen.

werkgever in de gelegenheid moet worden gesteld.
c. In de onder de punten 1 en 2 van onderdeel b genoemde gevallen

8. Afkoop vakantie-uren

worden nog vakantierechten verworven over de wettelijk aange-

a. van de in lid 1 van dit artikel genoemde vakantierechten bedragen
de wettelijk gegarandeerde vakantierechten vier maal het contrac-

geven periode waarbij de duur der onderbreking uit de respectieve

tueel aantal arbeidsuren per week

oorzaken tezamen geteld wordt.

b. van de in lid 1 van dit artikel genoemde vakantierechten vormen de

d. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld in

resterende vakantierechten de bovenwettelijke vakantierechten

onderdeel b in meer dan één vakantiejaar valt, wordt het in een

c. afkoop van de in lid b genoemde bovenwettelijke vakantierechten

vorig jaar vallend deel der onderbreking bij de berekening van de

is toegestaan, mits werkgever en werknemer hierover overeen-

periode van afwezigheid mee in aanmerking genomen.

stemming bereiken.

e. Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van hier
bedoelde onderbreking is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 13

Vakantie-uitkering
1. De werknemer ontvangt, als regel uiterlijk 31 mei, een vakantie-

5. Samenvallen van vakantie-

a. Uren waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om de rede-

	uren met bepaalde andere

nen genoemd in artikel 11, eerste lid sub d, e, f, g, l of n en artikel

voorafgaande jaar (1 juni tot en met 31 mei) heeft ontvangen.

12, lid 5 sub b gelden niet als vakantie-uren.

Voor werknemers van 22 jaar en ouder geldt een minimum vakan-

uren waarop geen arbeid
wordt verricht

toeslag van 8% van het maandinkomen dat de werknemer in het

b. Van een verhindering als hiervoor onder a bedoeld, dient de werk-

tietoeslag van € 1.250,- per vol jaar dienstverband.

nemer de werkgever in beginsel van tevoren doch in elk geval zo

In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen

spoedig mogelijk in kennis te stellen.

krachtens de sociale verzekeringswetten.

c. Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt gedurende vast-

2. Bij beëindiging van het dienstverband vindt verrekening van de

gestelde vakantie, zullen de uren waarop de verhindering zich

vakantietoeslag plaats.

voordoet niet als vakantie worden geteld. Dit geldt uitsluitend
indien de arbeidsongeschiktheid door de controlerende instantie
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Artikel 14

3. In afwijking van de in lid 2 sub c en d bedoelde maximering tot 70%

Eindejaarsuitkering

van het maandinkomen heeft de werknemer over de uren waarin
1. Met ingang van december 2006 ontvangt de werknemer een

hij activiteiten verricht, waaronder scholing, gericht op reïnte-

eindejaarsuitkering van 0,25% over het in het voorafgaande jaar

gratie, recht op een aanvulling tot 100% van het maandinkomen,

verdiende jaarsalaris.

onder de voorwaarde dat de werkgever hiervoor vooraf, op grond

2. Bij beëindiging van het dienstverband vindt verrekening van de

van overeenstemming met de bedrijfsarts/ARBO-arts inzake nut en

eindejaarsuitkering plaats.

noodzaak, toestemming heeft verleend.
4. In afwijking van de in lid 2 sub c bedoelde maximering tot 70%
van het maandinkomen heeft de werknemer recht op een aanvul-

Artikel 15

Arbeidsongeschiktheid

1. Algemeen 		

Indien de werknemer tengevolge van ziekte, zwangerschap of be-

de in lid 2 sub c bedoelde periode een uitkering op grond van de

valling niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, en waarbij

Inkomensvoorziening duurzaam volledig arbeidsongeschikten (IVA)

de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004 gelden voor hem de

ontvangt, onder de voorwaarde dat het recht op deze uitkering bij

bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luidt vanaf

aanvang van de in lid 2 sub c bedoelde periode reeds vaststaat.

ling tot 100% van het maandinkomen voor de tijd waarover hij in

1 januari 2004), de wet Arbeid en Zorg, de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar

5. De in de leden 2 tot en met 4 bedoelde loondoorbetaling wordt

Arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald.

beëindigd, wanneer de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd
bereikt en wordt niet toegekend aan werknemers na de AOW

2. Doorbetaling bij
arbeidsongeschiktheid

a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer, wiens dienstver-

gerechtigde leeftijd.

band tenminste twee maanden als bedoeld in artikel 652 BW heeft
geduurd, gedurende de wettelijke periode als genoemd in artikel

6. De werkgever heeft het recht de in dit artikel bedoelde loondoor-

7:629 BW 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de

betaling en aanvullingen op te schorten, danwel de aanvulling te

werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Coördi-

weigeren ten aanzien van de werknemer die:

natiewet Sociale Verzekering, worden doorbetaald.

