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Partijen, karakter en looptijd CAO-OI

1 Partijen

Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 
de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen, namens de onderzoekinstellingen:
- Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)
- Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM)
- De Koninklijke Bibliotheek (KB)
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
- Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (Kon. NIOZ)

en 

de werknemersorganisaties: 
- ABVAKABO FNV
- AC/FBZ
- CMHF/VAWO
- CNV Publieke Zaak

Partijen verklaren hierbij dat zij een collectieve arbeidsovereenkomst zijn overeengeko-
men te Den Haag d.d. 13 maart 2008.
 

2 KaraKter van de CaO-Oi

Deze CAO geeft invulling aan het gestelde in het Convenant Decentralisatie Arbeids-
voorwaardenvorming Onderzoekinstellingen, verder te noemen Decentralisatieconvenant. 
De onderhavige CAO is voor de ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet geen CAO in 
de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (Stb. 1927, 415). Partijen komen 
echter overeen dat de artikelen uit de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst van over-
eenkomstige toepassing zijn, tenzij de aard van een artikel zich daartegen verzet.
Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is de onder-
havige CAO wel een CAO in de zin van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
en zal als zodanig worden aangemeld bij de Arbeidsinspectie (DCA) van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.1
 
Met deze CAO geven partijen invulling aan de mogelijkheid van de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheid (Stb. 1998, 300) om bij CAO ten behoeve van de werkgevers op wie de Wet 
rechtstreeks van toepassing is, afwijkende afspraken te maken over bepalingen met betrek-
king tot de duur van tijdelijke dienstverbanden, verlengingen, aanstelling en ontslag.

1  voor deze werknemers is de CaO van toepassing voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk  
 
Wetboek.
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3  LOOPtijd van de CaO

1.   Deze CAO wordt aangegaan voor de periode van 1 januari 2008 tot 1 juli 2010.
2.   Behoudens opzegging door een der partijen uiterlijk 3 maanden voor de datum waar-
  .    op deze CAO eindigt, wordt deze CAO steeds geacht te zijn verlengd voor de duur
  .   van een jaar. 
3.   Tussentijdse wijziging van de CAO-OI op voorstel van een der partijen kan uitsluitend  

 plaatsvinden met instemming van de partijen bij deze CAO.
4.    Een tussentijdse wijziging van de CAO-OI is in ieder geval aan de orde indien een 

wijziging van Wet of Algemene Maatregel van Bestuur dit noodzakelijk maakt.



Preambule
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke 
Bibliotheek (KB), de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), het Ko-
ninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (Kon. NIOZ) en het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica (CWI) zijn verenigd in de Werkgeversvereniging Onderzoek-
instellingen (WVOI). 
Deze onderzoekinstellingen, met hun circa 2500 werknemers, vervullen in de Nederlandse 
kennisinfrastructuur een vooraanstaande rol. De kennissector heeft grote ambities, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Deze ambities worden door werknemersorganisaties onder-
steund. Kennis is van levensbelang voor de onderzoekinstellingen. Kennis moet worden 
onderhouden en ontwikkeld; alleen op die manier kunnen de onderzoekinstellingen de 
gewenste kwaliteit leveren en meewerken aan de ambities van de Nederlandse kennis-
economie, maar ook aan die op internationaal niveau. Dat betekent dat de onderzoek-
instellingen een aantrekkelijke werkgever moeten zijn én blijven. 

Om ook in de toekomst goed gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers te kunnen 
aantrekken en behouden zijn aandacht voor professionele ontwikkeling en employability 
en een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket van groot belang. Dit geldt bij uitstek 
voor hoogopgeleide professionals/wetenschappers,  maar evenzeer voor functies die voor-
zien in de ondersteuning. Immers, kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning zijn van 
essentieel belang voor de realisatie van het primaire proces.

Partijen zetten met deze 8e CAO-OI gezamenlijk in op verdere versterking van werk-
gerichtheid en professionele ontwikkeling, bredere inzetbaarheid en loopbaangerichtheid 
voor medewerkers in alle levens- en loopbaanfasen. Volwassen arbeidsverhoudingen waar-
binnen werknemers actief hun eigen ontwikkeling kunnen en willen vormgeven zijn 
daarbij uitgangspunt. 

Inkomensontwikkeling 
-    Alle salarissen gaan per 1 maart 2008 omhoog met 3,2%. Daarnaast ontvangen 

werknemers die op 1 maart 2008 in dienst zijn in maart 2008 eenmalig een bedrag 
van 0,5% van 12 maal het salaris op peildatum 29 februari 2008.

-    Per 1 januari 2009 worden de salarisschalen met 1,3% verhoogd. Per 1 januari 2009 
wordt de eindejaarsuitkering met 2,2% opgehoogd. Medewerkers bouwen daardoor 
vanaf  1 januari 2009 een volledige 13e maand op.

-   Per 1 januari 2010 worden alle bedragen in de salarisschalen met 1,6% verhoogd.
Conform de gebruikelijke systematiek werken de salarisverhogingen door in pensioenen
en uitkeringen.

Gezamenlijk werkgericht en loopbaangericht investeren
-   Met de invoering van het instrument Persoonlijk OntwikkelingsPlan is in de achter-

liggende jaren een goede stap voorwaarts gemaakt in de investering in de professionele 
ontwikkeling en de loopbaanontwikkeling van medewerkers. CAO-partijen investeren 
gedurende de komende CAO-periode sterk in employability. Een proactief gebruik van 
POP biedt niet alleen faciliteiten aan medewerkers opdat zij binnen WVOI verband 
succesvol loopbaanmogelijkheden kunnen genereren voor zichzelf. Evenzeer is POP een 
waardevol instrument voor medewerkers die hun loopbaan buiten de WVOI willen 
voortzetten.
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Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan wordt omgevormd tot het Professioneel Ontwik-
kelingsPlan (POP). De ‘nieuwe naam’ staat symbool voor een krachtiger verbinding 
tussen persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en ontwikkeling in/van 
de professie. De verbinding tussen persoonlijke ontwikkelingsdoelen en organisatie-
doelen wordt verstevigd in de afspraken tussen leidinggevende en medewerker over de 
individuele ontwikkeling. 
Om de ontwikkeling van de medewerkers te bevorderen wordt in paritair verband een 
werkconferentie voor leidinggevenden en een workshop voor medewerkers ontwikkeld. 
Leidinggevenden kunnen tevens hun netwerk in het kader van personeelsmanagement 
verstevigen cq. uitbreiden, ook met collega ś uit andere onderdelen van de WVOI. 

-  Het budget voor opleidingen wordt verhoogd van 0,8% naar 1,2% van de loonsom.
-  Partijen komen overeen gedurende de looptijd van de CAO-OI een experimenteerar-

tikel op te nemen ten behoeve van ‘tenure track’. Voor het einde van de looptijd van 
deze CAO zullen partijen het experiment evalueren.

Levensfasebewust personeelsbeleid
Partijen zijn een paritaire studie overeengekomen naar levensfasebewust personeelsbe-
leid, met als uitgangspunt dat werknemers in iedere levensfase effectief en gezond aan het 
werk kunnen blijven en hun loopbaan actief vorm kunnen geven (employability). Doel 
van de studie is om voor het einde van de looptijd van de CAO-OI een personeelsbeleid te 
ontwikkelen dat er op gericht is dat medewerkers in iedere fase zelf actief sturing willen 
en kunnen geven aan hun loopbaan. Dit beleid komt in plaats van de huidige op leeftijd 
gebaseerde regelingen. De studie wordt uiterlijk 1 januari 2010 afgerond. 

Overige afspraken
- Het aantal via AVOM te verkopen verlofuren wordt van 80 uur naar maximaal 120 

uur per kalenderjaar opgehoogd. Daarnaast is er een extra uitbreiding mogelijk tot 
maximaal 200 uur per kalanderjaar voor de schalen 15 tot en met 18.

- Vanaf 1 januari 2009 worden leeftijdsuren bevroren (op het niveau van 31 december 
2008). Bij wijze van overgangsmaatregel ontvangen werknemers die tussen 1 januari 
2008 en 1 juli 2010 45 jaar worden, nog wel 24 leeftijdsuren op jaarbasis. Werkne-
mers van 45 jaar en ouder die vanaf 1 januari 2009 in dienst komen, krijgen leeftijds-
uren op basis van hun leeftijd op peildatum 31 december 2008.

- Tijdens de looptijd van de CAO-OI wordt in paritair verband onderzoek verricht ten 
behoeve van het identificeren en wegnemen van knelpunten in de CAO-OI en aanpa-
lende regelingen die werken na 65 jaar belemmeren. 

- Partijen zijn overeengekomen dat werkgevers gedurende de CAO-periode een studie 
uitvoeren waarin wordt bezien of en zo ja in hoeverre heroverweging van de standaard-
omvang van de werkweek een meer structurele oplossing van het verlofstuwmeren-
knelpunt kan bieden.

- Werknemersorganisaties en WVOI-werkgevers geven binnen drie jaar invulling aan 
een arbocatalogus.

- De CAR NWO/FOM/CWI/Kon. NIOZ is per 1 januari 2007 vervallen en de bepalin-
gen zijn geïmplementeerd in de CAO-OI. Voor de KB geldt eveneens dat de op 1 janu-
ari 2007 geldende met het LO overeengekomen regelingen zijn geïmplementeerd in de 
CAO-OI.

- Partijen zijn overeengekomen de zittingstermijn van de Adviescommissie bezwaren 
FNM te verlengen tot 1 juli 2008.



- Partijen zijn overeengekomen de woon-werkverkeer vergoeding via AVOM uit te brei-
den naar werknemers die minder dan 10 kilometer woon-werkverkeer hebben. De on-
dergrens voor uitbetaling van deze aanspraak is om bedrijfsvoeringtechnische redenen 
gesteld op e 5 per maand.

-  De tekst van de CAO-OI 2008-2010 wordt conform de bij het CAO-akkoord ge-
voegde technische puntenlijst aangepast.

..  N.B.

..  Waar in deze CAO aanduidingen van personen, functiebenamingen e.d. in de man-
nelijke vorm voorkomen, wordt het vrouwelijke equivalent medebegrepen.
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Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen

artiKeL 1.1  definitieBePaLingen in de CaO-Oi

In deze CAO-OI wordt verstaan onder:

1.   aWB  Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315).

2.   BezOLdiging        De som van het salaris en de toelagen waarop de werknemer
                             ingevolge artikel 3.8 tweede lid, de artikelen 3.9 tot en met
                             3.13 van deze CAO aanspraak heeft.

3.   BWOi                 Bovenwettelijke Regeling Werkloosheid personeel Onderzoek
                             Instellingen.

4.   CaO                 Collectieve Arbeidsovereenkomst.

5.   (C)Or                 (Centrale) Ondernemingsraad.

6.   dienstverBand      Een aanstelling bij dan wel een arbeidsovereenkomst met een
                             werkgever.

7.   fnM                 Functie Niveau Matrix.

8.   funCtie             Het samenstel van de door de werkgever aan de werknemer 
                             opgedragen werkzaamheden.

9.   insteLLing        Eén van de leden van de Werkgeversvereniging Onderzoek-
                          instellingen, zijnde CWI, FOM, KB, NWO en Kon. NIOZ. 

10.  LOKaaL OverLeg      Het overleg met werknemersorganisaties, zoals geregeld in het
                          Overlegprotocol WVOI-Centrales van Overheidspersoneel.

11.   MaxiMuMsaLaris     Het hoogste bedrag van een salarisschaal.

12.   OiO                  Onderzoeker in opleiding: een werknemer die na een met goed
  .                             gevolg afgelegd doctoraal examen bij een universiteit dan
                          wel afsluitend examen bij een instelling voor Hoger Beroeps- 

                          onderwijs een dienstverband voor bepaalde tijd heeft teneinde 
                          zich door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek als-
                          mede door het ontvangen van onderwijs verder te bekwamen
                          tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper.

13.  PLeegKind           Een kind dat blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basis-
                          administratie op hetzelfde adres woont als de werknemer en
                          door hem in diens gezin duurzaam wordt verzorgd en opge-
                          voed op basis van een pleegcontract ingevolge artikel 39 van
                          de Wet op de jeugdhulpverlening (Stb. 1989, 360).
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14.   reLatiePartner     a.  Echtgenoot.
                                    b. Geregistreerd partner.
                                           c. Partner met wie de niet-gehuwde werknemer samenwoont,

blijkens de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, 
en - met het oogmerk duurzaam samen te leven - een ge-
meenschappelijke huishouding voert op basis van een notari-
eel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en 
gemeenschappelijke huishouding.
Onder weduwe of weduwnaar wordt mede begrepen de na-
bestaande relatiepartner. Tot gezinslid wordt in voorkomend 
geval mede gerekend de relatiepartner. Tegelijkertijd kan 
slechts één persoon als relatiepartner worden aangemerkt.  
De werkgever kan verlangen dat een schriftelijke verklaring 
van een notaris wordt overgelegd waaruit blijkt dat een samen-
levingscontract als bedoeld in de eerste volzin, is gesloten. 
‘Relatiepartner’ wordt voor de toepassing van CAO-bepalingen 
gelijkgesteld met ‘echtgenoot’ en geregistreerd partner.

15.   rWOO                Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs en Onder-
                          zoek.

16.   saLaris             Het bedrag per maand dat met inachtneming van de bepalin-
                          gen van deze CAO voor de werknemer is vastgesteld aan de
                          hand van bijlage 1 van deze CAO.

17.   saLarisnuMMer     Een aanduiding, bestaande uit een getal, die in een salarisschaal
                          voor een salaris is vermeld.

18.   saLaris Per uur     1/165 deel van het salaris bij een volledige arbeidsduur.

19.   saLarissChaaL      Een als zodanig in bijlage 1 van deze CAO vermelde reeks van
                          genummerde salarissen.

20.   vaKantieverLOf     De jaarlijkse verlofaanspraak bij een volledige werkweek, die
                        bestaat uit de optelsom van vakantieverlof en ADV, zoals die

                          gold op 31 december 2003.

21.   vaKantieWerKer    Diegene die tijdens zijn schoolvakanties, wegens vakantie van
                          het eigen personeel, tijdelijk werkzaamheden verricht.

22.   verzOrger BeLast  De werknemer die blijkens de registratie in de gemeentelijke-
  .    Met de feiteLijKe    basisadministratie op hetzelfde adres woont als het kind en die 
  .    verzOrging van     duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind als eigen
  .    een Kind            kind op zich heeft genomen.

23a. vOLLedige         Een arbeidsduur die gemiddeld 38 werkuren per week omvat.
   arBeidsduur  

23B. vOLLedige         Een werkweek die 40 uur omvat.
   WerKWeeK  

23C. feiteLijKe          De door de individuele werknemer daadwerkelijk te werken
   WerKWeeK        uren per week.
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2   dit zijn: nWO, KB, fOM, CWi, Kon. niOz.

24.   WerKgever     Het orgaan dat c.q. de rechtspersoon die bevoegd is een dienst-
                       verband in de zin van deze CAO aan te gaan.2

25.   WerKneMer     Degene die door de werkgever als ambtenaar in de zin van de
                         Ambtenarenwet (Stb. 1929, 530) is aangesteld, alsmede degene
                         die krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610
                         Burgerlijk Wetboek in dienst van de werkgever arbeid verricht.

26.   WerKneMers    ABVAKABO FNV, AC/FBZ, CMHF/VAWO en CNV Publieke Zaak.
  .    Organisaties  

27.   WhW              Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.
                         (Stb. 1992, 593).

28.   Wia               Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

29.   WOr              Wet op de ondernemingsraden (Stb. 1971, 54).

30.   zaOi              Regeling Ziekte en Arbeidsongeschiktheid personeel
                         OnderzoekInstellingen.



12

artiKeL 1.2  WerKingssfeer CaO-Oi

1.  Deze CAO-OI is van toepassing op de werknemer als bedoeld in artikel 1.1 onder 25, 
met uitzondering van de vakantiewerker als bedoeld in artikel 1.1. onder 21.

2.  In afwijking van lid 1 kan de werkgever in bijzondere situaties met een buitenlandse 
onderzoeker een dienstverband voor bepaalde tijd aangaan dat niet onder de werking 
van de CAO-OI valt. Voorwaarde is dat de bezoldiging op jaarbasis vermeerderd met 
EJU en vakantietoeslag minimaal € 36.100,- per jaar bedraagt.

3.  De bepalingen van de CAO-OI zijn slechts van toepassing voor zover zij niet in strijd 
zijn met wettelijke regels dan wel algemeen verbindende bepalingen of daaruit voort-
vloeiende regelingen waarvan afwijking niet geoorloofd is. 

4.  Bepalingen in een aanstellingsbesluit of arbeidsovereenkomst die in strijd zijn met 
deze CAO, zijn nietig. 

5.  De nadere regels welke op grond van deze CAO door de instelling/werkgever worden 
vastgesteld, mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze CAO.

6.  De instelling waar werkgevers onder ressorteren kan de bevoegdheid tot het stellen 
van nadere regels, na overeenstemming in het lokaal overleg, decentraliseren naar 
het niveau van de werkgever, mits deze de regels vaststelt in overeenstemming met de 
(C)OR. 

artiKeL 1.3  aanvuLLende BePaLingen Met BetreKKing 
                      tOt de reiKWijdte van de CaO-Oi 

1.  Er bestaan bij de leden van de WVOI geen voornemens om tijdens de looptijd van 
deze CAO rechtspersonen op te richten met het oogmerk hierin kernactiviteiten van 
de instellingen onder te brengen.

2.  Indien tijdens de looptijd van deze CAO door één van de leden van de WVOI desalniet-
temin een rechtspersoon wordt opgericht als bedoeld onder 1 dan is de CAO-OI van 
overeenkomstige toepassing tenzij één van de partijen aangeeft hierover overleg te 
willen voeren.

3.  Uitgangspunt voor dit overleg is dat voor werknemers die in dienst treden bij de op te 
richten rechtspersoon een aan de CAO-OI gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket 
geldt, vergezeld van eventueel noodzakelijk overgangsrecht.

4.  Indien een rechtspersoon wordt opgericht met een andere doelstelling dan bedoeld 
onder  lid 1 waarbij werknemers aansluitend aan hun dienstverband bij een van de 
WVOI-leden in dienst zullen treden bij de op te richten rechtspersoon, dan wordt dit 
gemeld aan de werknemersorganisaties, die vervolgens kunnen aangeven overleg te 
wensen over de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.

artiKeL 1.4  verPLiChtingen van Partijen

1.  Partijen verplichten zich deze overeenkomst te goeder trouw naar letter en geest na te 
komen. Zij zullen geen actie, direct noch indirect, voeren of steunen, die tot doel heeft
deze overeenkomst te wijzigen of te beëindigen op een andere wijze dan is overeen-
gekomen.