a geweigerd heeft gebruik te maken van voorhanden zijnde

b. Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als

veiligheidsmiddelen

genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op

b misbruik maakt van deze voorzieningen

de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van zijn

c

de controlevoorschriften overtreedt

maandinkomen.
c. Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als

7. De werkgever heeft het recht de in dit artikel bedoelde loon-

genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op

doorbetaling en aanvullingen te weigeren over de tijd gedurende

de wettelijke loondoorbetaling een aanvulling tot 70% van het

welke:

maandinkomen.

a de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te wer-

d. Indien sprake is van een verlenging van de wettelijke loondoorbe-

ken aan zijn reïntegratie bij de eigen of een andere werkgever;

taling als bedoeld in artikel 7:629 lid 11 BW, zal aan de werknemer

b de werknemer zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd;

gedurende deze periode 70% van zijn maandinkomen worden

c

doorbetaald.

de werknemer weigert mee te werken aan geneeskundig
onderzoek door een door de werkgever aangewezen bedrijfs-

e. Perioden waarin de werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd

arts/ARBO-arts, daaronder begrepen het niet volledig informe-

is geweest zijn werkzaamheden te verrichten worden samengeteld

ren van deze arts en het niet opvolgen van de aanwijzingen van

indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken

deze arts.

opvolgen.
f. De maximering tot 70% van het maandinkomen geldt over het deel

8. De werknemer die in aansluiting op de in lid 2 onder a bedoelde

van de individuele arbeidsduur dat de werknemer als gevolg van

periode minder dan 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt over de

zijn arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden kan verrichten.

tijd waarin hij zijn verdiencapaciteit volledig benut en voor zo lang

g. Voor de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld

de mate van arbeidsongeschiktheid gedurende de hierna aangege-

in dit lid zal het oordeel van de door de werkgever aangewezen

ven perioden onafgebroken minder dan 35% blijft:

bedrijfsarts/ARBO-arts gevolgd worden.
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a Gedurende een periode van 52 weken een aanvulling op zijn

verrichten, geldt het bepaalde in artikel 14 zoals deze was opgeno-

verdiencapaciteit tot 80% van zijn maandinkomen

men in de CAO met looptijd 1 juli 2003 tot 1 januari 2005.

b In aansluiting op de periode als bedoeld onder a gedurende een
periode van 52 weken een aanvulling op zijn verdiencapaciteit
c

13. a.	In afwijking van het bepaalde in het tweede lid onder c van dit

tot 75% van zijn maandinkomen

artikel ontvangt de werknemer die wegens een in de periode

In aansluiting op de periode als bedoeld onder b gedurende een

vanaf 1 januari 2004 tot 1 januari 2005 aangevangen arbeidson-

periode van 52 weken een aanvulling op zijn verdiencapaciteit

geschiktheid de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten,

tot 70% van zijn maandinkomen

een aanvulling tot 100% van het maandinkomen.
b. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid onder c van dit
artikel ontvangt de werknemer die wegens een in de periode

9. De werkgever zal zich, naast de verplichting van de werknemer,
optimaal inspannen om de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werk

vanaf 1 januari 2005 tot 1 juli 2005 aangevangen arbeidsonge-

nemer te herplaatsen in passende arbeid.

schiktheid de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten,

Een herplaatste werknemer ontvangt na afloop van de in lid 2

een aanvulling tot 100% van het maandinkomen tot uiterlijk 1

onder a genoemde periode een nieuw individuele arbeidsovereen-

juli 2006. Na deze periode gelden ook voor deze werknemer de

komst conform verdiencapaciteit en overeengekomen passende

bepalingen van dit artikel onverkort.

arbeid.
Indien herplaatsing bij de werkgever evident onmogelijk is, zal

14. De werkgever zal ter voorkoming van ziekte en arbeidsongeschikt-

de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen na twee jaar

heid in verband met de arbeid maatregelen treffen. De maatrege-

arbeidsongeschiktheid. In dit geval wordt gestreefd naar herplaat-

len betreffen onder meer:

sing in passende arbeid bij een andere werkgever (het tweede

a het (doen) voeren van een verzuimregistratie waarvan de uit-

spoor).

komsten worden geanalyseerd en ten minste jaarlijks met de OR

Bij reorganisatie wordt geen bijzondere bescherming geboden aan

worden besproken;

gedeeltelijk arbeidsongeschikten, anders dan de bescherming die

b het (doen) plegen van onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid

ook aan anderen wordt geboden.

en de arbeidsomstandigheden (in het bijzonder van de oudere
werknemer) en het op basis van dit onderzoek zo nodig aanbren-

10. De bedragen, bedoeld in dit artikel, worden verminderd met de

gen van verbeteringen;

uitkeringen die de werknemer toekomen krachtens enige sociale

c

in opleidingen aan leidinggevenden aandacht besteden aan het

verzekeringswet.

voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid in verband met de

Bij de vaststelling van de bedoelde bedragen wordt tevens rekening

arbeid.

gehouden met inkomsten uit arbeid of bedrijf, genoten voor werkzaamheden die de werknemer verricht gedurende de tijd dat hij,
zo hij daar niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid had