2.  Partijen zullen met alle beschikbare middelen nakoming van deze overeenkomst door
       hun leden bevorderen.
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artiKeL 1.5  verPLiChtingen WerKgever en WerKneMer

Algemene verplichting
1.1  De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed
     werknemer te gedragen.
1.2  Werknemers die wetenschappelijk onderzoek verrichten, dan wel daarbij betrokken

  zijn, hebben de verplichting ervoor zorg te dragen dat het onderzoek plaatsvindt volgens
  .   algemeen aanvaarde normen voor wetenschappelijk handelen.

Verstrekking CAO-OI
2.  Aan de werknemer wordt bij aanvang van het dienstverband bij het aanstellings-
  .   besluit/de arbeidsovereenkomst, een exemplaar van de geldende CAO-OI verstrekt dan
  .   wel toegang geboden tot een digitale versie van de CAO-OI. De werknemer wordt zo
  .   spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld van wijzigingen in de CAO-OI.
3.  De werknemer zal zich houden aan alle voor hem geldende regelingen, voorschriften
  .   en aanwijzingen. Deze zullen schriftelijk worden bekendgemaakt.

Geheimhouding
4.  De werknemer is verplicht informatie vanuit zijn functie geheim te houden voor zover
     die verplichting uit de aard van de zaak volgt, of hem uitdrukkelijk is opgelegd.
5.  Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.
6.  Deze verplichting bestaat niet tegenover hen, die delen in de verantwoordelijkheid
  .   voor een goede uitoefening van de functie door de werknemer, noch tegenover hen,
  .   wier medewerking bij die uitoefening noodzakelijk is te achten, indien en voor zover
  .   deze zelf tot geheimhouding verplicht zijn of zich daartoe verplichten. Het in de vorige
  .   zin bepaalde geldt met inachtneming van wettelijke bepalingen inzake het beroepsge-
  .   heim.
7.  De verplichting tot geheimhouding mag niet in strijd zijn met de academische vrij-
  .   heid genoemd in artikel 1.6 WHW. 
8.  Onverminderd wettelijke bepalingen die op de werkgever rusten, is de werkgever ver-
  .   plicht tegenover derden informatie over individuele werknemers geheim te houden,
  .   tenzij de individuele werknemer voor openbaarmaking schriftelijk toestemming heeft
  .   gegeven.

Nevenwerkzaamheden 
9.  De werknemer wordt toestemming verleend voor het verrichten van nevenwerkzaam-
  .   heden, tenzij een goede functievervulling daardoor in redelijkheid niet is verzekerd of
  .   de belangen van de werkgever anderszins kunnen worden geschaad. 
10.  De werkgever kan nadere regels stellen met betrekking tot onder meer de melding,
  .   registratie en beoordeling van nevenwerkzaamheden waardoor een goede functie-
  .   vervulling of het goede functioneren van de werknemer, voor zover deze in verband
  .   staat met de functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 

Inzetbaarheid
11.  Zonder gevolgen voor de rechtspositie kunnen aan de werknemer tijdens een dienst-
  .   verband voor bepaalde tijd structurele werkzaamheden worden opgedragen en tijdens
  .   een dienstverband voor onbepaalde tijd werkzaamheden van tijdelijke aard worden
  .   opgedragen.
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Wijziging van functie of van werkzaamheden
12.  De werknemer kan op zijn verzoek een andere functie worden opgedragen.
13.  Wanneer het belang van de werkgever dit vordert, is de werknemer verplicht, al dan
  .   niet in dezelfde organisatie-eenheid en al dan niet op dezelfde standplaats, een ande-
  .   re functie te aanvaarden, die hem, in verband met zijn persoonlijkheid, omstandig-
  .   heden en vooruitzichten, redelijkerwijs kan worden opgedragen.
14.  De werknemer kan worden verplicht tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten
  .   dan de gewoonlijke, mits die werkzaamheden hem redelijkerwijs kunnen worden op-
  .   gedragen. Hij kan echter niet worden verplicht werkzaamheden te verrichten in de
  .   plaats van stakers.
15.  Bij de toepassing van het veertiende lid wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
   de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Reorganisatiecode
16.  Bij reorganisaties worden de reorganisatiecode en het Sociaal Beleidskader toegepast.
  .   De reorganisatiecode is een door de werkgever opgestelde code die van toepassing is
  .   bij organisatieveranderingen die rechtspositionele gevolgen kunnen hebben voor
  .   werknemers. Het Sociaal Beleidskader is een door de instelling vastgesteld kader dat
  .   van toepassing is indien een organisatieverandering rechtspositionele gevolgen heeft
  .   voor werknemers.

Standplaats
17.  De werknemer kan worden verplicht te verhuizen naar of te blijven wonen in of nabij
  .   de gemeente die hem als standplaats is aangewezen of waartoe zijn standplaats be-
  .   hoort indien dit, naar het oordeel van de werkgever, gelet op de aard van de functie,
  .   noodzakelijk is voor de goede vervulling daarvan. De werknemer aan wie de verplich-
  .   ting tot verhuizen is opgelegd, is gehouden zo spoedig mogelijk te verhuizen, doch
  .   uiterlijk binnen 2 jaar nadat die verplichting is opgelegd.

Telewerken
18.  De werknemer die op vrijwillige basis thuis wil telewerken kan daartoe bij de werk-
  .   gever een aanvraag indienen. De aanvraag kan worden toegewezen indien een goede 
  .   functie-uitoefening bij telewerken is gebaat, het telewerken organisatorisch inpasbaar
  .   is en de werknemer thuis een geschikte werkruimte heeft. De werkgever kan aan
  .   de werknemer bepaalde voorzieningen verstrekken om het telewerken mogelijk te
  .   maken. Afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. 
  .   De telewerkvoorzieningen kunnen bestaan uit financiële vergoedingen voor of ‘ver-
  .   strekkingen in natura’, zoals de aanschaf van computerapparatuur, de inrichting van
  .   de werkruimte, de aanleg van een extra telefoonlijn, telefoon- en internetkosten en
  .   het gebruik van de eigen huisvesting voor het werk. De regeling telewerken is opge-
  .   nomen als bijlage 7 bij deze CAO.

Verhindering
19.  Indien de werknemer door ziekte of anderszins verhinderd is zijn functie te vervullen,
  .   is hij verplicht daarvan onder opgave van redenen zo tijdig mogelijk mededeling te
  .   doen aan de werkgever (conform de door de werkgever vastgestelde regels) teneinde 
  .   vertraging of hinder in de uitvoering van de werkzaamheden zo veel mogelijk te
  .   voorkomen.

Giften en dergelijke van derden
20.  Het is de werknemer in zijn functie verboden zonder toestemming van de werkgever 
  .   vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vragen of aan te nemen. 
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Gedragscode seksuele intimidatie, agressie en geweld
21.  Elke werkgever stelt een gedragscode vast ter voorkoming en bestrijding van seksuele 
   intimidatie, agressie en geweld op de werkvloer. De gedragscode voorziet tevens in een 
  .   klachtenregeling.

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
22.  De werknemer die bij de uitoefening van zijn functie schade toebrengt aan de werk-
  .   gever of aan een derde jegens wie de werkgever tot vergoeding van die schade is ge-
  .   houden, is daarvoor niet jegens de werkgever aansprakelijk, tenzij de schade een
  .   gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
23.  Indien de werknemer bij de uitoefening van zijn functie schade ondervindt kan de
  .   werkgever betrokkene naar billijkheid schadeloosstellen, kosten vergoeden of overi-
  .   gens een geldelijke tegemoetkoming verlenen.

artiKeL 1.6  deeLtijdWerK

1.  Verzoeken om deeltijdarbeid, ook in staf- en leidinggevende functies, zullen worden 
gehonoreerd, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet.

2.  Voor de werknemer met wie een dienstverband is aangegaan voor minder dan de 
volledige arbeidsduur gelden de aanspraken in de CAO-OI naar evenredigheid van de 
overeengekomen arbeidsduur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

artiKeL 1.7  OverLegPrOtOCOL 

1.  Indien in deze CAO is bepaald dat de instelling/werkgever (nadere) regels stelt of kan 
stellen, geldt de verplichting tot overleg, zoals vastgelegd in het overlegprotocol (bi-
jlage 4 bij deze CAO).

2.  Indien in deze CAO is bepaald dat de instelling regels stelt, of kan stellen, geschiedt 
dit in het lokaal overleg, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

  .  Met het lokaal overleg kan worden overeengekomen dat vaststelling van deze regels 
geschiedt in het overleg met de (C)OR.

3.  Indien in deze CAO is bepaald dat de werkgever regels stelt of kan stellen, geschiedt 
dat in overleg met de (C)OR, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.  Het bepaalde in de leden 2 en 3 geldt met inachtneming van hetgeen hierover is 
bepaald in het overlegprotocol.

artiKeL 1.8  arBeidsvOOrWaarden OP Maat

Werknemers kunnen gebruikmaken van de regeling ArbeidsVoorwaarden Op Maat 
(AVOM). De regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een aantal vakantieverlofuren 
en/of een deel van het brutosalaris te besteden aan in de regeling concreet omschreven 
doelen en aldus een eigen arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
De hierbij geldende voorwaarden, rechten en plichten zijn vervat in een regeling, waarvan 
de tekst integraal als bijlage 6 bij deze CAO is gevoegd.
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artiKeL 1.9 inteLLeCtueLe eigendOMsreChten 3

1.9.1  Algemeen
1.  De werknemer is verplicht zich te houden aan hetgeen door de werkgever, met
  .   inachtneming van de wettelijke bepalingen en de CAO-OI, in redelijkheid wordt bepaald
  .   ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten.
2.  Bij de werkgever berusten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, alle intellectuele
  .   eigendomsrechten op een door de werknemer: 
  .   - gedane uitvinding die mogelijk vatbaar is voor octrooi;
  .   - geproduceerde databank;
  .   - gekweekt ras;
  .   - vervaardigde tekening, model of werk;
  .   - halfgeleiderproduct of topografie;
  .   - andere gecreëerde zaak.
3.  De werkgever kan als rechthebbende de intellectuele eigendomsrechten overdragen
  .   aan derden en/of de werknemer.
4.  De werknemer is verplicht op verzoek van de werkgever alle medewerking te verlenen
  .   aan het vestigen of verdedigen van de intellectuele eigendomsrechten in Nederland
  .   en daarbuiten. De medewerking kan onder andere bestaan uit het afleggen en onder-
  .   tekenen van verklaringen en het uitstellen van publicaties voor een termijn die nodig
  .   is om het recht te vestigen.

1.9.2  Octrooi en Kwekersrecht
1.  De werknemer die tijdens of anderszins in samenhang met de uitoefening van zijn
  .   functie een voor octrooi vatbare uitvinding doet dan wel door kweekarbeid een ras wint
  .   waarop mogelijk kwekersrecht kan worden verkregen, is verplicht daarvan voorafgaand
  .   aan de openbaarmaking schriftelijk mededeling te doen aan de werkgever onder overleg-
  .   ging van zodanige gegevens dat de werkgever zich een oordeel kan vormen over de aard
  .   van de uitvinding respectievelijk het ras.
2.  De verplichting in het eerste lid ontstaat op het moment dat de werknemer redelijker-
  .   wijze tot het oordeel heeft kunnen komen, dat er van een zodanige uitvinding of van
  .   een zodanig ras sprake kan zijn. De werknemer wordt in ieder geval geacht tot een
  .   dergelijk oordeel te kunnen komen op het moment dat de uitvinding is voltooid res-
  .   pectievelijk het ras is gewonnen.
3.  Het in het eerste en tweede lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de
  .   andere intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 1.9.1 lid 2, voor zover de
  .    werkgever niet anders heeft bepaald.

1.9.3  Auteursrechten
1.  De werknemer kan met inachtneming van het bepaalde in dit artikel aanspraak maken
  .   op de auteursrechten op bepaalde categorieën werken.
2.  De bepaalde categorieën als bedoeld in het eerste lid zijn de werken als bedoeld in
  .   artikel 10 lid 1 sub 1 tot en met 9 van de Auteurswet 1912, te weten: 
  .   1.    boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften; 
  .   2.    toneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
  .   3.    mondelinge voordrachten; 
  .   4.    choreografische werken en pantomimes; 
  .   5.    muziekwerken met of zonder woorden; 
  .   6.    teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere
  .       plaatwerken; 

3 voor meer informatie over intellectuele eigendomsrechten zie: www.octrooibureau.nl.



17

  .   7.    aardrijkskundige kaarten; 
  .   8.    ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de
  .       aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen, en/of 
  .   9.    fotografische werken. 
3.  De werknemer is verplicht een door hem vervaardigd werk schriftelijk bij de werk-
  .   gever te melden overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.9.2. Een jaar na ontvangst
  .   van de melding draagt de werkgever van rechtswege de auteursrechten op een werk,
  .   vallend onder een categorie als bedoeld in het tweede lid, over aan de werknemer die
  .   het werk feitelijk heeft vervaardigd, tenzij de werkgever zich de rechten gemotiveerd
  .   voorbehoudt of een andere redelijke termijn voor de overgang van rechten stelt.
4.  De werkgever zal zich uitsluitend de auteursrechten op een bepaald werk voorbehouden
  .   indien verwacht wordt dat het werk in grote aantallen verveelvoudigd zal gaan worden,
     het onderdeel uitmaakt van een serie of anderszins van bijzonder belang is voor de werkgever.
5.  De werkgever oefent zijn persoonlijkheidsrechten uit in het belang van de werknemer. 
  .   Onder ‘persoonlijkheidsrechten’ worden verstaan persoonlijkheidsrechten in de zin van
  .   artikel 25 van de Auteurswet 1912, die de maker de mogelijkheid geven zich te ver-
  .   zetten tegen openbaarmaking van zijn werk zonder zijn naam of onder een andere
  .   naam dan de zijne, tegen wijzigingen in het werk en tegen misvorming, verminking of
  .   aantasting. 

1.9.4  Vergoeding
1.  Het door de werkgever betaalde loon wordt geacht tevens een vergoeding in te houden
  .   voor gemis aan octrooi of kwekersrecht. 
2.  De werkgever kan in zeer bijzondere gevallen een bijkomende billijke vergoeding 
  .   toekennen in geval van gebleken substantieel economisch gewin.
3.  In bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling treffen die het bepaalde in dit
  .   artikel aanvult of daarvan ten gunste van de werknemer afwijkt.

artiKeL 1.10  KLOKKenLuidersregeLing 

Elke werkgever treedt met de (centrale) ondernemingsraad in overleg om een, op de orga-
nisatie toegesneden, voorziening te treffen inzake klokkenluiders. Uitgangspunt voor deze 
lokale regeling is dat een werknemer, indien hij in de organisatie waarin hij werkzaam 
is een misstand vermoedt, dit op een voor hem veilige en adequate wijze moet kunnen 
melden.

artiKeL 1.11  KaPstOKBePaLing ten BehOeve van BeManningsLeden 
                        in dienst van het KOn. niOz 

1. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (hierna te noemen: Koninklijk
NIOZ) verricht met onder meer een tweetal onderzoekschepen zeeonderzoek. Deze 
onderzoekschepen, die eigendom zijn van voornoemd instituut, hebben een vaste 
bemanning (kapitein, stuurman, werktuigkundige, matrozen e.d.). Daarnaast varen 
er op de onderzoekschepen zogeheten ‘opstappers’ mee. Het gaat bij deze categorie 
om onderzoekers en onderzoekondersteunend personeel met een niet scheepsgebonden 
functie die eenmalig of incidenteel met meerdaagse expedities op de onderzoekschepen 
meevaren. Laatstgenoemde categorie monstert ook aan op onderzoekschepen in eigen-
dom van andere (inter)nationale onderzoekinstituten en instellingen.

2. Vanwege de aard van het werken op de onderzoekschepen zijn de reguliere CAO-re-
gelingen met betrekking tot arbeidsduur, werktijden, vakantieverlof en toelages voor 
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onregelmatige diensten en overwerk minder passend voor werknemers aan boord van 
deze schepen.  De artikelen 3.10, 3.11, 3.18, art. 4.1, lid 1 t/m lid 7 (met uitzondering 
van de feestdagen als genoemd in lid 3), art. 5.1 t/m art. 5.6 (met uitzondering van 
art. 5.1.2) zijn daarom niet van toepassing op bemanningsleden in dienst van het Ko-
ninklijk NIOZ. In plaats daarvan geldt de Vaarregeling bemanningsleden Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, die is overeengekomen tussen Koninklijk 
NIOZ en de werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het Lokaal Over-
leg NWO-FOM-CWI-NIOZ.

3. Voor de categorie opstappers, in dienst van het Koninklijk NIOZ, zijn, uitsluitend 
tijdens meerdaagse expedities, de artikelen 3.10, 3.11, 3.18, art. 4.1, lid 1 t/m lid 
7 (met uitzondering van de feestdagen als genoemd in lid 3) niet van toepassing. 
Voor deze categorie geldt tijdens expedities de Regeling zeegaande expedities welke 
is overeengekomen tussen Koninklijk NIOZ en de werknemersorganisaties die verte-
genwoordigd zijn in het Lokaal Overleg NWO-FOM-CWI-NIOZ.

4. Wijzigingen in de Vaarregeling bemanningsleden Koninklijk Nederlands Instituut 
voor Zeeonderzoek en in de Regeling zeegaande expedities behoeven instemming 
van betrokken partijen.

 
artiKeL 1.12  KaPstOKBePaLing arBOCataLOgus

1. Werknemersorganisaties en WVOI-werkgevers zijn overeengekomen binnen drie jaar 
invulling te geven aan een arbocatalogus.

2. Partijen hebben op landelijk niveau de bevoegdheid naar de lokale tafels gedelegeerd. 
Daar wordt afgestemd wat per werkgever geregeld kan worden en is het instemmings-
recht aan de Centrale Ondernemingsraad.

3. De arbocatalogus bevat in ieder geval de volgende aandachtgebieden:
 beeldschermwerk, klimaat, nieuw- en verbouwingsprocessen, bedrijfshulpverlening 
en psychosociale arbeidsbelasting.

artiKeL 1.13  hardheidsCLausuLe 

Van het bepaalde in deze CAO en op grond van de CAO-OI op instellings- of werk-
geversniveau vastgestelde regelingen, kan in bijzondere gevallen ten gunste van de werk-
nemer worden afgeweken, in het geval dat naar het oordeel van de werkgever de CAO-OI 
of betreffende regeling niet voorziet in de bijzondere omstandigheden van het individuele 
geval.
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Hoofdstuk 2  Werving, selectie en dienstverband

Werving en selectie

artiKeL 2.1  aLgeMeen
 
De werkgever stelt in overleg met de (Centrale) Ondernemingsraad, een sollicitatiecode 
vast ten aanzien van werving en selectie van personeel, waarbij de bestaande code van de 
Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid als vertrekpunt zal gelden.

artiKeL 2.2  Keuring/herKeuring

Een medische keuring zal alleen plaatsvinden indien specifieke functie-eisen voor de ver-
vulling van de functie zijn geformuleerd die in medische termen kunnen worden vertaald. 
Een medische keuring zal naar haar aard, inhoud en omvang beperkt worden tot het doel 
waarvoor zij wordt verricht. De kosten van de keuring en herkeuring zijn voor rekening 
van de werkgever.

DienstverbanD

artiKeL 2.3  inhOud aansteLLingsBesLuit/arBeidsOvereenKOMst

Aan de werknemer wordt vóór de aanvang van zijn werkzaamheden, een aanstellingsbesluit 
of arbeidsovereenkomst uitgereikt waarin in ieder geval worden vermeld:
a. zijn naam, eerste voornaam, eventuele overige voorletters en geboortedatum;
b. de naam van de werkgever;
c. de datum waarop het dienstverband ingaat;
d. of het een dienstverband betreft voor bepaalde of onbepaalde tijd en in het geval van 

aanstelling voor bepaalde tijd de termijn alsmede de grond voor het dienstverband;
e. de functie en de organisatie-eenheid waarbij hij werkzaam zal zijn alsmede eventuele 

concrete afspraken over functiewisseling of functieverplaatsing in het kader van ver-
breding van inzetbaarheid;

f. de volledige en de voor de werknemer geldende arbeidsduur alsmede de omvang van 
de voor de werknemer geldende feitelijke werkweek;

g. het salaris onder aanduiding van de desbetreffende salarisschaal, het salarisnummer 
en de eventuele toelagen en indien van toepassing het tijdstip waarop het salaris voor 
de eerste maal in beginsel periodiek zal worden verhoogd;

h. de bepaling dat de CAO-OI met het aanstellingsbesluit/de arbeidsovereenkomst een 
geheel vormt;

i. welke pensioenregeling van toepassing is;
j.  de plaats of plaatsen waar het werk wordt verricht;
k.  indien van toepassing: de bepaling dat het dienstverband kan worden beëindigd in 

het geval genoemd in artikel 9.6.
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artiKeL 2.4  Wijzigingen/aanvuLLingen in het aansteLLingsBesLuit/
                      de arBeidsOvereenKOMst

Wijzigingen in en aanvullingen op de gegevens in het aanstellingsbesluit c.q. de arbeids-
overeenkomst, als bedoeld in artikel 2.3 worden de werknemer schriftelijk medegedeeld.

artiKeL 2.5  aLgeMene BePaLingen ten aanzien van het dienstverBand 4

1. Het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. Aan een dienstverband voor onbepaalde tijd kan een dienstverband voor bepaalde 

tijd ex artikel 2.6 sub a (proefperiode) vooraf gaan.
3. In het aanstellingsbesluit c.q. de arbeidsovereenkomst kan worden bepaald dat een 

proeftijd als bedoeld in artikel 7: 652 BW is overeengekomen, waarin zowel werkge-
ver als werknemer bevoegd zijn het dienstverband zonder inachtneming van de voor 
opzegging geldende bepalingen te beëindigen. 

 Voor de duur van deze proeftijd gelden de volgende maxima:
a) bij een dienstverband voor onbepaalde tijd: ten hoogste 2 maanden;
b) bij een dienstverband voor bepaalde tijd korter dan 2 jaar: ten hoogste 1 maand;
c) bij een dienstverband voor bepaalde tijd van 2 jaar of langer: ten hoogste 2 maan-

den.

artiKeL 2.6  grOnden en duur dienstverBand vOOr BePaaLde tijd

Onverminderd het bepaalde in artikel 12.2 (OIO’s) kan een dienstverband voor bepaalde 
tijd alleen worden aangegaan op de navolgende gronden en voor de daarbij behorende 
duur:
a.  Ter beoordeling van de vraag of een dienstverband voor onbepaalde tijd kan worden 

aangegaan, voor maximaal 2 jaar, welke periode op verzoek van de werknemer een-
malig kan worden verlengd met maximaal 1 jaar.

b.  Voor een bepaalde periode dan wel bepaalde gebeurtenis voor maximaal 3 jaar, 
binnen welke periode twee verlengingen c.q. drie contracten kunnen worden over-
eengekomen, met na afloop van de 3 jaar c.q. die drie contracten nog de mogelijkheid 
voor een eenmalige verlenging van 3 maanden die van rechtswege afloopt.

c.  Voor bepaald werk, voor maximaal 6 jaar, waarbinnen maximaal twee verlengingen 
kunnen worden overeengekomen die eindigen van rechtswege. 

d. Voor een Tenure Track-positie geldt een specifieke aanstellingsgrond die is opgenomen
 in bijlage 8 van deze CAO.
e. Voor de bepaling van het aantal verlengingen en de maximumduur als bedoeld onder
 a, b, c en d van dit artikel, telt niet mee:
 1. diensttijd als OIO/promovendus.
 2. diensttijd bij andere werkgevers.
 3. diensttijd bij de werkgever die ligt voor een onderbreking van langer dan 3 maan-

den.
 4. de verlenging als bedoeld in artikel 2.9 lid 2.

4 de artikelen 2.5 tot en met 2.10 gelden uitsluitend voor dienstverbanden die op of na 1 augustus 1999 ingaan (zie artikel 14.3).
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artiKeL 2.7  (anti)CuMuLatie dienstverBand vOOr BePaaLde tijd

1.  Een dienstverband als bedoeld in artikel 2.6 sub a kan niet cumuleren met een ander 
dienstverband voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 2.6 sub b, artikel 2.6 sub c en 
2.6 sub d.

2. Een dienstverband als bedoeld in artikel 2.6 sub b (bepaalde periode/gebeurtenis) 
kan wel cumuleren met een dienstverband voor bepaalde tijd ex artikel 2.6 sub c (be-
paald werk), met dien verstande dat de maximale duur van 6 jaar niet overschreden 
mag worden en het aantal dienstverbanden niet meer dan drie bedraagt.

3. Een dienstverband als bedoeld in artikel 2.6 sub a (proefperiode) kan niet in tijd 
cumuleren met een proeftijd als bedoeld in artikel 2.5 lid 3.

4. Een per 1 augustus 1999 bestaand dienstverband voor bepaalde tijd dat op basis van 
artikel 14.3 van deze CAO onder het RWOO-regime blijft vallen, kan niet verlengd 
worden met enig dienstverband voor bepaalde tijd op basis van artikel 2.6 van deze 
CAO.

artiKeL 2.8  COnversieBePaLing dienstverBand vOOr BePaaLde tijd

1.  Een dienstverband voor bepaalde tijd wordt van rechtswege omgezet in een dienst-
verband voor onbepaalde tijd:
a.     Indien na afloop van een dienstverband voor bepaalde tijd wordt doorgewerkt met 

kennelijke instemming van de werkgever;
b.     Bij een gebleken onjuiste grond voor een dienstverband voor bepaalde tijd;
c.     Indien het samenstel van opgedragen werkzaamheden als bedoeld in artikel 
      2.6 sub c, na 6 jaar voortduurt.

2.  Zodra de omstandigheid die leidde tot een dienstverband voor bepaalde tijd zich niet 
meer voordoet, wordt een dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij dit 
uit andere hoofde bezwaarlijk is.

artiKeL 2.9  verLenging dienstverBand vOOr BePaaLde tijd 

1.  Een verlenging van een dienstverband voor bepaalde tijd is alleen mogelijk als er 
sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Onder een onvoorziene omstandigheid 
wordt verstaan een omstandigheid die ten tijde van het aangaan van het dienstver-
band niet bekend was. 

2.  Indien de werkzaamheden persoonsgebonden zijn en hiervoor geen externe tijdslimiet 
is gesteld, kan het dienstverband voor bepaalde tijd op verzoek van de werknemer 
worden verlengd met:
a.     de duur van het genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof;
b.     de duur van het genoten ouderschapsverlof;
c.     de op grond van artikel 18 van de WOR geldende afspraken terzake van de tijds-

besteding in het kader van het lidmaatschap van de Ondernemingsraad dan wel 
het in verband met het lidmaatschap van het Lokaal Overleg verleende bijzonder 
verlof op grond van artikel 5.11;

d.     de duur/periode die betrokkene in deeltijd heeft gewerkt (naar rato).
  .   Op deze verlengingen is artikel 2.8 lid 1 niet van toepassing.
3.  Het verzoek als bedoeld in het tweede lid kan worden geweigerd indien de afronding 

van het project niet meer in de lijn der verwachting ligt.
4.  Het aantal verlengingen is niet meer dan twee, behoudens de eenmalige verlenging van 

3 maanden als bedoeld in artikel 2.6 sub b en de verlenging bedoeld in lid 2. 
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artiKeL 2.10   herPLaatsingsOnderzOeK Bij dienstverBand 
                         vOOr BePaaLde tijd O.g.v. art. 2.6 suB C

Indien met de werknemer een dienstverband voor bepaalde tijd op basis van artikel 2.6 
sub c is aangegaan, heeft de werkgever een inspanningsverplichting om te onderzoeken of 
voor het einde van de aangegane termijn, met in achtneming van het bepaalde in artikel 
9.3 lid 4 van deze CAO (flankerend beleid), binnen zijn gezagsbereik de werknemer een 
andere, mede in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden voor hem passende 
functie kan worden opgedragen.

artiKeL 2.11   verLengingsBePaLingen vOOr OiO’s in dienst 
                         van een WerKgever naar BurgerLijK reCht

Onder verwijzing naar artikel 7: 668a lid 5 Burgerlijk Wetboek (‘Flexibiliteit & Zeker-
heid’) gelden voor OIO’s met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan, de volgende 
specifieke bepalingen:
1.  De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een OIO kan in to-

taal 2 keer worden verlengd.
2.  Deze verlengingen mogen tezamen het maximum van 12 maanden niet overschrijden.
3.  De in lid 2 bedoelde verlengde arbeidsovereenkomsten eindigen van rechtswege.
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Hoofdstuk 3  Salaris en toelagen 

artiKeL 3.1  aLgeMene BePaLingen

1. De werkgever betaalt het salaris, de toelagen en de vergoedingen voor extra diensten 
maandelijks.

2. Wanneer het salaris, een eventuele toelage als bedoeld in de artikelen 3.8 tot en met 
3.14, een vakantie-uitkering of een eindejaarsuitkering moet worden berekend over 
een gedeelte van een kalendermaand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het 
maandbedrag te delen door het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand.

3. Van het eerste en tweede lid kan worden afgeweken ingeval daartoe naar het oordeel 
van de werkgever op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding bestaat.

4. De werknemer ontvangt over de tijd, gedurende welke hij in strijd met zijn verplich-
tingen opzettelijk nalaat zijn functie te vervullen, geen bezoldiging.

 Ook in de gevallen genoemd in artikel 9.8 sub a, b en c kan de werkgever besluiten 
de bezoldiging stop te zetten.

5. Werknemers hebben in december 2008 recht op een eindejaarsuitkering van 6,1% 
van 12 maal de maandelijkse bezoldiging. Bij een dienstverband gedurende een deel 
van het jaar en bij een onvolledig dienstverband wordt de eindejaarsuitkering naar 
rato aangepast (maandelijkse opbouw). 

6. Werknemers hebben in december 2009 recht op een structurele eindejaarsuitkering 
van 8,33% van 12 maal de maandelijkse bezoldiging. In 2009 bedraagt de einde-
jaarsuitkering een volledige dertiende maand. Bij een dienstverband gedurende een 
deel van het jaar en bij een onvolledig dienstverband wordt de eindejaarsuitkering 
naar rato aangepast (maandelijkse opbouw). 

7. Werknemers die op 1 maart 2008 in dienst zijn, krijgen in maart 2008 eenmalig een 
bedrag uitgekeerd van 0,5% van 12 maal het salaris dat geldt voor de werknemer op 
peildatum 29 februari 2008.

artiKeL 3.2  saLarissChaaL en funCtieWaardering
 
1. De salarisschaal die voor de werknemer geldt, wordt, tenzij zijn wijze van functione-

ren zich nog daartegen verzet, door de werkgever bepaald met inachtneming van de 
aard en het niveau van zijn functie.

2. Aard en niveau van de functie worden, in context van de functies binnen de organi-
satie, door de werkgever bepaald binnen het in bijlage 1 van deze CAO aangegeven 
kader. Dit geschiedt aan de hand van karakteristieken en functietyperingen vast-
gesteld door de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen in overeenstemming 
met de meerderheid van de werknemersorganisaties.

3. Indien de werknemer bij wijze van waarneming tijdelijk een andere functie uitoefent, 
blijft de voordien voor hem geldende salarisschaal van toepassing, onverminderd het 
bepaalde in artikel 3.9.

4. Anders dan bij wijze van disciplinaire maatregel kan zonder voorafgaand ontslag 
voor een werknemer geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris 
dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

5. Het vierde lid is niet van toepassing, indien bij de bepaling van de salarisschaal, be-
doeld in het eerste lid, tevens is bepaald dat de functie van de werknemer een tijdelijk 
karakter heeft en de salarisschaal in verband daarmee slechts tijdelijk zal gelden.
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artiKeL 3.3  BedenKingen/BezWaren funCtieWaardering

1. De werknemer die bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit omtrent de 
waarderingsuitkomst, kan de werkgever verzoeken de waarderingsuitkomst in her-
overweging te nemen.

2. Ten behoeve van de beslissing op bezwaren tegen de vastgestelde waardering van de 
functies is een FNM-adviescommissie (ex artikel 7.13 Awb) ingesteld.

3. De nadere regels ten behoeve van het indienen en behandelen van bedenkingen en 
bezwaar zijn vastgelegd in de FNM-bezwarenprocedure. 

artiKeL 3.4  insChaLing

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

2. Van het eerste lid kan worden afgeweken door het toekennen van een hoger salaris 
ingeval daartoe naar het oordeel van de werkgever aanleiding bestaat.

artiKeL 3.5  saLarisverhOgingen 

1. Het salaris van de werknemer wordt verhoogd tot het daaropvolgende bedrag in de 
salarisschaal indien hij naar het oordeel van de werkgever zijn functie naar behoren 
vervult. 

2. Het salaris van de werknemer kan worden verhoogd tot een in de salarisschaal hoger 
vermeld bedrag, indien hij naar het oordeel van de werkgever zijn functie zeer goed 
of uitstekend vervult. 

3. Vervult de werknemer zijn functie naar het oordeel van de werkgever niet naar beho-
ren, dan blijft salarisverhoging achterwege.

4. De in het eerste en tweede lid bedoelde salarisverhoging wordt toegekend wanneer 
de werknemer het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet 
heeft bereikt; voor de eerste maal geldt de verhoging een jaar na zijn indiensttreding 
en nadien telkens na 1 jaar. 

5. Het tijdstip waarop ingevolge het vierde lid een salarisverhoging wordt toegekend, 
kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van de werkgever aanleiding 
bestaat.

artiKeL 3.6  afWijKingen BijzOndere gevaLLen

In bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling treffen die de artikelen 3.1 tot en met 
3.5 aanvult of daarvan ten gunste van de werknemer afwijkt. 

artiKeL 3.7 gratifiCatie

1.  De werknemer heeft aanspraak op een gratificatie bij ambtsjubileum. De werkgever 
stelt een regeling ambtsjubileumgratificaties vast.

2.  De hoogte van de ambtsjubileumgratificatie is minimaal gelijk aan de hoogte van 
deze gratificatie conform de regeling zoals die gold op 31 december 2006. Verlaging 
van de ambtsjubileumgratificatie behoeft op het niveau van de werkgever instem-
ming van werknemersorganisaties.
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3.  De werknemer kan wegens bijzondere prestaties dan wel op andere gronden een gratifi-
catie en/of extra verlof worden toegekend. Hiertoe stelt de werkgever nadere regels vast. 

artiKeL 3.8  funCtiOneringstOeLage

1. Indien naar het oordeel van de werkgever sprake is van zeer goede of uitstekende vervul-
ling van de functie, kan de werkgever een toelage voor de duur van 1 jaar toekennen aan 
de werknemer die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal heeft 
bereikt.

2. Indien naar het oordeel van de werkgever sprake is van zeer goede of uitstekende ver-
vulling van de functie en daartoe op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding 
bestaat kan de werkgever een toelage voor een langere duur dan 1 jaar toekennen.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde toelagen bedragen ten hoogste 15% van het 
voor de werknemer geldende maximumsalaris.

4. In bijzondere gevallen kan de instelling een regeling treffen die het derde lid aanvult 
of daarvan ten gunste van de werknemer afwijkt.

artiKeL 3.9  WaarneMingstOeLage

1. De werkgever kent aan de werknemer die bij wijze van waarneming tijdelijk een functie uit-
oefent, die bij toepassing van artikel 3.2 eerste en tweede lid, zou leiden tot een salarisschaal 
met een hoger maximumsalaris, voor de duur van die waarneming een toelage toe.

2. De toelage wordt, tenzij bijzondere  omstandigheden aanwezig zijn, slechts toegekend 
wanneer de waarneming ten minste een tijdvak van dertig dagen heeft geduurd.

3. Bij volledige waarneming van de functie, bedoeld in het eerste lid, is het bedrag van 
de toelage gelijk aan het verschil tussen het salaris dat de werknemer geniet en het 
salaris dat hij zou genieten, wanneer de salarisschaal met het hogere maximumsalaris 
met ingang van de dag waarop de waarneming is begonnen voor hem zou hebben 
gegolden.

artiKeL 3.10  tOeLage OnregeLMatige dienst 

1. Aan de werknemer voor wie een salarisschaal geldt tot en met maximaal schaal 10 
en die anders dan bij wijze van overwerk, in opdracht regelmatig of vrij regelmatig 
arbeid verricht op andere tijden dan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 
18.00 uur, wordt een toelage onregelmatige dienst toegekend.

2. De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het salaris per uur dat voor 
de werknemer geldt:
a.     20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 en tussen 

18.00 en 22.00 uur;
b.     40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 06.00 uur en 

voor de uren op zaterdag;
c.     70% voor de uren op zondag en op feestdagen genoemd in artikel 4.1 lid 3. 

3. De percentages genoemd in het tweede lid worden berekend over ten hoogste het 
salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris behorende bij salarisnummer 10 van 
salarisschaal 7.

4. Voor de in het tweede lid, onder a, genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage 
slechts toegekend indien de arbeid is aangevangen voor 07.00 uur, dan wel is beëin-
digd na 19.00 uur.
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5. De werkgever kan een regeling treffen die het bepaalde in het eerste, tweede of derde 
lid aanvult.

artiKeL 3.11  afBOuW tOeLage OnregeLMatige dienst

1. Als de bezoldiging van de werknemer, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëin-
digen of verminderen van een toelage als bedoeld in artikel 3.10, een blijvende ver-
laging ondergaat, die ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toe-
lagen, bedoeld in de artikelen 3.8 tweede lid en art. 3.14, kent de werkgever een 
aflopende toelage toe. Voorwaarde  hierbij is dat hij eerstgenoemde toelage, direct 
voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering daar-
van, gedurende ten minste 2 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

2. De aflopende toelage als bedoeld in lid 1 wordt afgebouwd in zoveel kwartalen als de 
werknemer de toelage als bedoeld in artikel 3.10 gehele jaren heeft ontvangen.5

3. In afwijking van het eerste lid kent de werkgever aan de werknemer van 60 jaar of 
ouder, van wie de bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of 
verminderen van een toelage als bedoeld in artikel 3.10 of een blijvende verlaging 
ondergaat, een blijvende toelage toe, mits hij eerstgenoemde toelage, direct vooraf-
gaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, ge-
durende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

4.  De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de werknemer de leeftijd 
van zestig jaar bereikt en hij, onmiddellijk vóór de aanvang van die toelage, gedurende 
ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage als bedoeld in artikel 
3.10 of heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het tweede lid.