Artikel 16

Uitkering bij overlijden

kunnen verrichten.
Door eigen schuld of toedoen niet verkregen of prijsgegeven

1. Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen

uitkeringen en inkomsten worden voor de toepassing van het in dit

een overlijdensuitkering worden verstrekt, gelijk aan drie maal

artikel bepaalde als wel genoten beschouwd.

het bedrag van het de werknemer laatstelijk rechtens toekomende
maandinkomen. De uitkering wordt vermeerderd met vakantietoe-

11. Voor de werknemer die arbeidsongeschikt is geworden en die recht

slag en de afrekening van de nog niet genoten vakantie-uren.

heeft op een loondoorbetaling als bedoeld in artikel 14 lid 2, geldt

2. Voor het begrip nagelaten betrekkingen wordt de definitie gevolgd

zolang de arbeidsongeschiktheid en het recht op loondoorbetaling

van artikel 7:674 lid 3 BW

voortduurt, een pensioenopbouw van 100% van het opbouwper-

3. Op de overlijdensuitkering mogen uitkeringen als bedoeld in artikel

centage dat gold direct voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid.

7:674 lid 4 BW in mindering worden gebracht

Dit opbouwpercentage is van toepassing voorzover pensioen- en
fiscale wetgeving zich hiertegen niet verzetten.
12. Voor de werknemer die wegens een voor 1 januari 2004 aangevangen arbeidsongeschiktheid de bedongen arbeid niet heeft kunnen
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Artikel 17

Pensioenregeling

vergoed. De voor deze studie benodigde tijd is voor 75% van de
werkgever en voor 25% van de werknemer.

1. In het bedrijf van de werkgever bestaat een pensioenregeling

c

De kosten van een studie of opleiding die deels in het belang van

waaraan deelname voor de werknemer die een arbeidsovereen-

werkgever en deels in het belang van werknemer is, worden voor

komst heeft, verplicht is op grond van de desbetreffende toetre-

50%vergoed. Deze studie wordt zoveel mogelijk in eigen tijd

dingsvoorwaarden.

gevolgd.

2. De pensioenregeling is de pensioenregeling VRM zoals ondergebracht bij de Stichting Federatief Pensioenfonds (SFP)

6. Kinderopvang 		

3. Nadere bepalingen rond VUT, prepensioen en pensioen zijn opge-

Per onderneming zal een budget ter beschikking worden gesteld
voor kinderopvang ter grootte van 0,25% van de loonsom (de

nomen in de bijlagen 5 en 6 van deze CAO

som van 12 maal de maandinkomens (volgens artikel 1 lid o) bij de

4. Met ingang van 1 januari 2006 wordt de pensioenpremieverdeling

werkgever in een kalenderjaar, exclusief werkgeverslasten). Iedere

als volgt:

werknemer van een museum, die voor een vergoeding in aanmer-

De werkgever 56% van de premie, de werknemer 44% van de premie.

king komt, heeft ten minste recht op een vergoeding, waarbij

Jaarlijks informeert de VRM de werkgever over het bij de werk

tevens dient te gelden dat de werkgever bijbetaalt indien het bud-

nemer in te houden percentage van de pensioengrondslag dat het

get ontoereikend blijkt te zijn.

gevolg is van deze premieverdeling.

Daarbij geldt dat de deeltijdwerker voor de dagen waarop hij werkt
een gelijke dagdeelvergoeding ontvangt als de voltijdwerker.
De besteding van dit budget vindt plaats in overleg met de or.

Artikel 18

Kostenvergoedingen

1. Algemeen 		

Alle in redelijkheid, ter beoordeling van de werkgever, ten behoeve

7. EHBO/bedrijfshulpverlening 		

De werkgever zal in overleg met de or een regeling treffen inzake

van de werkgever gemaakte kosten worden aan de werknemer

de vergoeding voor EHBO/ bedrijfshulpverlening; tot het moment

vergoed.

dat een regeling is getroffen, wordt de vóór de verzelfstandiging
geldende regeling toegepast.

2. Woon-werkverkeer 		

De werkgever treft in overleg met de or een vergoedingsregeling
voor woon-werkverkeer.

8. Werknemers in deeltijd 		

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 van deze cao, worden de
vergoedingen ingevolge de leden 1, 2, 3 sub a, 4, 5 (met uitzonde-

3. Verhuiskosten 		

De werknemer die in opdracht van de werkgever verhuist, ontvangt

ring van compensatie in tijd), 6 en 7 niet toegekend naar rato van

de volgende vergoedingen:

de individuele arbeidsduur.

a een volledige vergoeding voor de kosten van het transport van de
inboedel door een erkend verhuisbedrijf;
b een vergoeding van anderhalf bruto maandsalaris netto uitbetaald

Artikel 19

Tussentijdse herziening

voor de kosten van herinrichting en andere kosten rond de verhuizing, tot ten hoogste het fiscaal vrijgestelde bedrag.