5.  Voor de toepassing van het eerste, tweede en derde lid wordt onder wezenlijke onder-
breking verstaan een onderbreking van langer dan 2 maanden.

6.  In afwijking van het tweede lid kent de werkgever aan de werknemer van 55 jaar en 
ouder van wie de bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of 
verminderen van een toelage als bedoeld in artikel 3.10 een blijvende verlaging onder-
gaat van meer dan 3%, een blijvende toelage toe, mits de beëindigde of verminderde 
toelage ten minste tien jaren zonder wezenlijke onderbreking is toegekend. Deze blij-
vende toelage als bedoeld in dit lid bedraagt 50% van de oorspronkelijke toelage en 
gaat in op het moment dat de toelage bedoeld in lid 2 minder bedraagt dan 50%.

7. Dit artikel is van toepassing op vaste en aflopende toelagen voor onregelmatige 
dienst, die zijn of worden toegekend na 28 februari 2001.

8. De werkgever kan een regeling treffen die het bepaalde in dit artikel aanvult.

artiKeL 3.12  BereiKBaarheids- en BesChiKBaarheidsdiensten 

1.  Aan de werknemer voor wie een salarisschaal geldt tot en met maximaal schaal 10 en 
die buiten de voor hem geldende ingeroosterde werktijden ingevolge een schriftelijke 
opdracht van de werkgever zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschik-
baar moet houden teneinde bij oproep arbeid te gaan verrichten, kent de werkgever 
een toelage toe.

2.  De toelage bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van 
het salaris behorend bij salarisnummer 10 van salarisschaal 6. 

  .   Het percentage bedraagt:

5 indien de werknemer gedurende 4 gehele jaren een toelage als bedoeld in artikelen 3.10 heeft ontvangen, geldt de volgende 
aflopende toelage: het 1e kwartaal 80%, het 2e kwartaal 60%, het 3e kwartaal 40 % en het 4e kwartaal 20%.
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a.   5% voor de uren op maandag tot en met vrijdag;
b.    10% voor de uren op zaterdag, zondag en feestdagen zoals genoemd in artikel 4.1 

lid 3.
3.  De werkgever kan nadere regels stellen die het bepaalde in dit artikel aanvullen dan 

wel daarvan afwijken.

artiKeL 3.13  tOeLage Werving en BehOud

De werkgever kan aan de werknemer een toelage toekennen om redenen van werving of 
behoud.

artiKeL 3.14  tOeLagen OP andere grOnden

In bijzondere gevallen kan de werkgever aan de werknemer of aan een groep werknemers een 
toelage toekennen op andere gronden dan die vermeld in de artikelen 3.8 tot en met 3.13.

artiKeL 3.15  intreKKing tOeLagen

De werkgever trekt een toegekende toelage in, indien de grond waarop de toelage werd 
toegekend niet meer aanwezig is, tenzij de werkgever van oordeel is dat er omstandigheden 
zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven.

artiKeL 3.16  hOOgte en uitBetaLing vaKantie-uitKering

1.  De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering ten bedrage van 8% van de door 
hem genoten bezoldiging.

2.  De vakantie-uitkering bedraagt ten minste een door de minister van OCW te bepalen 
bedrag per maand, tenzij partijen anders overeenkomen (bijlage 1 van deze CAO).

3.  De werkgever betaalt de vakantie-uitkering eenmaal per jaar over de periode van 
12 maanden die is aangevangen met de maand juni van het voorafgaande kalender-
jaar.

4.  Bij ontslag van de werknemer vindt betaling plaats over het tijdvak, gelegen tussen 
het einde van de laatst verstreken periode waarover de vakantie-uitkering is betaald 
en de datum van het ontslag.

artiKeL 3.17  uitKering OM redenen van Werving, BehOud

1.  De werkgever kan aan de werknemer om redenen van werving of behoud een uitkering 
toekennen.

2.  De in het eerste lid bedoelde uitkering wordt toegekend aan het eind van een tijdvak 
dat tevoren door de werkgever is vastgesteld.

3.  Aan de toekenning van de uitkering kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. 
Deze voorwaarden worden door de werkgever schriftelijk vastgelegd.

4.  Aan de werknemer die niet heeft kunnen voldoen aan de in het derde lid bedoelde 
voorwaarden door een naar het oordeel van de werkgever niet aan hemzelf te wijten 
oorzaak, kan de uitkering gedeeltelijk worden toegekend.
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artiKeL 3.18  OverWerKvergOeding

1.  De werkgever kent aan de werknemer voor wie een salarisschaal geldt tot en met 
maximaal schaal 10 en die in opdracht van de werkgever overwerk verricht, behou-
dens het derde lid, een vergoeding toe.

2.  Als overwerk wordt aangemerkt arbeid buiten de voor de werknemer geldende werk-
tijden, voor zover daardoor het aantal uren per werkperiode wordt overschreden.

3.  Voor overwerk dat gedurende korter dan een half uur aansluitend aan de vastgestelde 
dagelijkse werktijd wordt verricht, wordt geen vergoeding toegekend.

4.  De werkperiode bedoeld in het tweede lid wordt gesteld op: 
a.    een dag indien aanvang en einde van de werktijd in de regel niet aan wisselingen
      onderhevig zijn;.
b.    een tijdvak van ten minste 7 dagen, indien de tijdstippen van aanvang en einde van 

de werktijd volgens een van te voren vastgesteld rooster wisselen. 
5.   De vergoeding voor overwerk bestaat uit:

 a.     verlof, gelijk aan het aantal uren overschrijding van het per week vastgestelde
       aantal arbeidsuren en daarnaast uit
 b.     een bedrag in geld, dat voor elk uur van die overschrijding een percentage van
       het voor de werknemer geldende salaris per uur bedraagt. 

6.  De vergoeding in verlof wordt zo spoedig mogelijk toegekend, doch in de regel niet lat-
er dan in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de overschrijding 
plaats had, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de 
werknemer.

7.  Indien naar het oordeel van de werkgever de bedrijfsvoering zich verzet tegen het 
toekennen van verlof, wordt in plaats van verlof voor ieder uur een bedrag in geld 
toegekend gelijk aan het voor de werknemer geldende salaris per uur.

8.   Indien de werkperiode 1 dag omvat, bedraagt het in het vijfde lid, onder b, bedoelde  
 percentage:
a.    behoudens het bepaalde onder b en c, het getal, vermeld in de onderstaande tabel:

overwerk 
verricht 
tussen

00.00 en 06.00 uur
06.00 en 18.00 uur
18.00 en 20.00 uur
20.00 en 24.00 uur

op zondag

100
100
100
100

op maandag

100
25
25
50

op dinsdag,
woensdag, 
donderdag 
of vrijdag

50
25
25
50

op zaterdag

50
50
75
75

b.    50, indien gedurende langer dan 2 uur overwerk is verricht, voor zover het over-
werk betreft dat na de eerste 2 uur is verricht op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag of vrijdag tussen 06.00 en 20.00 uur, behoudens het bepaalde onder c; 

 c. 100, indien het overwerk is verricht op een van de feestdagen, genoemd in hoofd-
stuk 4, dan wel op de daarop volgende dag tussen 06.00 en 20.00 uur. 

9.  Indien de werkperiode een tijdvak van ten minste 7 dagen omvat, bedraagt het in het
  .   vijfde lid, onder b, bedoelde percentage
  .   a.    50, behoudens het bepaalde onder b;
  .   b.    100, indien het overwerk is verricht op zondag, op maandag tussen 00.00 en
  .        06.00 uur, op een van de feestdagen, genoemd in artikel 4.1 lid 3, dan wel op de
  .      dag, volgende op de laatstbedoelde dag, tussen 00.00 en 06.00 uur.
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10.  Voor het vaststellen van de duur van de overschrijding gelden de uren waarop krach-
tens het vijfde lid, onder a, of krachtens de overige bepalingen van dit besluit vakantie 
of verlof is genoten, als uren waarop is gewerkt.

11.  Aan werknemers voor wie verschillende salarisschalen gelden die volgens een op-
dracht als bedoeld in het eerste lid gelijke werkzaamheden verrichten, kan de werk-
gever, in afwijking van het eerste tot en met het tiende lid, naar billijkheid een voor 
alle betrokken werknemers gelijke vergoeding toekennen.

12.  In bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling treffen die het eerste tot en met 
het elfde lid aanvult of daarvan ten gunste van de werknemer afwijkt.

artiKeL 3.19  nOn-aCtiviteit

1. Aan de werknemer die in verband met werkzaamheden die voortvloeien uit een func-
tie in een publiekrechtelijk college, waarin hij is benoemd of verkozen, tijdelijk is 
ontheven van de waarneming van zijn functie wordt gedurende zijn ontheffing een 
nonactiviteitswedde toegekend op basis van de Wet Incomptabiliteiten Staten-Gene-
raal en Europees Parlement.

2. Onder ‘schadeloosstelling’ als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van de in het 
eerste lid genoemde wet, worden voor de toepassing van dit artikel verstaan alle in-
komsten die aan de in het eerste lid bedoelde functie zijn verbonden.

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt de functie van substituut-ombudsman gelijk-
gesteld met een functie in een publiekrechtelijk college als bedoeld in het eerste lid.

artiKeL 3.20  BezOLdiging en uitKering ingevaL van OverLijden 
                         en verMissing

1. De bezoldiging wordt niet langer uitbetaald dan tot en met de dag van het overlij-
den.

2. Indien de werknemer op de datum van zijn overlijden nog aanspraak had op vakantie-
verlof, vindt artikel 5.5 lid 2 overeenkomstige toepassing.

3. Zo spoedig mogelijk na het overlijden wordt aan de weduwe, de weduwnaar of de 
relatiepartner een bedrag uitgekeerd, gelijk aan 3 maanden bezoldiging, vakantie-uit-
kering en eindejaarsuitkering die de werknemer op het moment van overlijden genoot. 
Indien de overledene geen weduwe of weduwnaar of relatiepartner nalaat, geschiedt 
de uitkering ten behoeve van de minderjarige eigen wettige, gewettigde of wettelijk er-
kende natuurlijke, adoptie- dan wel pleegkinderen. Ontbreken ook zodanige kinderen, 
dan geschiedt de uitkering, indien de overledene kostwinner was van ouders, broers of 
zusters of meerderjarige kinderen, ten behoeve van deze betrekkingen.

4. Het eerste t/m het derde lid is van overeenkomstige toepassing ingeval van vermis-
sing van de werknemer, tenzij gegronde vermoedens bestaan dat de werknemer on-
geoorloofd afwezig is. Het moment van vermissing wordt vastgesteld door de werk-
gever. Tot dit moment van vaststelling wordt de bezoldiging doorbetaald. Ingeval van 
ongeoorloofde afwezigheid vindt terugvordering plaats van hetgeen onverschuldigd 
betaald is.
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Hoofdstuk 4  Arbeidsduur en werktijden

artiKeL 4.1  arBeidsduur 

1.  Met inachtneming van dit hoofdstuk en van het bepaalde bij of krachtens wetten 
houdende voorschriften tot beperking van de arbeidsduur, stelt de werkgever voor 
de werknemers werktijdregelingen vast. Onder werktijdregeling wordt verstaan een 
voor een periode van langer dan een week opgesteld en van tevoren bekendgemaakt 
schema van aanvang en einde van de dagelijkse werktijden.

2.  a. De arbeidsduur bedraagt gemiddeld ten hoogste 38 uur per week. De feitelijke 
werkweek wordt behoorlijk door rusttijd onderbroken.

  .   b. De feitelijke werkweek is afhankelijk van de omvang van de inzet van flexibele 
vakantieverlofuren, overeenkomstig het bepaalde in bijlage 3. De feitelijke werk-
week wordt vastgesteld door de werkgever.

3. Geen arbeid wordt verricht op zaterdagen en zondagen, op nieuwjaarsdag, tweede paas-
dag,  5 mei, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen en Koninginnedag. 
Werknemers hebben daarnaast het recht om, tegen inlevering van (een) verlofdag(en), 
geen arbeid te verrichten op andere godsdienstige feest- en gedenkdagen.

4.  Van het derde lid kan slechts worden afgeweken indien het belang van de werkgever 
dit onvermijdelijk maakt en met inachtneming van het volgende:

  .   a. geen arbeid wordt verricht op ten minste 13 zondagen per periode van 6 maanden;
  .   b. de werknemer wordt zo weinig mogelijk in zijn zondagsrust beperkt en hem wordt 

zoveel mogelijk de gelegenheid geboden op zondag en op de voor hem geldende 
religieuze feestdagen zijn kerk of geloofshuis te bezoeken. Het bepaalde ten aanzien 
van de zondag vindt voor de werknemer die aan het hoofd van de organisatie-een-
heid heeft medegedeeld dat hij tot een kerkgenootschap behoort dat de wekelijkse 
rustdag op de sabbat of op de zevende dag viert, desgewenst van overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van de sabbat onderscheidenlijk de zevende dag. Dit artikel 
is van overeenkomstige toepassing op de werknemer met een andere geloofsovertu-
iging. Het zal de werknemer worden toegestaan op de voor hem geldende religieuze 
feestdagen die op een werkdag vallen een verlofdag op te nemen;

  .   c. de werktijdregeling wordt zodanig vastgesteld, dat de werknemer bij voorkeur in, 
doch in ieder geval over elk tijdvak van 7 dagen vrij is gedurende ten minste 2, bij 
voorkeur aaneengesloten, dagen waarvan ten hoogste 2 halve dagen kunnen worden 
afgesplitst.

5. Van de vastgestelde werktijdregeling kan slechts worden afgeweken, indien het be-
lang van de werkgever dit onvermijdelijk maakt of in geval van buitengewone om-
standigheden, mits ervoor wordt gezorgd, dat de werknemer in of over het desbetref-
fende tijdvak van 7 dagen een ononderbroken rusttijd van ten minste 36 uren geniet.

6. In bijzondere gevallen kan van de vaststelling van een werktijdregeling als bedoeld in 
het eerste lid, worden afgezien. In die gevallen vindt het tweede tot en met het vijfde 
lid overeenkomstige toepassing.

7. De werknemer van 55 jaar of ouder worden geen werkzaamheden opgedragen die 
moeten worden verricht tussen 22.00 en 06.00 uur, tenzij:

  .   a. sprake is van gewichtige redenen van dienstbelang en de Arbo-dienst heeft ver-
klaard dat er geen bezwaren bestaan tegen het opdragen van de werkzaamheden;

  .   b. het een gedeelte van een dienst betreft die doorloopt na 22.00 uur en ten laatste 
eindigt om 24.00 uur;

  .   c. de werknemer instemt met de opgedragen dienst.
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8.  De werkgever kan jaarlijks, met instemming van de (C)OR, maximaal 5 collectieve 
bedrijfssluitingsdagen vaststellen. Collectieve bedrijfssluitingsdagen worden ten laste 
gebracht van het jaarlijks in de vorm van vakantie op te nemen deel van het vakantie-
verlof, zoals bedoeld in artikel 5.2 sub 1.

artiKeL 4.2  60+-regeLing

De werknemer die zestig jaar of ouder is, wordt op zijn verzoek toestemming verleend de 
werkdag van ten minste 8 uur dagelijks met een half uur te verkorten met behoud van 
bezoldiging.
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Hoofdstuk 5  Vakantieverlof 6 

artiKeL 5.1  OMvang vaKantieverLOfaansPraaK

1. Aan de werknemer met een volledige arbeidsduur en een volledige werkweek wordt 
ieder kalenderjaar 338 uur7 vakantieverlof met behoud van bezoldiging verleend. 
Voor werknemers met een deeltijd-dienstverband geldt de vakantieverlofaanspraak 
naar rato, naar boven afgerond op hele uren.

2. De vakantieverlofaanspraak als bedoeld in lid 1 wordt, afhankelijk van de leeftijd die 
de desbetreffende werknemer in het desbetreffende kalenderjaar bereikt, verhoogd 8 

overeenkomstig de hierna volgende tabel:

 Leeftijd                   Verhoging
 45 t/m 49 jaar          24 uren
 50 t/m 54 jaar          32 uren
 55 t/m 59 jaar          40 uren
 60 jaar en ouder      48 uren

3. Vanaf 1 januari 2009 worden de leeftijdsuren bevroren (op het niveau van 31 decem-
ber 2008). Bij wijze van overgangsmaatregel 9 ontvangen werknemers die tussen 1 
januari 2008 en 1 juli 2010 45 jaar worden, nog wel 24 leeftijdsuren op jaarbasis. 
Werknemers van 45 jaar en ouder die vanaf 1 januari 2009 in dienst komen, krijgen 
leeftijdsuren op basis van hun leeftijd op peildatum 31 december 2008. 

4. De werknemer die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is, heeft aan-
spraak op vakantieverlof in verhouding tot dat gedeelte van het jaar. Het aldus bereken-
de vakantieverlof wordt voor de werknemer naar boven afgerond op hele uren.

5.  De opbouw van de vakantieverlofaanspraak geschiedt per maand en bedraagt 
1/12 deel van de per jaar geldende vakantie. 

6. De werkgever kan ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 5.1 t/m 5.7 nadere 
regels stellen.

artiKeL 5.2  OPnaMe vaKantieverLOf 

1. Van de vakantieverlofaanspraak wordt door een werknemer met een volledige arbeids-
duur en volledige werkweek, in de regel ten minste 130 uur per kalenderjaar opgeno-
men in de vorm van vakantie, inclusief de op grond van artikel 4.1 sub 8 vastgestelde 
collectieve bedrijfssluitingsdagen.

2. Zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de werknemer, stelt de werk-
gever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast, met dien verstande dat 
per jaar ten minste 2 weken aaneengesloten geen arbeid wordt verricht, dan wel indien 
de werknemer dit wenst, gedurende tweemaal een week geen arbeid wordt verricht.

3. Wanneer dringende redenen van dienstbelang dat noodzakelijk maken kan de werk-
gever de aan de werknemer verleende toestemming vakantie op te nemen intrekken, zo-
wel voor als tijdens de vakantie. Indien de werknemer tengevolge van het intrekken van 
de toestemming vakantie op te nemen geldelijke schade lijdt, wordt deze hem vergoed.