In geval van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaaleconomische verhoudingen in Nederland, zijn zowel de werkgever

4. Dienstreizen 		

Dienstreizen worden vergoed op basis van de kosten van openbaar

als de vakverenigingen gerechtigd gedurende de looptijd van deze

vervoer dan wel tegen het fiscaal vrijgestelde bedrag per kilome-

overeenkomst tussentijdse herzieningen aan de orde te stellen.

ter, indien naar het oordeel van de werkgever het gebruik van een
eigen vervoermiddel noodzakelijk is.
5. Studie

a De werknemer kan worden verplicht een bijzondere (vak)opleiding
of studie te volgen. De daaraan verbonden kosten komen voor
rekening van de werkgever. Het verplicht volgen van opleidingen
en studies buiten werktijd wordt gecompenseerd in tijd. Seminars
en congressen worden niet beschouwd als opleiding en studie.
b De kosten van een studie of opleiding die overwegend in het
belang van de werkgever kan worden geacht, worden voor 75%
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Artikel 20

Uitleg en geschillen

1. Algemeen 		

De uitleg van deze cao berust bij partijen.

3. Indien deze cao is opgezegd, doch de onderhandelingen omtrent
een nieuwe cao bij het eindigen van de lopende cao nog niet zijn
afgesloten, worden voor de tijd van de daarna nog voortdurende
onderhandelingen die bepalingen van de opgezegde cao toegepast.

2. Overleg tussen partijen 		

Indien partijen van mening zijn dat er een geschil bestaat omtrent
de toepassing van deze cao, zal de meest gerede van hen de ove-

4. Bij opzegging door een of meer partijen ter andere zijde eindigt

rige partijen uitnodigen voor nader overleg, teneinde te trachten

deze overeenkomst uitsluitend voor die partij(en).

het geschil in der minne op te lossen.
Aldus overeengekomen op 10 mei 2006
3. Individuele geschillen 		

Indien een werknemer of een werkgever van mening is dat zich
een geschil voordoet voortvloeiend uit de individuele arbeidsovereenkomst, kan hij dit geschil voorleggen aan een commissie van

partij ter ene zijde

partijen ter andere zijde

van de werknemer, een lid met het vertrouwen van de werkgever

Vereniging van

ABVAKABO / FNV

en een door beide eerdergenoemde leden samen aan te trek-

Rijksgesubsidieerde Musea

M. Bleijerveld

ken onafhankelijk voorzitter. De geschillencommissie stelt haar

Mw. H.G.A. Hofmeijer, directeur

eigen werkwijze vast en doet aan de geschilpartijen binnen twee

			

CNV Publieke Zaak

werkweken na installatie mededeling van de procedure die ze zal

			

E.C.M. Smits

Geschillen inzake functie-indeling en ontslagzaken kunnen niet

			

CMHF

worden voorgelegd aan deze commissie.

			

W.B.M. Treu

geschillen. Deze commissie bestaat uit een lid met het vertrouwen

volgen.

In het kader van individuele geschillen als genoemd in dit lid, geldt
een verplichting van de werkgever om in het voor beroep vatbare
besluit te melden dat bezwaar moet worden ingediend bij het
secretariaat van de VRM, Postbus 2975, 1000 CZ Amsterdam.

Artikel 21

Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze cao niet voorziet, zal de werkgever naar de
maatstaven van redelijkheid en billijkheid een voorziening treffen.

Artikel 22

Looptijd
1. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2005 en eindigt op 31
maart 2007.
2. Behoudens opzegging door een der partijen wordt deze cao geacht
telkens met een jaar te zijn verlengd. Opzegging dient ten minste
drie maanden voor de afloopdatum te geschieden bij aangetekend
schrijven aan de andere partij(en).
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BIJLAGE 1a

Salarisverhogingen

Bijlage 1b

Per 1 januari 2006 worden de salarisschalen van 1 juli 2004 ver-

groep

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

1.557

1.598

1.632

1.700

1.765

1.858

1.974

2.114

2.281

2.487

2.735

3.006

3.291

3.578

3.941

1

1.581

1.633

1.666

1.742

1.808

1.905

2.031

2.173

2.347

2.558

2.813

3.103

3.402

3.712

4.103

over het jaarinkomen over 2005, met een minimum van Euro 350,-

2

1.608

1.667

1.700

1.783

1.851

1.953

2.084

2.234

2.410

2.628

2.892

3.201

3.514

3.845

4.263

bruto.