6 zie bijlage 3 voor de randvoorwaarden en nadere afspraken over de flexibele invulling van de vakantieverlofaanspraak.
7 de feitelijke werktijd en de omvang van het dienstverband dienen, t.b.v. de basisverlofaanspraak van 338 uur, altijd conform de 

verhouding 40/38 tot elkaar te staan. Wanneer dit niet het geval is, vindt er een correctie op de basisverlofaanspraak plaats. voor 
werknemers die vóór 1 januari 2000 in dienst waren, geldt de overgangsregeling als bedoeld in artikel 14.4.

8 zie ook artikel 6.4 lid 5.
9 zie ook artikel 14.6.
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artiKeL 5.3  Overige BePaLingen inzaKe OPnaMe vaKantieverLOf

1. Het vakantieverlof dient in principe te worden opgenomen in het kalenderjaar waar-
in het wordt toegekend.

2. Het saldo vakantieverlof bedraagt bij een volledig dienstverband aan het eind van enig 
kalenderjaar in de regel nooit meer dan 80 uur, te vermeerderen met het vakantieverlof 
waaraan op basis van AVOM (bijlage 6) een toekomstige bestemming is gegeven.

3. Indien het saldo vakantieverlof het in lid 2 genoemde maximum toch overschrijdt, 
stelt de werkgever na overleg met de werknemer, ten behoeve van het daaropvolgende 
kalenderjaar de dagen vast, waarop deze uren worden opgenomen. 

4. Met de werknemer die op 31 december 2003 bij een WVOI-werkgever in dienst was 
en op die datum een tegoed aan vakantieverlofuren had van meer dan 80 uur, worden 
individueel afspraken gemaakt om het saldo vakantieverlofuren in te zetten zodat er 
op uiterlijk 31 december 2008 een saldo resteert van 80 uur.

artiKeL 5.4  verjaring vaKantieverLOfuren 

1. Vakantieverlofaanspraken voor zover opgebouwd vanaf 1 januari 2004 verjaren 5 jaar 
na de laatste dag van het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan.

2. Vakantieverlofuren10 voor zover opgebouwd na 1 februari 2001 en voor 1 januari 2004 
verjaren 5 jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan.

artiKeL 5.5.  vaKantieverLOf en einde dienstverBand

1. Bij beëindiging van het dienstverband dient het vakantieverlof waarop nog aanspraak 
kan worden gemaakt, te zijn opgenomen. In een vroegtijdig stadium zullen hierover 
tussen werkgever en werknemer afspraken worden gemaakt.

2. Indien het va nwege bedrijfsorganisatorische redenen niet mogelijk is om het resteren-
de vakantieverlof voorafgaand aan het ontslag op te nemen heeft een werknemer 
voor ieder resterend uur vakantieverlof recht op een vergoeding ten bedrage van zijn 
salaris per uur. 

3. Indien de werknemer op de dag van zijn ontslag te veel vakantieverlof heeft genoten, 
is hij voor ieder uur te veel genoten vakantieverlof een bedrag verschuldigd ten be-
drage van het salaris per uur.

artiKeL 5.6  vaKantieverLOf Bij zieKte en arBeidsOngesChiKtheid

1.  De opbouw van vakantieverlof bij ziekte en arbeidsongeschiktheid gaat gedurende een 
tijdvak van 6 maanden door, met dien verstande dat tijdvakken samengeteld worden 
als zij elkaar met onderbreking van minder dan een maand opvolgen. Indien de ziekte 
en arbeidsongeschiktheid langer dan 6 maanden heeft voortgeduurd wordt voor het 
tijdvak van de opbouw van vakantieaanspraken, in verband met de verjaringstermijn 
ex artikel 5.4 het laatste half jaar van de ziekte/arbeidsongeschiktheid gehanteerd.

2. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt na 6 maanden opbouw én opname van 
vakantieverlof plaats naar rato van het percentage waarvoor de werknemer arbeids-
geschikt is, dan wel op arbeidstherapeutische basis werkzaam is. 

10 voor de goede orde: dit zijn niet de adv-uren in die periode. die vervielen immers per kalenderjaar en vielen niet onder enige 
verjaringstermijn.
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artiKeL 5.7  sLuiting OP andere feestdagen 
                       dan genOeMd in artiKeL 4.1 Lid 3 

1. Indien de bedrijfsvestiging op een daartoe aangewezen kerkelijke of nationale, lande-
lijke, regionaal of plaatselijk erkende feest- of gedenkdag is gesloten, geniet de desbetref-
fende werknemer verlof voor zover het belang van de werkgever niet anders vereist. 

2. Indien de werknemer op een dag als bedoeld in het eerste lid, een aantal uren dienst 
moet verrichten binnen de vastgestelde werktijden, dan wel in geheel of gedeeltelijk 
in afwisselende dienst werkzaam zijnde, op die dag  volgens rooster vrij van dienst is 
of uit hoofde van ziekte of vakantie niet tot verrichting van dienst is gehouden, geniet 
hij bedoeld aantal uren als verlof op een andere dag.

3. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing indien de sluiting van de bedrijfs-
vestiging regionaal of plaatselijk plaatsvindt en de werknemer elders werkzaam is, 
alsmede indien het betreft feestdagen, genoemd in artikel 4.1 lid 3.

artiKeL 5.8  BuitengeWOOn verLOf aLgeMeen

1.  Aan de werknemer wordt buitengewoon verlof verleend indien zich bepaalde omstan-
digheden of gebeurtenissen voordoen op (een) dag(en) waarop hij anders (als de be-
doelde omstandigheden of gebeurtenissen zich niet zouden hebben voorgedaan) ar-
beid zou hebben verricht.

2.  Afhankelijk van aard en/of ernst van de in het vorig lid bedoelde omstandigheden of ge-
beurtenissen heeft de werknemer tijdens het buitengewoon verlof recht op (gedeeltelijk) 
behoud van bezoldiging.

3.  Onderscheiden worden:
  .   Buitengewoon verlof van korte duur: 

a.    in verband met bijzondere gebeurtenissen (art. 5.9);
b.    calamiteitenverlof (art. 5.10);
c.    ten behoeve van activiteiten van werknemersorganisaties (art. 5.11);
d.    overig buitengewoon verlof van korte duur (art. 5.12).
Buitengewoon verlof van lange duur:
a.    zorgverlof en palliatief zorgverlof (art. 5.13);
b.    ouderschapsverlof (art. 5.15);
c.    zwangerschaps- en bevallingsverlof (art. 5.21);
d.    seniorenverlof (art. 5.22);
e.    levensloopverlof (art. 5.23);
f.    overig buitengewoon verlof van lange duur (art. 5.14).

4. Buitengewoon verlof wordt verleend op basis van een gemotiveerd en zo tijdig moge-
lijk schriftelijk verzoek van de werknemer.

5. Buitengewoon verlof van lange duur gaat in na aanvaarding door de werknemer van 
dat verlof met de eventueel daaraan verbonden voorwaarden. 

6. Voorwaarden met betrekking tot de omvang van het buitengewoon verlof van lange 
duur, de wijze van bezoldiging inclusief de financiering van het werkgevers- en werk-
nemersdeel van de pensioenpremie en overige afspraken, worden schriftelijk vast-
gelegd.



35

artiKeL 5.9  BuitengeWOOn verLOf in verBand 
                       Met BijzOndere geBeurtenissen

1.  Aan de werknemer wordt buitengewoon verlof met volledig behoud van bezoldiging 
verleend:
a.    bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: 4 dagen;
     bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: 2 dagen;
     Indien de werknemer is belast met de begrafenis, crematie en/of nalatenschap kan 

dit  aantal worden verhoogd tot ten hoogste 4 dagen;
b.    bij bevalling van zijn echtgenote of relatiepartner: 3 dagen;
c.    bij opname van een pleegkind in het gezin: 5 weken, op te nemen binnen 16 weken 

na feitelijke opname van het kind in het gezin;
d.    bij adoptie: 5 weken, op te nemen binnen 16 weken na feitelijke opname van het 

kind in het gezin.
2.  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt aan het varend personeel van de 

stichting Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee (Koninklijk NIOZ) 
het buitengewoon verlof op een later tijdstip toegekend, indien het dienstbelang zulks 
vereist.

artiKeL 5.10  CaLaMiteitenverLOf

1. Bij, in het algemeen onvoorzienbare, calamiteiten die kortdurende afwezigheid/ 
verhindering tot het verrichten van arbeid tot gevolg hebben, zal aan de werknemer 
-  teneinde hem in staat te stellen voorzieningen te treffen - gedurende in totaal maxi-
maal 40 uur per jaar (niet aaneengesloten) verlof worden verleend met volledig be-
houd van bezoldiging. Bij overschrijding van dit maximum van 40 uur verlof, heeft 
de werknemer voor ieder éxtra uur calamiteitenverlof aanspraak op 70% van zijn 
bezoldiging.

2. De werknemer krijgt altijd toestemming tot afwezigheid; achteraf wordt beoordeeld 
of er sprake was van een calamiteit.

artiKeL 5.11  verLOf ten BehOeve van aCtiviteiten 
                         van WerKneMersOrganisaties

1. Aan de werknemer zal, tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet, buitengewoon 
verlof met volledig behoud van bezoldiging worden verleend:
a. voor het bijwonen van vergaderingen van een werknemersorganisatie, mits hij 

hieraan deelneemt als bestuurslid van deze organisatie dan wel als afgevaardigde 
of bestuurslid van een onderdeel daarvan: gedurende ten hoogste 120 uur per 
periode van een jaar;

b. indien hij is aangewezen om bestuurlijke en/of vertegenwoordigende activiteiten 
te ontplooien binnen een werknemersorganisatie c.q. binnen de organisatie van 
de werkgever, die ertoe strekken de doelstelling van de vereniging of organisatie 
te ondersteunen: gedurende ten hoogste 208 uur per periode van een jaar;

c. voor het, op uitnodiging van een werknemersorganisatie, als cursist deelnemen 
aan een cursus: gedurende ten hoogste 48 uren per periode van 2 jaar.

2. Het totaal aan verlof bedoeld in lid 1 zal per periode van een jaar de 320 uren niet 
te boven gaan indien de werknemer lid is van een hoofdbestuur van een werknemers-
organisatie en zal in de overige gevallen per periode van een jaar de 240 uren niet te 
boven gaan. 
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3. De in lid 1 en lid 2 bedoelde werknemersorganisaties zijn verenigingen van werk-
nemers, die bij de werkgever werkzame personen onder haar leden tellen en krach-
tens de statuten ten doel hebben de belangen van haar leden als werknemer te behar-
tigen en als zodanig rechtspersoonlijkheid bezitten, dan wel centrale organisaties, 
waarbij genoemde verenigingen van werknemers zijn aangesloten. 

artiKeL 5.12  Overig BuitengeWOOn verLOf van KOrte duur

1. Aan de werknemer zal buitengewoon verlof met volledig behoud van bezoldiging 
worden verleend:
a. voor de uitoefening van het kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplich-

ting, voor zover dit niet in de vrije tijd kan geschieden;
b.  voor een bezoek aan een (para)medicus, voor zover dit niet in de vrije tijd kan 

geschieden.
2.  Voorts kan door de werkgever buitengewoon verlof van korte duur, al dan niet met 

behoud van bezoldiging, worden verleend in alle gevallen waarin hij daartoe aanlei-
ding aanwezig acht. 

artiKeL 5.13  zOrgverLOf en PaLLiatief zOrgverLOf

1.  Voor de verzorging van zijn echtgeno(o)te, relatiepartner, (pleeg)ouders, (pleeg)kind 
of van een verwant met wie hij samenwoont, heeft de werknemer:
a.     bij ziekte recht op maximaal 10 werkdagen zorgverlof per kalenderjaar met volledig 

behoud van bezoldiging;
b.     bij ernstige ziekte recht op maximaal 1 maand palliatief zorgverlof per situatie 

met volledig behoud van bezoldiging. 
  .    De omvang van het zorgverlof en palliatief zorgverlof wordt bepaald naar rato van de   

 omvang van het dienstverband. 
2.  Op verzoek van de werknemer kan het palliatief zorgverlof als bedoeld in het eerste 

lid onder b worden verlengd.
3.  Tijdens de eerste maand van het verlengde palliatief zorgverlof heeft de werknemer in 

ieder geval recht op 50% van zijn bezoldiging. Verdere verlenging van het palliatief 
zorgverlof is in beginsel onbezoldigd. Verlenging van het palliatief zorgverlof waarbij 
geen sprake is van volledige bezoldiging, heeft geen nadelige gevolgen voor de op-
bouw van pensioen- en sociale zekerheidsaanspraken van de werknemer.

4.  De werkgever bepaalt de duur van het verlengde palliatief zorgverlof en of daaraan 
aanvullende voorwaarden worden gesteld, zoals het geheel of gedeeltelijk opnemen 
van vakantieverlof. De werkgever staat de werknemer toe:

  .   a.     vakantieverlof in te leveren teneinde het onbezoldigd deel van het verlengde pal-
  .         liatief zorgverlof als bedoeld in het derde lid te compenseren;
  .   b.     aansluitend aan het verlengde palliatief zorgverlof vakantieverlof op te nemen.
5.  Het verzoek om verlof als bedoeld in dit artikel kan worden geweigerd dan wel inge-

trokken in geval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
6.  De werkgever kan van de werknemer verlangen dat hij aannemelijk maakt dat de 

verzorging van de naaste als bedoeld in het eerste lid wegens ziekte dan wel ernstige 
ziekte noodzakelijk is. 
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artiKeL 5.14  Overig BuitengeWOOn verLOf van Lange duur

1. Aan de werknemer kan op zijn verzoek gedurende ten hoogste 1 jaar buitengewoon 
verlof zonder behoud van bezoldiging worden verleend om hem in de gelegenheid te 
stellen met terugkeergarantie een andere functie bij een werkgever elders te vervullen. 

2. De werkgever kan als voorwaarde stellen dat vakantieverlof geheel of gedeeltelijk 
worden opgenomen.

3.  Aan de werknemer zal, tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet, buitengewoon 
verlof    worden verleend om hem in de gelegenheid te stellen vergaderingen en zit-
tingen van publiekrechtelijke colleges, waarin hij is benoemd of verkozen, bij te wo-
nen en daaruit voortvloeiende werkzaamheden ten behoeve van deze colleges te ver-
richten, een en ander voor zover zulks niet in de vrije tijd kan geschieden.

4.  Indien de werknemer een vaste vergoeding ontvangt uit de functie waarvoor hem het 
in het voorgaande lid bedoelde verlof wordt verleend, wordt op zijn bezoldiging een 
inhouding toegepast over de tijd dat hij verlof geniet. 

  Deze inhouding gaat hetgeen hij zou ontvangen als vaste vergoeding voor de met het 
verlof overeenkomende tijd in de bedoelde functie, niet te boven.

5. Aan de werknemer, benoemd tot bezoldigd bestuurder van een werknemersorganisatie 
als bedoeld in artikel 5.11 lid 3 van een centrale of van een internationale organisa-
tie van zodanige organisaties, kan uit dien hoofde voor ten hoogste 2 jaren buiten-
gewoon verlof zonder behoud van salaris worden verleend.

6. Aan de werknemer kan, op andere gronden dan genoemd in lid 1 t/m 4, op zijn ver-
zoek buitengewoon verlof van lange duur worden verleend.

OuDerschapsverlOf

artiKeL 5.15  OudersChaPsverLOf aLgeMeen

1. Iedere werknemer die ten minste 1 jaar direct voorafgaande aan het ouderschapverlof 
heeft gewerkt bij de werkgever en die de natuurlijke ouder of pleeg- of adoptieouder 
is van een kind dat de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt, komt eenmaal per 
kind in aanmerking voor onbetaald, wettelijk, ouderschapsverlof. Onder bepaalde 
voorwaarden wordt een deel van dit verlof aangemerkt als buitengewoon verlof met 
gedeeltelijk behoud van bezoldiging (artikel 5.19 lid 2).

2. Bij meerlingen bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op ouder-
schapsverlof.

3. Het ouderschapsverlof eindigt indien het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt, ook in-
dien de periode ex artikel 5.16 van deze regeling nog niet verstreken is.

artiKeL 5.16  duur en vOrMen van OudersChaPsverLOf

1. Op verzoek van de werknemer kan de werktijd per week met de helft van de voor 
hem geldende arbeidsduur worden teruggebracht gedurende een aaneengesloten pe-
riode van ten hoogste 6 maanden. Desgewenst kan het ouderschapsverlof worden 
opgesplitst in ten hoogste drie perioden van minimaal 1 maand.

2. De werktijd kan desgewenst met een geringer dan wel groter aantal uren per week 
worden teruggebracht. In dat geval wordt de maximale verlofperiode naar evenredig-
heid verlengd dan wel bekort.
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artiKeL 5.17  reChten tijdens OudersChaPsverLOf

1. Er worden uitsluitend vakantierechten opgebouwd over de feitelijk gewerkte uren.
2. In geval van een aaneengesloten ziekteperiode van langer dan 1 kalendermaand, heeft 

de werknemer na het verstrijken van die maand, recht op opschorting van het ouder-
schapsverlof voor de duur van de ziekte. Tijdens de eerste ziektemaand blijft de hoogte 
van de bezoldiging gebaseerd op de aanspraak van de werknemer krachtens het ouder-
schapsverlof. In de ziektemaanden daarna wordt de bezoldiging weer gebaseerd op het 
oorspronkelijke salaris dat gold voor aanvang van het ouderschapsverlof.

3. Een verzoek van de werknemer om het verlof voortijdig te beëindigen wordt ingewil-
ligd, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten. Het 
hierdoor niet opgenomen verlof komt definitief te vervallen.

artiKeL 5.18  aanvraag OudersChaPsverLOf

1. Minimaal 2 maanden voor aanvang van het gewenste ouderschapsverlof dient de 
werknemer een schriftelijk verzoek in te dienen bij de werkgever.

2. De werkgever stelt, in overeenstemming met de werknemer, het werktijdenschema 
vast.

3. Op grond van zwaarwegende redenen van bedrijfs- en dienstbelangen kan de werk-
gever de spreiding van het verlof over de week wijzigen tot 4 weken voor het door de 
werknemer opgegeven tijdstip van ingang van het verlof.

artiKeL 5.19  BezOLdiging tijdens OudersChaPsverLOf

1. Ouderschapsverlof wordt, tenzij aan de in het volgend lid genoemde voorwaarden 
wordt voldaan, aangemerkt als ‘buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging’.