3

1.633

1.700

1.735

1.827

1.894

2.002

2.141

2.292

2.475

2.697

2.970

3.300

3.626

3.978

4.424

4

1.658

1.734

1.768

1.870

1.938

2.049

2.196

2.351

2.539

2.766

3.047

3.399

3.738

4.112

4.585

5

1.680

1.767

1.804

1.911

1.979

2.097

2.252

2.410

2.601

2.836

3.127

3.498

3.851

4.245

4.745

6

1.706

1.802

1.837

1.954

2.023

2.144

2.307

2.470

2.667

2.906

3.205

3.596

3.962

4.380

4.907

7

1.733

1.835

1.873

1.997

2.067

2.193

2.362

2.528

2.729

2.975

3.284

3.695

4.074

4.514

5.068

1.869

1.905

2.041

2.109

2.240

2.416

2.587

2.793

3.045

3.361

3.793

4.187

4.647

5.230

2.153

2.288

2.473

2.646

2.858

3.113

3.441

3.892

4.301

4.781

5.391

2.705

2.920

3.184

3.518

3.990

4.412

4.914

5.553

2.985

3.254

3.597

4.088

4.525

5.048

5.713

3.674

4.186

4.638

5.184

5.874

4.748

5.316

6.033

hoogd met 1%.

periodieken

Per 1 oktober 2006 worden de salarisschalen van 1 januari 2006
verhoogd met 0,5%.
In juni 2006 wordt een eenmalige uitkering uitgekeerd van 1,5%

Salarisschalen per 1 januari 2006 (inclusief een verhoging van 1%)

Bijlage 1b

groep

1

2

3

Salarisschalen per 1 oktober 2006 (inclusief een verhoging van 0,5%)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8
9
10

periodieken
0
1

1.549
1.574

1.590
1.625

1.624
1.657

1.692
1.733

1.756
1.799

1.848
1.896

1.964
2.021

2.104
2.162

2.269
2.335

2.475
2.545

2.721
2.799

2.991
3.088

3.274
3.386

3.560
3.694

3.922
4.082

11
12
13

2

1.600

1.658

1.692

1.775

1.842

1.943

2.074

2.223

2.398

2.615

2.877

3.186

3.497

3.826

4.242

3

1.625

1.692

1.726

1.818

1.885

1.992

2.130

2.281

2.462

2.684

2.955

3.284

3.608

3.958

4.402

4

1.649

1.725

1.759

1.860

1.928

2.039

2.185

2.339

2.526

2.752

3.032

3.382

3.720

4.092

4.562

5

1.672

1.758

1.795

1.902

1.970

2.087

2.241

2.398

2.588

2.822

3.112

3.480

3.832

4.224

4.722

6

1.698

1.793

1.828

1.944

2.013

2.133

2.296

2.457

2.653

2.892

3.189

3.578

3.942

4.358

4.882

7

1.724

1.826

1.863

1.987

2.056

2.182

2.350

2.516

2.716

2.960

3.267

3.676

4.054

4.491

5.043

groepen

%

1

2

3

1.859

1.896

2.031

2.099

2.229

2.404

2.574

2.780

3.030

3.344

3.774

4.166

4.624

5.204

16 jaar

55

857

879

897

2.142

2.277

2.460

2.633

2.844

3.098

3.424

3.872

4.279

4.757

5.364

17 jaar

62

965

991

1.012

1.055

2.692

2.906

3.168

3.501

3.970

4.390

4.889

5.526

18 jaar

70 1.090

1.119

1.143

1.191

1.235

2.970

3.238

3.579

4.067

4.503

5.023

5.684

19 jaar

77 1.199

1.230

1.257

1.309

1.359

1.430

3.656

4.165

4.615

5.158

5.845

20 jaar

85 1.324

1.358

1.388

1.445

1.500

1.579

4.725

5.289

6.003

8
9
10
11
12
13

leeftijdschaal

leeftijdschaal
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groepen

%

1

2

3

16 jaar

55

852

875

893

17 jaar

62

961

986

1.007

1.049

18 jaar

70 1.085

1.113

1.137

1.185

1.229

19 jaar

77 1.193

1.224

1.250

1.303

1.352

1.423

20 jaar

85 1.317

1.351

1.381

1.438

1.493

1.572

36

4

5

6

7

1.670
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4

5

6

7

1.678

BIJLAGE 2

Pensioenregeling

indien zij daar nog geen gebruik van hebben gemaakt. Dit geldt
met dien verstande dat deze VUT-regeling geacht wordt te voor-

De pensioenregeling is het reglement van de Stichting Federatief

zien in vervroeging danwel uitstel van de VUT-uitkering waarbij

Pensioenfonds.

in dat geval een actuariële herrekening zal plaatsvinden;

Dit reglement, en wijzigingen daarop, worden aan de werknemer

–

ter beschikking gesteld.

werknemers die voor 1 januari 2002 40 dienstjaren halen,
behouden recht op VUT, zoals geregeld in de bijlage 7a van de
CAO 2000/2002. Dit geldt met dien verstande dat deze VUT-re-

Aanhangsel cao verzelfstandigde rijksmusea In het kader van de

geling geacht wordt te voorzien in vervroeging danwel uitstel

cao verzelfstandigde rijksmusea zijn de volgende aanvullingen

van de VUT-uitkering waarbij in dat geval een actuariële her-

overeengekomen.

rekening zal plaatsvinden;