2. Het ouderschapsverlof wordt aangemerkt als buitengewoon verlof met gedeeltelijk 
behoud van bezoldiging zolang het kind waarvoor het ouderschapsverlof wordt ver-
leend de leeftijd van 4 jaar nog niet heeft bereikt. Over de verlofuren wordt 75% van 
de bezoldiging doorbetaald. Op deze bezoldiging wordt de aan de levensloop gekop-
pelde ouderschapsverlofkorting in mindering gebracht.11

3. De werkgever zal gedurende het ouderschapsverlof zorgdragen voor de doorbeta-
ling van de verschuldigde pensioenpremie krachtens het reglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP, op basis van het voor de aanvang van het ouderschapsverlof gel-
dende dienstverband. De bijdrage van de werknemer hierin blijft eveneens gebaseerd 
op het voor de aanvang van het ouderschapsverlof geldende dienstverband. In geval 
van onbetaald ouderschapsverlof zal de bijdrage van de werkgever hierin, eveneens 
gebaseerd op het voor de aanvang van het ouderschapsverlof geldende dienstverband, 
op de werknemer worden verhaald.

artiKeL 5.20  terugBetaLingsverPLiChting

1. De voor de verlofuren genoten bovenwettelijke bezoldiging dient door de werknemer 
te worden terugbetaald indien de werknemer gedurende het ouderschapsverlof of bin-
nen een half jaar na beëindiging van het ouderschapsverlof op eigen verzoek ontslag 
neemt of wordt ontslagen zonder recht op ontslaguitkering of invaliditeitspensioen.

11 hierbij wordt uitgegaan van het bruto equivalent van de netto heffingskorting bij fulltime ouderschapsverlof. 
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2. De terugvordering als bedoeld in het voorgaande lid wordt verminderd met 1/6 van 
het totale bedrag, voor iedere maand dat het dienstverband met de werknemer na 
beëindiging van het bovenwettelijke ouderschapsverlof heeft voortgeduurd.

Overig verlOf

artiKeL 5.21  zWangersChaPs- en BevaLLingsverLOf aLgeMeen

1. De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling aanspraak op bezol-
digd zwangerschaps- en bevallingsverlof.

2. De vrouwelijke werknemer heeft recht op een zwangerschapsverlof vanaf de dag 
waarop de bevalling blijkens een verklaring van een geneeskundige of van een verlos-
kundige aangevende de vermoedelijke datum van de bevalling binnen 6 weken te 
verwachten is. Het verlof vangt uiterlijk 4 weken voorafgaand aan deze datum aan.

3. De vrouwelijke werknemer heeft recht op bevallingsverlof van 10 weken vanaf de dag 
volgend op die van de bevalling. Dit verlof wordt verlengd tot ten hoogste 16 weken, 
voor zover het zwangerschapsverlof voorafgaand aan de vermoedelijke datum van be-
valling, om andere redenen dan wegens ziekte minder heeft bedragen dan 6 weken.

artiKeL 5.22 seniOrenverLOf srOi-2007

Werknemers van 59 jaar en ouder kunnen gebruikmaken van de Seniorenregeling Onder-
zoekinstellingen (SROI-2007), waarbij zij binnen bepaalde randvoorwaarden zelf kun-
nen kiezen hoe zij vanaf hun 59e jaar de werktijd willen verminderen. De seniorenrege-
ling is integraal opgenomen in bijlage 2 bij deze CAO.
Tot 1 april 2007 gold de Seniorenregeling Onderzoekinstellingen, zoals opgenomen in de 
CAO-OI 2005-2006. 

artiKeL 5.23  LevensLOOPverLOf

1.  Levensloopverlof is buitengewoon verlof (artikel 5.8 lid 3) van lange duur zonder 
behoud van bezoldiging, waarbij de werknemer in zijn inkomen voorziet door ge-
bruikmaking van gespaard levenslooptegoed.

2.  Voor de duur van het verlof worden (naar evenredigheid) voor de omvang van het 
verlof de betaling van het salaris, de eventuele toelagen, de reiskostenvergoeding, 
eventuele andere onkostenvergoedingen en verstrekkingen stopgezet en stopt de op-
bouw van vakantieverlofuren, vakantiegeld en de eindejaarsuitkering.

3.  De werknemer kan vanaf 1 jaar na indiensttreding gebruikmaken van een via levens-
loop gefinancierd verlof, met uitzondering van palliatief zorgverlof en zorgverlof en 
van  onbezoldigd ouderschapsverlof.

4.  Een verzoek voor langdurig onbetaald verlof dient ten minste 3 maanden van tevoren 
schriftelijk bij de werkgever ingediend te worden. Deze termijn is niet van toepassing 
wanneer er sprake is van aanwending van het verlof voor zorgdoeleinden of als het 
moment van aanvang van het verlof niet in redelijkheid kon worden voorzien. Het 
voornemen ouderschapsverlof te nemen meldt de werknemer ten minste 2 maanden 
voor de gewenste ingangsdatum aan de werkgever.

5.  Wanneer het verlof een voltijds periode van 3 maanden overschrijdt, wordt de perio-
diekdatum van de werknemer opgeschoven met het aantal volledige maanden dat de 
opname langer duurt dan 3 maanden.
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6.  Ingeval de deelnemer gedurende de verlofperiode ziek wordt, loopt het verlof gewoon 
door voor een periode van 6 weken en blijft hij zijn opgenomen levenslooptegoed als 
inkomen genieten. Bij voortdurende ziekte eindigt het levensloopverlof 6 weken na de 
eerste ziektedag.

7.  Voor een periode van maximaal 1 jaar levensloopverlof is pensioenpremie verschul-
digd waarbij de levensloopuitkering als grondslag voor de pensioenpremie wordt 
gehanteerd. De verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer is overeen-
komstig hetgeen in de CAO-OI is bepaald bij de langdurige buitengewoon verlof 
varianten als zorgverlof en palliatief zorgverlof, ouderschapsverlof, seniorenverlof en 
overig buitengewoon verlof van lange duur (artikel 5.8 lid 3 van de CAO-OI). De ver-
plichting om pensioenpremie te betalen eindigt na verloop van een jaar. Het staat de 
werknemer alsdan vrij op vrijwillige basis pensioenafdracht met het pensioenfonds 
overeen te komen om pensioenopbouw voort te zetten.12 Ten aanzien van deeltijd 
onbetaald verlof worden de sectorale afspraken dienaangaande toegepast.

8.  Voor zover de duur van het onbetaald verlof de periode van 18 maanden niet over-
schrijdt, ondervindt de werknemer voor de sociale zekerheid geen nadelige gevolgen 
van de opname van het verlof. (Overeenkomstig de Wet van 11 juni 1998, Stb 1998, 
412.)

9.  De werknemer keert na afloop van het levensloopverlof terug in zijn eigen functie, 
tenzij de verlofperiode langer dan 6 maanden duurt of voorafgaand aan het levens-
loopverlof anders is afgesproken.

10.  Indien er tijdens de opname van levensloopverlof van de werknemer een reorganisatie 
  plaatsvindt bij de werkgever waarbij de functie van de werknemer betrokken is, 
  wordt de werknemer op gelijke wijze behandeld als de andere bij de reorganisatie be-
  trokken werknemers.
11.  De werknemer spaart levenslooptegoed door deelname aan het doel levensloop in
  AVOM. Zie Bijlage 6 onder 4.6 Levensloop.
12.  Van de CAO-regeling levensloop kan in individuele gevallen ten gunste van de werk-
  nemer worden afgeweken.
13.  De werkgever  kan een levensloopreglement vaststellen met betrekking tot de uit-
  voering van levensloopsparen en levensloopverlof waaronder onder meer begrepen
   een nadere regeling omtrent duur, omvang, tijdstip en frequentie van het verlof,
  uitsluiting13 of beperking voor specifieke categorieën werknemers het sparen van
  levenslooptegoed alsmede de opname en uitbetaling van levenslooptegoed.
14.  Deelname aan de levensloopregeling via AVOM eindigt: 

1.    bij overlijden van de deelnemer;
2.    indien het dienstverband eindigt;
3.    indien de werknemer zijn deelname aan levensloop beëindigt.

12   in het pensioenreglement van aBP is bepaald dat indien de opname uit het levensloopverlof tenminste 70% bedraagt van het 
pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof, de pensioenopbouw gebaseerd wordt op het inkomen voorafgaand aan 
het verlof. indien de opname uit het levensloopverlof minder dan 70% van het inkomen voorafgaand aan het verlof bedraagt, 
wordt de pensioenopbouw gebaseerd op het feitelijk inkomen uit levensloop. de pensioenopbouw kan - conform pensioen-
reglement aBP - maximaal gedurende 1 jaar onbetaald verlof doorlopen.

13   OiO´s kunnen alleen voor ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief zorgverlof, levensloopverlof opnemen.
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Hoofdstuk 6  Scholing, inzetbaarheid 
                     en loopbaanvorming

artiKeL 6.1  uitgangsPunten sChOLing

1.   De werknemer heeft het recht op en de verplichting tot scholing.
2.   Scholing wordt onderscheiden in twee soorten, te weten:
  .    a.    scholing in het kader van een goede uitoefening van de huidige of (aanwijsbaar)
  .         toekomstige functie;
  .    b.    scholing in het kader van vergroten van inzetbaarheid van de werknemer in de
  .       eigen organisatie dan wel elders.

artiKeL 6.2  vergOeding en verLOf

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3 geldt de volgende vergoedings- en
verlofregeling:
1. Indien het scholing als bedoeld in artikel 6.1 lid 2 sub a betreft wordt volledig studie-

verlof verleend en worden de studiekosten volledig vergoed
2. Indien het scholing als bedoeld in artikel 6.1 lid 2 sub b betreft wordt voor tenminste 

50% studieverlof verleend en worden de studiekosten voor tenminste 50% vergoed.
3. Indien de scholing als bedoeld in 6.1 lid 2 sub b plaatsvindt in het belang van de or-

ganisatie, wordt volledig studieverlof verleend en worden de studiekosten voor 100% 
vergoed.

artiKeL 6.3  PrOCedure

1. Jaarlijks maken werkgever en werknemer een afspraak over de benodigde en gewens-
te scholing. Deze afspraak kan worden gemaakt in het kader van een functionerings- 
of beoordelingsgesprek, dan wel op enig ander moment.

2. Zowel werkgever als werknemer kunnen het initiatief nemen een voorstel tot het 
volgen van scholing te doen. 

3. Gestreefd wordt naar het bereiken van overeenstemming. Indien geen overeen-
stemming wordt bereikt, kan de werkgever:

   -     een verplichting opleggen, voor zover het scholing betreft als bedoeld in artikel 6.1
 .        lid 2 sub a;
   -     besluiten de scholing/de vergoeding niet toe te kennen.

 In beide gevallen is er sprake van een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit in de zin
van de Awb. (Voor werkgevers naar burgerlijk recht geldt de overeenkomstige, ter zake
geldende procedure.)

artiKeL 6.4  LOOPBaanvOrMing

1. Ten minste eenmaal per 5 jaar komen werkgever en werknemer een plan overeen voor 
de benodigde en gewenste ontwikkeling van de werknemer binnen dan wel buiten 
het organisatieonderdeel. Dit Professioneel Ontwikkelingsplan (POP) - met daarin af-
spraken over de benodigde investering in tijd en geld overeenkomstig de artikelen 6.1 
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en 6.2 - wordt schriftelijk vastgelegd. De voortgang en bijstelling wordt besproken in 
het jaarlijkse functionerings- of beoordelingsgesprek.

2.  De werknemer heeft eenmaal per 5 jaar recht op een professioneel loopbaanadvies. 
De werknemer kan in een functioneringsgesprek aangeven wanneer hij van dit recht 
gebruik wil maken. De resultaten van dit advies worden meegenomen in een conform 
lid 1 van dit artikel op te stellen Professioneel Ontwikkelingsplan.

3.  De werknemer kan - in navolging van de afspraken die in het kader van lid 1 van dit 
artikel zijn gemaakt - voor een periode van maximaal 2 jaar op een andere functie 
worden geplaatst of werkzaamheden opgedragen krijgen om specifieke ervaring op 
te doen. Voorafgaand worden schriftelijk afspraken vastgelegd over doel, termijn, 
begeleiding en beoordeling van de ervaringsperiode en over het vervolg hierop.

 Gedurende de loopbaanplaatsing heeft de werknemer recht op het aan de functie 
verbonden salaris, tenzij de omvang van het leerelement aanleiding geeft hiertoe niet 
over te gaan. Na afloop van de loopbaanplaatsing heeft de werknemer recht op een 
functie, gelijkwaardig aan de functie die hij had op het moment dat de loopbaan-
plaatsing van start ging. De werknemer heeft vanaf dat moment ook recht op het 
salaris dat hij gehad zou hebben, wanneer hij geen loopbaanplaatsing had gekregen.

4.   In het kader van employability zijn er afspraken gemaakt die erop gericht zijn OIO’s 
te ondersteunen bij hun loopbaanoriëntatie en dan met name op het gebied van scho-
ling en competentieontwikkeling (zie artikel 12.5 lid 5).

5.  Om medewerkers boven de 45 jaar te stimuleren actief aan het arbeidsproces te blij-
ven deelnemen wordt hun de mogelijkheid geboden hun leeftijdsuren te gebruiken 
voor activiteiten waardoor zij nieuwe kennis en ervaring opdoen.

6.  De werkgever kan in overeenstemming met de ondernemingsraad aanvullend beleid 
formuleren met betrekking tot loopbaanmogelijkheden.

artiKeL 6.5 nadere regeLs

De werkgever kan ter uitvoering van het bepaalde in dit hoofdstuk nadere regels stellen.
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Hoofdstuk 7  Functionerings- 
                     en beoordelingsgesprekken

artiKeL 7.1  funCtiOneringsgesPreKKen

1.  Ten minste eenmaal per jaar vindt een functioneringsgesprek plaats waarin door de 
leidinggevende en de werknemer onder andere wordt gesproken over de inzetbaar-
heid, loopbaanvorming en scholing van de werknemer.

2.  De werkgever stelt in ieder geval nadere regels vast over:
  .  -  het doel;
  .  -  de onderwerpen;
  .  -  de deelnemers;
  -  de frequentie;
  -   de schriftelijke vastlegging

 van het functioneringsgesprek.

artiKeL 7.2  BeOOrdeLingsgesPreKKen

1.  Een beoordeling wordt opgemaakt over een tijdvak van ten minste 6 maanden en ten 
hoogste 24 maanden.

2.  De werkgever stelt voor het opmaken van beoordelingen regels vast welke ten minste 
omvatten: 

  .  -  de wijze waarop een beoordeling plaatsvindt;
  .  -  de schriftelijke vastlegging van de beoordeling;
  .  -  de te hanteren beoordelingscriteria;
  .  -  een bezwaarprocedure voor werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de  

  Awb;
  .  -  een klachtenprocedure voor werknemers met een dienstverband naar burgerlijk recht.
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Hoofdstuk 8  Sociale zekerheid 

artiKeL 8.1  PensiOen

1. Voor de werknemer die als overheidswerknemer in de Wet Privatisering ABP (Stb.1995, 
nr. 639) wordt aangemerkt, geldt met betrekking tot de pensioenvoorziening het 
bepaalde in het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

2. Werknemers van 55 jaar en ouder die vrijwillig, met toestemming van de werkgever, 
kiezen voor demotie, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid die het ABP biedt 
om hun pensioenopbouw te continueren op het niveau van het salaris behorend bij de 
oude functie.

artiKeL 8.2  zieKte en arBeidsOngesChiKtheid

1. Op de werknemer en de gewezen werknemer, als bedoeld in artikel 8.1 die wegens 
ziekte of arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk verhinderd is arbeid te ver-
richten is van toepassing het bepaalde in:
a. de ZAOI;
b. het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

2. De werkgevers hebben een gezamenlijke inspanningsverplichting met betrekking 
tot de herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers binnen de bij de 
WVOI aangesloten werkgevers.

3.  Bij ziekte wordt de loondoorbetaling in de eerste 12 maanden op 100% gehand-
haafd en de volgende 12 maanden ( t́weede ziektejaar´) naar 70% teruggebracht. Als 
de werknemer werkzaamheden verricht in het kader van reïntegratie dan ontvangt 
hij over de gewerkte uren 100% bezoldiging. Er moet sprake zijn van een reële ar-
beidsprestatie. Hieronder wordt ook het voor reïntegratie volgen van een opleiding 
verstaan. Wanneer de werknemer in het tweede ziektejaar 50% of meer van zijn 
arbeidsduur arbeid verricht, ontvangt hij over de resterende ziekteverlofuren in het 
tweede ziektejaar 85% in plaats van 70% van zijn bezoldiging. Deze afspraken zijn 
op 1 september 2005 in werking getreden en gelden voor werknemers die op 1 sep-
tember 2004 of later ziek zijn geworden. 

artiKeL 8.3  WerKLOOsheid

Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid kan de gewezen werknemer aanspraak maken op 
een ontslaguitkering ingevolge de B-WOI indien hij voldoet aan de bepalingen en voor-
waarden van het desbetreffende besluit.



Hoofdstuk 9  Ontslag

artiKeL 9.1  aLgeMene BePaLingen

1. De werkgever die bevoegd is tot het aangaan van het dienstverband, verleent ontslag. 
Het schriftelijke ontslagbesluit vermeldt de datum van ingang van het ontslag.

2. Bij het ontslag deelt de werkgever betrokkene schriftelijk mee dat deze, om in aan-
merking te komen voor een uitkering krachtens het B-WOI, verplicht is om zich 
uiterlijk de eerste werkloosheidsdag in te schrijven als werkzoekende bij het Cen-
trum voor Werk en Inkomen/Arbeidsbureau en om binnen 3 weken na het intreden 
van de werkloosheid een aanvraag om een uitkering bij UWV in te dienen, onver-
minderd het overigens in het B-WOI ten aanzien van verplichtingen van betrokkene 
bepaalde.

3. De werkgever is verplicht bij het beëindigen van het dienstverband desgewenst aan 
de werknemer een getuigschrift te verstrekken. Het getuigschrift bevat in ieder geval 
de begin- en einddatum van het dienstverband en de functie(s) waarin de werknemer 
werkzaam is geweest gedurende het dienstverband alsmede de arbeidsduur per dag/
week. 

4. Ontslag wordt in de regel eervol verleend.

artiKeL 9.2  OntsLag OP verzOeK en OPzegterMijn WerKneMer

1. De werknemer wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend.
2. Van het eerste lid kan worden afgeweken indien een strafrechtelijke vervolging ter 

zake van een misdrijf tegen de werknemer is ingesteld of indien wordt overwogen de 
disciplinaire maatregel ‘ontslag’ op te leggen.

3. De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt minimaal 1 maand en maximaal 
3 maanden.

4. Indien de bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt kan deze termijn tot ten hoogste 
6 maanden worden verlengd, waarbij in redelijkheid met het belang van de werkne-
mer rekening wordt gehouden.

5. De opzegtermijn van de werknemer is nooit langer dan die van de werkgever. Indien 
de overeengekomen opzegtermijn van de werknemer meer dan 1 maand bedraagt, 
geldt voor de werkgever minimaal dezelfde opzegtermijn.

6. De opzegtermijn kan met wederzijds goedvinden worden bekort. Indien dit op ini-
tiatief van de werkgever gebeurt, wordt over de resterende opzegtermijn het salaris, 
vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering, uitbetaald.

artiKeL 9.3  Beëindiging dienstverBand vOOr BePaaLde tijd

1. Het dienstverband voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege indien er bij de aanvang 
van het dienstverband voor bepaalde tijd een einddatum dan wel een objectief te be-
palen eindsituatie is vastgelegd.