1. Het jaarsalaris als bedoeld in de artikelen 4 en 6 van dit reglement,

–

werknemers die op 1 oktober 2000 in dienst zijn en een niet

is gelijk aan het jaarinkomen op basis van artikel 1, onderdelen n en

onderbroken dienstverband van tenminste 10 dienstjaren direct

p van de cao verzelfstandigde rijksmusea;

voorafgaande aan het uittreden hebben vervuld , hebben bij

2. De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werk

gebruikmaking van prepensioen op de richtleeftijd recht op

nemer is vastgelegd in artikel 17 van de cao verzelfstandigde

garantieregeling 1 of 2;

rijksmusea;

–

3. Met betrekking tot de ingangsdatum van het pensioen wordt ver-

De werknemer die in aanmerking komt voor garantieregeling 1
of 2 zal uiterlijk 1 maand voor het bereiken van de leeftijd van

wezen naar artikel 6 lid 8 van de cao;

65 jaar aangeven of hij/zij aanspraak zal maken op de uitkering
uit hoofde van de garantieregeling;
– 		partijen zijn overeengekomen dat bij het toepassen van de ga-

BIJLAGE 3

Flexibele prepensioenregeling en VUT-overgangsregeling

rantieregelingen een hardheidsclausule wordt opgenomen, die
overleg over eerder uittreden mogelijk maakt.

Per 1 januari 2006 wordt de flexibele prepensioenregeling afge-

–

deze tijdelijke regeling geldt voor de periode van 1 juli 2003 tot

schaft. Tegelijkertijd wordt de opbouw van het ouderdomspen-

en met 30 juni 2008. Na afloop van deze looptijd zullen partijen

sioen in de pensioenregeling verhoogd. Bij de bepaling van het

opnieuw bezien of de regeling wordt voortgezet. Partijen spre-

niveau van de uitkering die uit de navolgende garantiemaatregelen

ken de intentie uit deze regeling bij iedere contractverlenging

volgt zal echter uitgegaan worden van het (fictieve) uitgangspunt

van de cao aan de orde te stellen en telkenmale ongewijzigd

dat de medewerker ook na 2006 een deel van de uiteindelijke

voort te zetten.

(pre-)-pensioenuitkering uit eigen pensioenopbouw verkrijgt. Dit
deel zal in overeenstemming zijn met de jaarlijks te verwerven

VUT-Garantieregeling 1:

prepensioenopbouw conform het reglement dat tot het jaar 2006

Werknemers die op de leeftijd van 63 jaar gebruik gaan maken van

van toepassing was. Hierbij geldt als uitgangspunt:

de pensioenregeling en op 1 januari 2002 de leeftijd van 58 jaar

–

een pensioenleeftijd van 63 jaar;

nog niet hadden bereikt, hebben recht op een pensioenuitkering

–

opbouwpercentage van 1,89% van het pensioengevend salaris

die tijdelijk (tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar) tot een uit-

per dienstjaar;

keringspercentage van 70% van het bruto loon wordt aangevuld.
Hierbij geldt eveneens de voorwaarde omtrent het aannemen van

Bij werknemers die in 1942 geboren zijn kunnen met betrekking tot

een toekomstige opbouw van prepensioen conform het aan het

de pensioenrichtleeftijd van 63 jaar in voorkomende gevallen en in

begin van deze bijlage gestelde. Bij andere uittreedleeftijden geldt

onderling overleg op decentraal niveau nadere afspraken worden

een actuariële verlaging c.q. ophoging van de uitkering uit hoofde

gemaakt.

van deze garantieregeling conform de navolgende staffel.

Tijdelijke VUT-overgangsregeling bij omzetten van VUT naar

Leeftijd in jaren*

prepensioen, geldig voor medewerkers die geboren zijn voor het

cao 2005 – 2007 verzelfstandigde rijksmusea

/ r educering c.q. ophoging in % van de
aanvulling**

jaar 1950

61

47

–

werknemers die reeds op 1 oktober 2000 40 dienstjaren hebben

62

65

en derhalve recht kunnen doen gelden op de VUT-regeling, zoals

63

100

bedoeld in bijlage 7b van de CAO 2000/2002, behouden dit recht

64

206

38
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* De genoemde uittreedleeftijd is gelijk aan het moment van (ver-

BIJLAGE 4

Procedure bij reorganisaties

vroegde) ingang van het ouderdomspensioen als bedoeld in de
pensioenregeling.

1. Bij het voornemen tot reorganisatie dienen de vakbonden tijdig

** Indien de hoogte van de uitkering uitstijgt boven 100% van het

worden betrokken.

laatstelijk vastgestelde salaris, dan wordt het meerdere aangewend
voor extra ouderdomspensioen in de per 1 januari 2006 geldende

2. Alvorens tot de uitvoering van een reorganisatie over te gaan dient

pensioenregeling, voorzover de fiscale grenzen voor het ouder-

overeenstemming te bestaan met vakbonden over de rechtspositio-

domspensioen als bedoeld in de Wet op de Loonbelasting 1964 niet

nele gevolgen van de reorganisatie

worden overschreden.
3. Bij de VRM is een procedurele leidraad beschikbaar voor het overVUT-Garantieregeling 2:

leg met medezeggenschap en vakbonden inzake een voorgenomen

Werknemers die op de leeftijd van 63 jaar gebruik gaan maken van

reorganisatie

de pensioenregeling en op 1 januari 2002 de leeftijd van 58 jaar
hadden bereikt, hebben recht op een pensioenuitkering die tijdelijk
(tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar) tot een uitkeringsper-

BIJLAGE 5

Ondernemingen onder de werkingssfeer van de cao

centage van 75% van het bruto loon wordt aangevuld. Hierbij geldt
eveneens de voorwaarde omtrent het aannemen van een toekom-

–

Stichting Joods Historisch Museum te Amsterdam;

stige opbouw van prepensioen conform het aan het begin van deze

–

Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam te Amsterdam;

bijlage gestelde. Bij andere uittreedleeftijden geldt een actuariële

–

Stichting Het Rijksmuseum Amsterdam te Amsterdam;

verlaging c.q. ophoging van de uitkering uit hoofde van deze

–

Stichting Van Gogh Museum te Amsterdam;

garantieregeling conform de onder garantieregeling 1 genoemde

–

Stichting Hollandsche Schouwburg te Amsterdam

staffel.

–

Stichting Paleis Het Loo Nationaal Museum te Apeldoorn;

–

Stichting tot Beheer van Huis Doorn te Doorn;

Tijdelijke overgangsregeling bij omzetten van VUT naar prepensi-

–

Stichting Rijksmuseum Het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen;

oen, geldig voor medewerkers die geboren zijn in het jaar 1950 of

–

Stichting Rijksmuseum Twenthe te Enschede;

later (regeling ter vervanging van de eerder geldende VUT-over-

–

Stichting Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis te ’s-Gra-

gangsregeling)

venhage;

Voor de medewerkers, geboren in of na 1950, voor zover rechtheb-

–

bend onder het overgangsrecht van VUT naar prepensioen, zal

Meermanno-Westreenianum te ’s-Gravenhage;

door middel van een voorwaardelijke inkoop van extra dienstjaren

–

in de pensioenregeling worden gestreefd naar een gelijk uitke-

Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie te ’s-Gravenhage;

ringsniveau als geldig is voor de medewerkers die geboren zijn voor

–

Teylers Museum te Haarlem;

het jaar 1950. Dit met dien verstande dat er met betrekking tot alle

–

Stichting Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis te Leiden;

genoemde uitkeringsniveaus (zowel het uit het ouderdomspensi-

–

Stichting Geld en Bankmuseum te Utrecht;

oen te verwerven tijdelijke overbruggingspensioen als het totale

–

Stichting Rijksmuseum van Oudheden te Leiden;

uitkeringsniveau) uitgegaan zal worden van aanspraken op basis

–

Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden;

van het vanaf 2006 gemiddeld verdiende pensioengevend salaris.

–

Stichting tot Beheer van Museum Boerhaave, Rijksmuseum voor de

Voor de exacte inhoud van deze regeling en de van toepassing

geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde

zijnde voorwaarden verwijzen wij u naar het pensioenreglement

te Leiden;

VRM.
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Stichting tot Beheer van het Museum van het Boek/Museum
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–

Stichting Rijksmuseum Muiderslot te Muiden;

–

Stichting Kröller-Müller Museum te Otterlo;

–

Stichting Museum Slot Loevestein te Poederoijen;

–

Stichting Museum Catharijneconvent te Utrecht;

-

Stichting Nederlands Openlucht Museum te Arnhem

41

Deze afspraken gelden vanaf 1 januari 2006 voor de resterende

BIJLAGE 6 	Protocol Opleidingsbudget voor vergroting van mobiliteit
en inzetbaarheid

duur van de CAO, met dien verstande dat ieder van partijen de
ander kan verplichten op grond van verandering in de relevante

Per museum is een extra opleidingsbudget op jaarbasis beschik-

externe omstandigheden (wetgeving of anderszins) tussentijds

baar ter grootte van 0,2% van de loonsom (de som van 12 maal de

overleg te voeren.

maandinkomens (volgens artikel 1 lid n) bij de werkgever in een kalenderjaar, exclusief werkgeverslasten). De invulling van het budget

Pensioenregeling

vindt plaats in overleg tussen werkgever en ondernemingsraad, op

Partijen stellen vast dat met ingang van 1 januari 2006 op grond

basis van de in de onderneming geconstateerde knelpunten op het

van gewijzigde wetgeving ingrijpende veranderingen zijn doorge-

terrein van mobiliteit en inzetbaarheid c.q. ontplooiingsmogelijk-

voerd in de pensioenregeling. Op initiatief van de VRM wordt aan

heden.

werkgevers en aan individuele werknemers informatie verschaft

Vergroting daarvan is zowel in het belang van de werkgever als van

omtrent deze veranderingen.

de werknemer.
De kosten van een in dit kader door de werknemer gevolgde oplei-

Medezeggenschap

ding komt ten laste van het genoemde budget. Over de voor deze

Partijen onderschrijven het grote belang van medezeggenschap in

opleiding benodigde tijd worden tussen werkgever en werknemer

de musea, aangesloten bij de VRM-CAO, mede vanwege de ontwik-

afspraken gemaakt op basis van de systematiek volgens artikel 18

keling van de CAO in de richting van een kaderstellende CAO. Om

lid 5.

dit belang tot uitdrukking te brengen worden in 2006 twee maatregelen getroffen:

BIJLAGE 7

Protocol CAO 2005 – 2007

1. In 2006 wordt door partijen een studiedag georganiseerd ten
behoeve van alle bestuurders en alle leden van ondernemingsraden

Garantieregeling zaterdagtoeslag

danwel personeelsvertegenwoordigingen.