2. Het dienstverband kan door de werkgever tussentijds worden opgezegd, mits een 
opzegtermijn in acht wordt genomen van:
a. 3 maanden, indien de werknemer ten tijde van de opzegging laatstelijk tenminste 

12 maanden onafgebroken in dienst is geweest;
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b. 2 maanden, indien de werknemer ten tijde van de opzegging laatstelijk ten minste      
      6 maanden doch korter dan 12 maanden onafgebroken in dienst is geweest;
c. 1 maand, indien de werknemer ten tijde van de opzegging laatstelijk korter dan 

6 maanden onafgebroken in dienst is geweest.
  .   Van het bepaalde in dit lid mag ten gunste van de werknemer worden afgeweken. 
3.  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid gelden ingeval van ontslag in het kader 

van reorganisatie de verlengde opzegtermijnen zoals overeengekomen in het betref-
fende Sociaal Beleidskader, Sociaal Statuut of Reorganisatieleidraad.

4.  Indien een dienstverband voor bepaalde tijd of een opeenvolging van dienstverban-
den voor bepaalde tijd die een termijn behelzen van meer dan 2 jaar, al dan niet 
tussentijds door de werkgever wordt opgezegd of van rechtswege eindigt, heeft de 
werknemer recht op flankerend beleid, conform het voor de instelling vigerende So-
ciaal Beleidskader, inclusief de daarin opgenomen termijnen. 

artiKeL 9.4  OntsLagverBOden 

1. Opzegging kan niet geschieden gedurende de zwangerschap van de vrouwelijke werk-
nemer, noch gedurende het bevallingsverlof noch, indien zij haar werk heeft hervat, 
gedurende 6 weken na einde bevallingsverlof. De werkgever kan ter staving van de 
zwangerschap een verklaring van een geneeskundige of een verloskundige verlangen.

2. Opzegging kan niet geschieden wegens de omstandigheid dat de werknemer in of 
buiten rechte een beroep heeft gedaan op het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen.

artiKeL 9.4 a  OntsLag tijdens PrOeftijd

Het dienstverband kan door zowel werkgever als werknemer tijdens de proeftijd als be-
doeld in artikel 2.5 lid 3 zonder opzegtermijn worden beëindigd.

artiKeL 9.5  OntsLag Wegens OPheffing funCtie Of OvertOLLigheid

1.  Aan de werknemer kan eervol ontslag worden verleend:
a.    wegens opheffing van zijn functie;
b.    wegens overtolligheid van personeel als gevolg van verandering in de inrichting 

van de organisatie-eenheid waarbij de werknemer werkzaam is, dan wel als gevolg 
van vermindering van de werkzaamheden bij die organisatie-eenheid.

2.  Ontslag op één van de in het eerste lid genoemde gronden kan slechts plaatsvinden, 
indien het na een zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken om de werknemer 
binnen het gezagsbereik van de werkgever andere mede in verband met zijn persoon-
lijkheid en omstandigheden voor hem passende werkzaamheden op te dragen, dan 
wel indien de werknemer zodanige werkzaamheden weigert te aanvaarden. Bij het op-
dragen van passende werkzaamheden zal teneinde het ontstaan dan wel het vergroten 
van feitelijke ongelijkheden tegen te gaan, uitgangspunt zijn, dat voorrang wordt ge-
geven aan vrouwelijke werknemers.

3.  Ontslag op één van de in het eerste lid genoemde gronden vindt uiterlijk 1 jaar na 
bekendwording van de opheffing van de functie/overtolligheid, plaats. In het Lo-
kaal Overleg kan in geval van een reorganisatie een langere termijn worden overeen-
gekomen.
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4.  Ontslag wegens overtolligheid van werknemers die een vast dienstverband hebben, 
vindt plaats in de volgende rangorde14:
a.     zij die 35 of meer voor pensioen geldige dienstjaren hebben, waarbij ouderen in leef-
      tijd vóór jongeren gaan;
b.     zij die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben overschreden, te beginnen met hen-

die het geringste aantal jaren hebben doorgebracht in burgerlijke overheidsdienst, 
waaronder mede begrepen jaren doorgebracht in dienst van een Nederlandse uni-
versiteit of van een Nederlands academisch ziekenhuis;

c.     zij die het geringste aantal jaren in burgerlijke overheidsdienst hebben door-
gebracht.

  .   Voor de berekening van het aantal jaren in burgerlijke overheidsdienst wordt mede 
in aanmerking genomen tijd gewijd aan de verzorging van tot het huishouden van de 
werknemer behorende 0-4-jarige eigen, stief- of pleegkinderen, tot een maximum van 
in totaal 6 jaren.

5.  Indien het belang van de werkgever dit vordert kan bij de verlening van het ontslag 
van de rangorde bedoeld in het vierde lid, worden afgeweken. Omvat de afvloeiing 
in dat geval meer dan 1% van het aantal werknemers met een dienstverband voor 
onbepaalde tijd bij de betrokken organisatie-eenheid, met een minimum van vijf, dan 
geschiedt zij naar een bepaald vooraf vastgesteld plan.

6.  Bij een ontslagverlening op grond van het eerste lid wordt, afhankelijk van het Sociaal 
Beleidskader, een opzeggingstermijn van ten minste 3 maanden in acht genomen.

7.  De werknemer wordt na verplaatsing van de organisatie-eenheid waarbij hij werkzaam 
is eervol ontslag verleend, als op grond van door hem kenbaar gemaakte, aan zijn 
persoonlijke omstandigheden ontleende en door de werkgever als geldig erkende be-
denkingen van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij zich naar de 
verplaatsing zal voegen dan wel zal  blijven voegen, tenzij de werkgever het mogelijk 
acht aan de werknemer andere passende werkzaamheden op te dragen, waarvoor 
eerder bedoelde bedenkingen niet gelden.

8.  Binnen een periode van uiterlijk 1 jaar nadat de werknemer de hem in gevolge dit 
artikel opgedragen werkzaamheden is gaan vervullen, kan hem alsnog eervol ontslag 
worden verleend, als die werkzaamheden niet passend voor hem blijken te zijn. Hier-
bij geldt geen opzegtermijn.

artiKeL 9.6  OntsLag Wegens einde externe finanCiering

Aan de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd dat blijkens het aanstel-
lingsbesluit c.q. de arbeidsovereenkomst afhankelijk is van externe financiering kan inge-
val van beëindiging van deze financiering ontslag worden verleend op grond van ophef-
fing van de functie dan wel overtolligheid zonder dat er sprake is van een reorganisatie. 
Het flankerend beleid en het Sociaal Beleidskader zijn van toepassing.

artiKeL 9.7  OntsLag Wegens fLexiBeL PensiOen en uittreden (fPu)

1. De werknemer die ontslag vraagt met het oog op een uitkering krachtens de regeling 
Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU), wordt ontslag verleend, als het bestuur van de 
Stichting Pensioenfonds ABP op een desbetreffende aanvraag heeft beslist dat na dat te 
verlenen ontslag recht bestaat op een uitkering krachtens de regeling FPU. Het ontslag 
gaat niet eerder in dan met ingang van de dag waarop genoemde uitkering ingaat. 

14 voor de werkgevers naar burgerlijk recht geldt onverkort het BBa 1945.
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2. Dit artikel geldt ook indien en voor zover er sprake is van in deeltijd gebruikmaken 
van de FPU-regeling.

3. Artikel 9.2 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

artiKeL 9.8  OntsLag uit het dienstverBand Wegens zieKte 
                       en arBeidsOngesChiKtheid

Ingeval van ziekte en arbeidsongeschiktheid geldt gedurende 2 jaar een ontslagverbod. 
Dit ontslagverbod geldt niet indien de werknemer zonder deugdelijke grond weigert om:
a. gevolg te geven aan, door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige 

gegeven, redelijke voorschriften en/of mee te werken aan door de werkgever of een 
door hem aangewezen deskundige, getroffen maatregelen om hem in staat te stellen 
de eigen of andere passende arbeid te verrichten;

b.  passende arbeid te verrichten waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt.
 Onder ‘passende arbeid’ wordt in het kader van dit artikel verstaan: alle arbeid 

waarop de krachten en bekwaamheden van de werknemer zijn berekend tenzij aan-
vaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan 
worden gevergd;

c.  zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan 
van aanpak als bedoeld in artikel 25 lid 2 WIA.15

artiKeL 9.9  OntsLag Wegens het aanvaarden van een PuBLieKe funCtie

1. Aan de werknemer die in verband met de aanvaarding van een functie in een publiek-
rechtelijk college, waarin hij is benoemd of verkozen, tijdelijk is ontheven van de ver-
vulling van zijn functie, wordt, indien hij ophoudt die functie in een publiekrechtelijk 
college te bekleden en hij naar het oordeel van de werkgever niet in actieve dienst kan 
worden hersteld, eervol ontslag verleend.

2. Eervol ontslag wordt eveneens verleend aan de werknemer die na afloop van buiten-
gewoon verlof van lange duur, naar het oordeel van de werkgever niet in actieve 
dienst kan worden hersteld.

3. Aan de werknemer die een benoeming tot minister of staatssecretaris aanvaardt, 
wordt met ingang van de dag van het aanvaarden van deze functie, eervol ontslag 
verleend.

artiKeL 9.10  OntsLag uit dienstverBand vOOr OnBePaaLde tijd

1.  Anders dan op verzoek van de werknemer, bij wijze van disciplinaire maatregel of 
ingevolge de Wet Incomptabiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement, dan wel 
de artikelen 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 en 9.9 van deze CAO kan de werknemer met een dienst-
verband voor onbepaalde tijd worden ontslagen op grond van:
a.     het verlies van een vereiste voor de benoembaarheid, door de werkgever gesteld 

bij een regeling aan benoeming voorafgegaan, tenzij het vereiste alleen voor de 
aanvang van de functie geldt;

b.     het ontbreken van verblijfsvergunning dan wel tewerkstellingsvergunning;
c.     een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij de werknemer onder 

curatele is gesteld;

15 zie Wet verbetering poortwachter, stb. 2001, 628.
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d.     het ondergaan van lijfsdwang wegens schulden krachtens een onherroepelijk ge-
worden rechterlijke uitspraak;

e.     een onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;
f.     blijvende ongeschiktheid, uit hoofde van ziekten of gebreken, voor de vervulling 

van zijn functie blijkens het doorlopen van de procedure bedoeld in artikel 20 van 
het ZAOI. Dit ontslag kan ook voor een gedeelte van het dienstverband worden 
gegeven. Na volledig ontslag kan aansluitend met de werknemer een deeltijddienst-
verband worden aangegaan, voor zover er passende arbeid bij de werkgever be-
schikbaar is;

g.     onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan op grond van ziels- of lichaams-
gebreken voor de door hem beklede functie;

h.     het bij of in verband met indiensttreding of keuring verstrekken van onjuiste of 
onvolledige inlichtingen, zonder welke handelwijze niet tot indienstneming of 
goedkeuring zou zijn overgegaan, tenzij de werknemer aannemelijk maakt dat hij 
te goeder trouw heeft gehandeld;

i.     het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
2.  Ontslag op grond van het eerste lid onder a, f, g en i wordt eervol verleend.
3.  Bij een ontslagverlening op grond van het eerste lid, onder a, of g, wordt een opzeg-

termijn van 3 maanden in acht genomen. Bij een ontslagverlening op grond van b, c, 
d, e, f, h en i behoeft geen opzegtermijn in acht genomen te worden.

artiKeL 9.11  OntsLag OP andere grOnden 

1.  Aan een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd kan ook op andere 
gronden dan die in deze CAO worden genoemd, eervol ontslag worden gegeven.

2.  In geval van ontslag ingevolge het eerste lid, treft de werkgever een regeling waarbij 
de werknemer een uitkering wordt verleend die redelijk en billijk is.

artiKeL 9.12  herPLaatsinginsPanning 

In het geval, bedoeld in artikel 9.10 eerste lid, onder g (onbekwaamheid of ongeschikt-
heid anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken), gaat de werkgever, alvorens 
tot ontslag over te gaan, na of binnen zijn gezagsbereik herplaatsing van de werknemer 
in een andere, mede in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden voor hem 
passende functie mogelijk is, tenzij het tekortschieten aan eigen schuld of toedoen van de 
desbetreffende werknemer is te wijten.

artiKeL 9.13  BezWaar tegen OntsLagBesLuiten

1. Ten behoeve van de beslissing op bezwaren tegen ontslagbesluiten stelt de werkgever 
een adviescommissie in als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb.

2. De adviescommissie, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een voorzitter en twee 
leden. Zowel de leden als de voorzitter worden benoemd door de werkgever. Een 
lid wordt benoemd op voordracht van de werkgever en een lid op voordracht van de 
werknemersorganisaties. De beide leden dragen de voorzitter, als bedoeld in artikel 
7:13, eerste lid onder b van de Awb, ter benoeming voor. Op dezelfde wijze worden 
voor elk lid een plaatsvervangend lid en voor de voorzitter een plaatsvervangend 
voorzitter benoemd.
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3. Een ontslag op grond van de artikelen 9.3, lid 2, 9.5 lid 1 en 9.10 lid 1 onder a of 
g gaat niet eerder in dan een week nadat de werkgever de beslissing op bezwaar, 
bedoeld in het eerste lid, heeft genomen. Het besluit wordt echter niet later geëffec-
tueerd dan 16 weken na dagtekening van het ontslagbesluit als bedoeld in lid 1.

4. Dit artikel geldt niet voor de werkgever naar Burgerlijk Recht omdat het Buitenge-
woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) op hem van toepassing is.

artiKeL 9.14  OntsLag na herPLaatsing

Indien aan de werknemer gedurende de tijd dat hij recht had op wachtgeld krachtens het 
Rijkswachtgeldbesluit 1959, op een uitkering krachtens de Uitkeringsregeling 1966 of de 
B-WOI, dan wel op suppletie, als bedoeld in hoofdstuk 1 van de ZAOI, een voor hem 
passend geachte functie is aangeboden en die functie binnen een periode van uiterlijk 
een jaar, nadat hij deze is gaan vervullen, niet passend voor hem blijkt te zijn, kan hem 
binnen die periode eervol ontslag uit die functie worden verleend, welk ontslag ten aan-
zien van zijn aanspraken op een uitkering wordt geacht niet door eigen toedoen te zijn 
verleend.



51

Hoofdstuk 10  Vergoedingen en voorzieningen

artiKeL 10.1  vergOedingen/tegeMOetKOMingen

1.  Voor zover de werkgever op 31 december 2006 voorziet in tegemoetkoming in of ver-
goeding van hierna genoemde kosten, stelt de werkgever, met inachtneming van lid 2 
tot en met 4, regels vast met betrekking tot de vergoeding voor of tegemoetkoming in:
a.     reis- en verblijfkosten ter zake van in opdracht van de werkgever te maken dienst-
     reizen;
b.    de noodzakelijk te maken reiskosten woon-/werkverkeer in Nederland;
c.    kosten in verband met het gebruik van telecommunicatieapparatuur;
d.    kosten van een maaltijd in geval van in opdracht van de werkgever verricht over-
     werk;
e.    kosten in verband met verhuizingen vanuit en naar het buitenland;
f.    kosten in verband met het drukken van het proefschrift;
g.    naar het oordeel van de werkgever andere noodzakelijk te maken kosten.

2.  Voor reiskosten woon/werkverkeer als bedoeld in lid 1 b geldt dat de hoogte van de 
vergoeding minimaal gelijk is aan de hoogte van de vergoeding zoals die gold op 31 
december 2006. Verlaging van de vergoeding behoeft op het niveau van de werkgever 
instemming van werknemersorganisaties;

3.  De kosten als bedoeld in lid 1 onder c worden uitsluitend –en conform de fiscale 
wetgeving- verstrekt indien de telecommunicatieapparatuur in het belang van de 
werkzaamheden wordt gebruikt en/of geïnstalleerd.

4.  Onder kosten in verband met verhuizingen vanuit het buitenland als bedoeld in lid 
1 onder e worden in ieder geval verstaan de noodzakelijk te maken reiskosten en de 
transportkosten. 

artiKeL 10.2  BerOePsKOsten

1.  De werknemer heeft recht op vergoeding van de noodzakelijke kosten gemaakt ten 
behoeve van de uitoefening van zijn functie.16

2.  De werknemer dient voorafgaand aan het maken van de kosten een gemotiveerd ver-
zoek in voor de vergoeding van de kosten genoemd in lid 1. De werkgever neemt 
hierover een besluit.

 

tegemOetkOming binnenlanDse verhuiskOsten en pensiOnkOsten

artiKeL 10.3  funCtiOneLe verhuisPLiCht

De werkgever legt aan de werknemer in beginsel geen verhuisplicht op.
Alleen als de werkgever van mening is dat de werknemer in verband met een goede 
uitoefening van de functie in de nabijheid van de standplaats dient te wonen kan de 
werknemer een schriftelijk onderbouwde functionele verhuisplicht worden opgelegd als 
bedoeld in artikel 1.5 onder 17. 

16 teneinde de inzetbaarheid van de werknemer alsmede de kwaliteit bij de uitoefening van de functie te waarborgen heeft hij recht 
op vergoeding van de beroepskosten. Partijen hebben hierbij vooral gedacht aan kosten van onder andere congresbezoek, 
vakliteratuur, reis- en verblijfkosten.
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artiKeL 10.4  aansPraaK OP tegeMOetKOMing in de verhuisKOsten

1.  Voor noodzakelijk te maken verhuiskosten (zijnde herinrichtingskosten en transport-
kosten) in verband met verhuizing of overplaatsing in Nederland wordt een tegemoet-
koming dan wel vergoeding verstrekt.

2.  Voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten komen in aanmerking:
a.     de werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd of met uitzicht daarop;
b.    de werknemer met een tijdelijk dienstverband van 2 jaar of meer, dat op het mo-

ment van verhuizing nog ten minste 1 jaar duurt.
3.  De in lid 2 bedoelde werknemer die binnen een afstand van 30 km17 van de standplaats 

komt te wonen, ontvangt eenmalig een tegemoetkoming in de herinrichtingskosten en 
volledige vergoeding van de in redelijkheid te maken transportkosten ten behoeve van 
het overbrengen van de inboedel.

4.  Alleen bij wijziging van de standplaats kan de werknemer opnieuw aanspraak maken 
op de vergoeding en/of tegemoetkoming als bedoeld in het vorige lid.

5.   De werknemer dient binnen een half jaar na zijn verhuizing zijn verzoek om een tege  
 moetkoming in de verhuiskosten bij de werkgever ingediend te hebben.

artiKeL 10.5  hOOgte herinriChtingsKOsten en transPOrtKOsten

1.  De tegemoetkoming in de herinrichtingskosten bedraagt € 2.042,-.
2. De tegemoetkoming in de herinrichtingskosten wordt netto uitbetaald, met inacht-

neming van het hiervoor geldende fiscale maximum. Op het deel van de tegemoetkoming 
dat het fiscale maximum te boven gaat, worden belasting en premies ingehouden.