Bij de invoering van het nieuwe toeslagenregime per 1 juli 2006

2. Tevens zal in 2006 bovenop de wettelijk verankerde facilitering van

geldt voor de werknemer die al in dienst is bij de werkgever voor

Ondernemingsraden en Personeelsvertegenwoordigingen door de

1 juli 2006 een garantieregeling. Deze werknemers ontvangen een

werkgever een extra budget van EURO 1000,- per OR- of PVT-lid

inkomensgarantie van 100% van de in het voorafgaande jaar (1 juli

worden vastgelegd ten behoeve van scholing van het medezeggen-

2005-1 juli 2006) gemiddeld verdiende zaterdagtoeslagen binnen

schapsorgaan.

het dagdienstvenster. De garantietoeslag wordt geïndexeerd met

Partijen zullen in de eerste helft van 2007 de resultaten evalueren.

de structurele loonsverhogingen van de VRM-CAO. De garantietoeslag is pensioengevend.

NB. Musea met minder dan 35 werknemers kunnen, wanneer er
geen OR of PVT aanwezig is, een alternatieve vorm vinden om te-

Partijen werken deze regeling uit in een uitvoeringsinstructie aan

gemoet te komen aan de intentie van het versterken van medezeg-

werkgevers.

genschap. Hiertoe wordt ook in deze musea een relevant budget
vrijgemaakt.

Compensatie zorgstelsel
Werknemers die in 2006 door de verandering van het zorgstel-

Ouderenregeling artikel 7 lid 8/9

sel, bij met elkaar vergelijkbare pakketten, netto per maand aan

Naar aanleiding van de wijzigingen in artikel 7, mede in verband

inkomen verliezen, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van

met de ontwikkeling van leeftijdbewust personeelsbeleid, wordt

maximaal 50% bruto in dat verlies. Naar verwachting zal dit met

paritair gestudeerd op een zorgvuldige afschaffing van de leden

name gelden voor de groep medewerkers met een partner zonder

8 en 9 van artikel 7 zoals deze waren opgenomen in de CAO met

werk, kinderen boven de 18 jaar of die te maken hebben met een

looptijd 1 juli 2003 tot 1 januari 2004. Op dit punt zal voor aanvang

bijtelling bij hun inkomen van 6,5% over hun salaris.

van de onderhandelingen over de CAO 2007 en verder een paritair
advies aan partijen worden voorbereid.

In nader overleg tussen partijen wordt een uitvoeringsrichtlijn
opgesteld inzake de verplichting tot het aantonen van de achteruitgang door betrokkene.
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Redactie

BIJLAGE 10

Adressen

Een paritaire commissie zal de bestaande CAO kritisch doornemen
op interne tegenstrijdigheid, onduidelijkheden en strijdigheid met

VRM

inmiddels doorgevoerde wetgeving. Deze commissie zal redactio-

Rapenburgerstraat 123

nele voorstellen voorbereiden om aan partijen mee te geven in de

Postbus 2975

volgende CAO-ronde.

1000 CZ Amsterdam
tel. 020 – 551 29 18
www.derijksmusea.nl

BIJLAGE 8

Seizoenmedewerkers
Werkgevers en werknemers blijven alert op onderscheid in be-

ABVAKABO FNV

handeling tussen vaste medewerkers en seizoensmedewerkers, en

Boerhaavelaan 1

ondernemen waar nodig actie om een ongeoorloofd onderscheid

Postbus 3010

tegen te gaan.

2700 KT Zoetermeer
tel. 079 - 353 61 61
www.abvakabofnv.nl

BIJLAGE 9

Vrijwilligers
Het beleid met betrekking tot de inzet van vrijwilligers zal per

CNV Publieke Zaak

museum worden vastgesteld in overleg met de Ondernemingsraad.

Carnegielaan 1

Uitgangspunt daarbij zal zijn dat de inzet van vrijwilligers niet mag

2517 KH Den Haag

leiden tot verdringing van reguliere functies in betaalde arbeid.

tel. 070 - 416 06 52
www.cnvpubliekezaak.nl

CMHF
Overgoo 15
Postbus 176
2260 AD Leidschendam
tel. 070 - 419 19 19
www.cmhf.nl

Het Handboek Referentiefuncties is te bestellen via de website van
de VRM
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AANTEKENINGEN
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