3.  De in redelijkheid te maken transportkosten ten behoeve van het overbrengen van de 
inboedel worden volledig vergoed op basis van een door de werkgever goedgekeurde 
offerte. De werkgever kan nadere regels stellen omtrent selectie en gebruik van het 
verhuisbedrijf.

4.  Indien een functionele verhuisplicht wordt opgelegd bedraagt de tegemoetkoming in 
de herinrichtingskosten, in afwijking van het eerste lid, 12% van het jaarsalaris op het 
moment van de verhuizing, met een minimum van € 2.226,- en een maximum van 
€ 5.445,-.

5.  Ook in geval van een functieverplaatsing kan de werknemer aanspraak maken op de 
hogere tegemoetkoming in de herinrichtingskosten als bedoeld in het vierde lid. In 
dat geval blijft de terugbetalingsverplichting ex artikel 10.7 buiten toepassing.

artiKeL 10.6  KOsten tijdeLijKe huisvesting/PensiOnKOsten

1.   Indien dagelijks heen en weer reizen tussen woonplaats en standplaats naar het oor-
deel van de werkgever redelijkerwijs niet mogelijk is en er voor de werknemer sprake 
is van feitelijk dubbele woonlasten dan wel pensionkosten wordt, bij indiensttreding, 
gedurende maximaal 1 jaar en tegen overlegging van bewijsstukken, een tegemoet-
koming toegekend voor de kosten verbonden aan een verblijf in een pension in (of 
binnen een afstand van 30 km18 van) de standplaats.

17  deze wordt vastgesteld met behulp van de digitale anWB routeplanner, www.anwb.nl, volgens de snelste route.
18  deze wordt vastgesteld met behulp van de digitale anWB routeplanner, www.anwb.nl, volgens de snelste route.
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2.  Bij een tijdelijk dienstverband van maximaal 2 jaar, waarvan bij het aangaan van het 
dienstverband vaststaat dat verlenging dan wel voortzetting van het dienstverband niet 
aan de orde is, kan de tegemoetkoming in de pensionkosten worden toegekend voor 
maximaal 2 jaar, indien overigens wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd 
in lid 1.

3. De hoogte van de tegemoetkoming in de pensionkosten bedraagt per maand maximaal 
 € 230,-. 
4.  Indien aan de werknemer ingevolge lid 1 een pensionkostenvergoeding is toegekend, 

dan worden op zijn verzoek de reiskosten naar zijn vaste woonplaats vergoed voor 
ten hoogste één heen- en terugreis per maand (op basis van NS tarieven 2e klas).

artiKeL 10.7  terugBetaLing verhuisKOsten

1. De verstrekte tegemoetkoming in de herinrichtingskosten en de transportkosten-
vergoeding moet volledig worden terugbetaald:

 a.     indien de werknemer binnen 1 jaar na de verhuizing opnieuw verhuist naar een
    woonplaats buiten de in artikel 10.1 lid 2 bedoelde afstand van 30 km;
 b.    er sprake is van verwijtbaar ontslag binnen 1 jaar na de verhuizing;
 c.     ingeval van ontslag op eigen verzoek binnen 1 jaar na de verhuizing.

2. De verstrekte tegemoetkoming in de herinrichtingskosten en de transportkostenver-
goeding moet gedeeltelijk worden terugbetaald indien het dienstverband binnen 
2 jaar na de verhuizing eindigt. In dat geval wordt de terugvordering verminderd met 
1/24 deel van het totale bedrag, voor iedere kalendermaand dat het dienstverband 
met de werknemer na de verhuizing heeft voortgeduurd.

3. De verstrekte tegemoetkoming in de herinrichtingskosten en de transportkostenver-
goeding behoeven nooit te worden terugbetaald indien:

 a.     het dienstverband wegens arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd; 
 b.    de werknemer aansluitend op de beëindiging van het dienstverband in dienst treedt 

van een andere WVOI-werkgever;
 c.     de werkgever het dienstverband met de werknemer buiten diens schuld of toedoen 

beëindigt. 

artiKeL 10.8  herziening/Beëindiging vergOeding 
                        en/Of tegeMOetKOMing

Verleende vergoedingen en/of tegemoetkomingen worden herzien dan wel beëindigd:
a.   bij verhuizing naar een andere woonplaats buiten een afstand van 30 km19 van de 

standplaats of wijziging van standplaats;
b.  indien -voorzienbaar- gedurende 2 maanden geen werkzaamheden in de standplaats 

worden verricht, anders dan in geval van vakantie.

artiKeL 10.9  nadere regeLs

De werkgever kan ter uitvoering van de artikelen 10.3 t/m 10.8 nadere regels stellen.

19  afstand wordt vastgesteld met behulp van de digitale anWB routeplanner, www.anwb.nl, volgens de snelste route.
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Hoofdstuk 11  Disciplinaire maatregelen, 
                schorsing en non-activiteit 

artiKeL 11.1  disCiPLinaire MaatregeLen 

1.  De werkgever kan de werknemer die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt, een 
disciplinaire maatregel opleggen.

2.  Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of na-
laten van iets, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen of 
na te laten.

3.   De disciplinaire maatregelen als bedoeld in lid 1 die kunnen worden opgelegd zijn:
a.     schriftelijke berisping;
b.     vermindering van de jaarlijkse vakantieverlofaanspraak; 
c.     onthouding periodieke verhoging; 
d.     schorsing; 
e.     ontslag zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen; 
f.     gehele of gedeeltelijke inhouding van de bezoldiging tot het bedrag van ten hoog-

ste de bezoldiging over een halve maand; 
g.     terugplaatsing in een lagere salarisschaal. 

artiKeL 11.2  vrijheid van Meningsuiting 

1. Er kan pas een disciplinaire maatregel worden opgelegd wegens overtreding van ar-
tikel 125a, eerste lid, van de Ambtenarenwet nadat daarover advies is ingewonnen 
van een daartoe door de instelling, zoveel mogelijk in samenwerking met de overige 
instellingen ingestelde commissie.

2. De instelling stelt, zoveel mogelijk in samenwerking met de overige instellingen, re-
gels vast met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van deze commissie.

3. De werkgever geeft bij haar besluit tot oplegging van een disciplinaire maatregel, als 
bedoeld in het eerste lid, te kennen of dit in overeenstemming is met het ingewonnen 
advies.

artiKeL 11.3  sChOrsing 

De werknemer is van rechtswege in zijn functie geschorst, wanneer hij op grond van een 
wettelijke maatregel of op grond van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 
Ziekenhuizen (Stb. 2002, 431) van zijn vrijheid is beroofd.
De werknemer is niet van rechtswege in zijn functie geschorst wanneer de vrijheidsbeneming 
het gevolg is van een maatregel die getroffen is in het belang van de volksgezondheid.
 

artiKeL 11.4  nOn-aCtiviteit

1. Onverminderd de regels rond het opleggen van een disciplinaire maatregel, zoals 
genoemd in artikel 11.1 van dit hoofdstuk, kan de werkgever de werknemer op non-
actief stellen:

 a.     als een strafrechtelijke vervolging ter zake van misdrijf tegen hem is ingesteld;
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 b.     wanneer hem door de werkgever het voornemen tot een disciplinaire maatregel   
   tot onvoorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven dan wel hem die maatregel is   
   opgelegd;

 c.     wanneer, naar het oordeel van de werkgever, het belang van de werkgever dit    
   vordert.

2. Het besluit waarbij de werknemer op non-actief wordt gesteld, vermeldt de datum 
van ingang daarvan en de omstandigheden die daartoe aanleiding hebben gegeven.

artiKeL 11.5  BezOLdiging tijdens sChOrsing Of nOn-aCtiviteit

1. Tijdens de schorsing of de non-activiteit kan de bezoldiging voor een derde gedeelte  
 worden ingehouden. Na verloop van 6 weken kan een verdere inhouding ook van 
het volle bedrag van de bezoldiging plaatsvinden. Geen inhouding vindt plaats als de 
werknemer op non-actief is gesteld omdat:
a.    het belang van de werkgever dit naar de mening van de werkgever vordert;
b.    de werknemer plaatsing in een psychiatrische inrichting of daarmede gelijk te 
     stellen inrichting ondergaat;
c.    de werknemer politiebewaring of inverzekeringstelling als bedoeld in artikel 57
     van het Wetboek van Strafvordering ondergaat, mits niet gevolgd door inbewaring-
     stelling.

2 De ingehouden bezoldiging kan alsnog geheel of gedeeltelijk aan de werknemer wor-
den uitbetaald, indien de schorsing of non-activiteit niet wordt gevolgd door een on-
voorwaardelijk ontslag bij wijze van disciplinaire maatregel of ontslag op grond van 
onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf vanwege misdrijf. Op de uit te keren 
bezoldiging worden in mindering gebracht de inkomsten die de werknemer sedert de 
schorsing of gedurende de non-activiteit heeft genoten uit arbeid die hij heeft kunnen 
verrichten, tenzij dit, naar het oordeel van de werkgever, onredelijk of onbillijk is.

3 Het niet ingehouden gedeelte van de bezoldiging van de werknemer kan aan anderen 
worden uitbetaald.

4 Als de werknemer is geschorst of op non-actief is gesteld tijdens ziekte, wordt onder 
bezoldiging verstaan hetgeen daaronder voor de toepassing van het ZAOI wordt 
verstaan.

artiKeL 11.6  nadere regeLs

De werkgever kan nadere regels stellen ter uitvoering van de artikelen 11.1 t/m 11.5.
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Hoofdstuk 12  Bijzondere bepalingen voor 
                 onderzoekers in opleiding (OIO’s) 

artiKeL 12.1  dOeL aansteLLing OiO

In het aanstellingsbesluit/de arbeidsovereenkomst legt de werkgever, in overleg met de 
toekomstige Onderzoeker in opleiding (OIO), het doel van de aanstelling vast.

artiKeL 12.2  aard, duur en OMvang dienstverBand OiO 

1 Ingeval de OIO in dienst wordt genomen ter vervaardiging van een proefschrift (dan 
wel proefontwerp) bedraagt het dienstverband voor bepaalde tijd ten hoogste 4 jaar.

2 In geval de OIO in dienst wordt genomen om gedurende een bepaalde tijd mee te 
werken aan een onderzoeksproject dan wel ter vervaardiging van een beperkt techno-
logisch ontwerp, bedraagt het dienstverband voor bepaalde tijd ten hoogste 2 jaar.

3 Ingeval daartoe naar het oordeel van de werkgever aanleiding bestaat, kan het tijde-
lijke dienstverband met ten hoogste 1 jaar worden verlengd (zie artikel 2.11).

 Deze maximumtermijn kan uitsluitend worden overschreden indien het dienstver-
band wordt verlengd op grond van artikel 2.9 lid 2. Op deze verlengingen is artikel 
2.8 lid 1 ( ćonversie naar vast dienstverband´) niet van toepassing.

4 Het dienstverband wordt in de regel aangegaan voor de volledige werktijd. Ingeval 
indienstneming in deeltijd geschiedt, wordt de aangegane duur van het dienstverband 
naar evenredigheid verlengd.

artiKeL 12.3  BezOLdiging OiO

1 De werknemer die als OIO in dienst wordt genomen wordt bezoldigd volgens de 
OIO-salarisschaal (opgenomen in bijlage 1 bij deze CAO).

2 Bij aanvang van het dienstverband wordt aan de OIO het salaris toegekend dat in de 
voor hem geldende salarisschaal is vermeld achter OIO-1. 

3 In afwijking van het vorige lid kan bij aanvang van het dienstverband met de OIO, bij 
de vaststelling van het salaris rekening worden gehouden met opgedane werkervaring.

4 Het salaris van de OIO wordt periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag van de 
OIO-salarisschaal. Deze periodieke verhoging wordt voor de eerste maal toegekend met 
ingang van de eerste dag van de maand waarin sinds zijn dienstverband een jaar is ver-
streken en nadien telkens na een jaar, met inachtname van het bepaalde in lid 5, lid 6 en 
lid 7. 

5 Het salaris van de OIO wordt periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag van 
de OIO-salarisschaal, tenzij de OIO naar het oordeel van de werkgever zijn functie 
niet naar behoren vervult. In dat geval is artikel 3.5 lid 3 onverkort van toepassing 
( ónthouding periodieke salarisverhoging´).

6 Indien een deeltijd-dienstverband wordt aangegaan en van tevoren bekend is dat de 
promotieduur langer zal zijn dan 4 jaar (zie artikel 12.2 lid 1) vindt de periodieke

  verhoging naar de volgende trede naar evenredigheid van tijd plaats20.

7 Nadat salaristrede 4 is bereikt, wordt het salaris niet verder periodiek verhoogd.
20  als een OiO dus 8 jaar over zijn promotieonderzoek gaat doen, houdt hij in het 2e kaar trede 1 en gaat hij in het 3e jaar naar 

trede 2, enzovoort.
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artiKeL 12.4   additiOneLe afsPraKen in verBand Met verhOging 
                        OiO-saLarissen Per 01-10-2003

1. OIO ś die op 30 september 2003 in dienst zijn van een WVOI-werkgever en voor wie 
de periodiekdatum niet op 1 oktober ligt, worden per 1 oktober 2003 horizontaal 
ingeschaald in de nieuwe salarisschaal. Voor deze zittende OIO ś wordt de periodiek-
datum gesteld op 1 oktober, waarbij de eerstvolgende periodieke verhoging wordt 
toegekend per 1 oktober 2004.

2. De op 30 september 2003 specifiek voor de categorie OIO ś bestaande collectieve en 
individuele belonings- en vergoedingsregelingen, met uitzondering van de tegemoet-
koming in de drukkosten voor proefschriften, zijn per 1 oktober 2003 vervallen.

3. OIO ś die op 30 september 2003 in dienst zijn van een WVOI-werkgever en die als 
gevolg van het overeengekomen ingroeitraject en als gevolg van het vervallen van be-
staande belonings- en vergoedingsregelingen, er in hun inkomen op achteruitgaan, 
worden voor het verschil volledig gecompenseerd.

artiKeL 12.5  aard en OMvang van de WerKzaaMheden

1. De OIO verricht wetenschappelijk onderzoek en legt de resultaten hiervan vast in een 
proefschrift dan wel proefontwerp, in een technologisch ontwerp dan wel in een of 
meer wetenschappelijke producties.

2. De omvang van de werkzaamheden, bedoeld in het vorige lid, vermeerderd met de 
omvang van de daarbij te ontvangen opleiding en begeleiding als omschreven in het 
opleidings- en begeleidingsplan, bedraagt, gerekend per jaar niet minder dan 75% 
van de tijd waarvoor de OIO in dienst is genomen.

3. De OIO kan niet worden belast met het verrichten van beheerstaken.

artiKeL 12.6  OPLeidings- en BegeLeidingsPLan

1.  De werkgever ziet er op toe dat, na overleg met de OIO en in overeenstemming met 
de aangewezen promotiebegeleider dan wel promotor, voor iedere OIO een op hem 
afgestemd opleidings- en begeleidingsplan wordt vastgesteld en dat dit plan binnen 
3 maanden na de indienstneming aan de OIO wordt uitgereikt.

2.  De OIO wordt niet in dienst genomen dan nadat op grond van het opleidings- en be-
geleidingsplan is komen vast te staan dat aan hem de vereiste universitaire opleiding 
en begeleiding zal worden gegeven met inbegrip van het daartoe vereiste onderwijs.

3.  Het opleidings- en begeleidingsplan wordt tegen het einde van het eerste jaar voor de 
verdere duur van het dienstverband nader ingevuld en wordt zonodig van jaar tot jaar 
bijgesteld.

4.  Onverminderd het bepaalde in het tweede lid worden in het opleidings- en bege-
leidingplan in ieder geval vastgelegd:
a.     welke kennis en vaardigheden dienen te worden verworven en op welke wijze dit 

dient plaats te vinden;
b.     wie voor de OIO optreedt als begeleider, wie de promotor is en dat de OIO bij 

de aanvang van zijn promotieonderzoek alsmede op die momenten die beslissend 
zijn voor de voortgang van het onderzoek, doch ten minste eenmaal per jaar, een 
gesprek heeft over zijn promotieonderzoek met de promotor;

c.     de omvang in uren per maand van door de aangewezen begeleider dan wel pro-
motor te geven persoonlijke begeleiding waarop de OIO ten minste recht heeft.
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5.   In verband met scholing en competentieontwikkeling zal er met de OIO’s, tijdens 
hun jaarlijkse plannings- en evaluatiegesprek, vanaf 2007 verplicht overleg worden 
gevoerd over het inzetten van de waarde van maximaal 10 vakantieverlofdagen per 
jaar ten behoeve van carrièregerichte maatregelen.  De waarde van de 10 vakantiever-
lofdagen wordt weergegeven in een voor iedere OIO beschikbaar budget per OIO-jaar 
(1 t/m 4). Het verplichte cursusaanbod blijft voor rekening van de werkgever komen.

artiKeL 12.7  funCtiOneren OiO en evaLuatiePrOCedure

1. Een jaar nadat de OIO in dienst is genomen wordt het functioneren van betrokkene, 
tegen de achtergrond van het opleidings- en begeleidingsplan en de doelstellingen van 
het dienstverband, geëvalueerd.

2. De werkgever stelt voorschriften vast met betrekking tot de evaluatieprocedure en de 
bij de evaluatie van de onderzoekers in opleiding te hanteren criteria.

artiKeL 12.8  gesChiLLenregeLing 

De werkgever stelt regels vast omtrent de beslechting van geschillen die zich tussen de OIO 
en de bij zijn opleiding en begeleiding betrokken personen en organen, kunnen voordoen.

artiKeL 12.9  getuigsChrift

1. Door of namens de werkgever wordt bij beëindiging van het dienstverband aan de 
OIO een getuigschrift uitgereikt.

2.  Dit getuigschrift bevat in ieder geval:
 a.     een kort overzicht van het verrichte onderzoek alsmede een opgave van de publi-  

   caties met betrekking tot dit onderzoek;
 b.     een overzicht van het door de OIO gevolgde onderwijs.



59

Hoofdstuk 13  Studies en overige afspraken 
           tussen partijen

artiKeL 13.1  tijdeLijK dienstverBand 
                        Met BuitenLandse tOPOnderzOeKer

Eén keer per jaar zal aan de WVOI-overlegtafel worden gerapporteerd in hoeverre ar-
tikel 1.2 lid 2 is toegepast. In 2008 zal het gebruik van de betreffende bepaling worden 
geëvalueerd.

artiKeL 13.2  WerKgeriCht en LOOPBaangeriCht investeren

1. Het Professioneel OntwikkelingsPlan (POP), als bedoeld in artikel 6.4, is de ‘nieuwe 
naam’ voor het Persoonlijk OntwikkelingsPlan. De nieuwe naam staat symbool voor 
een krachtiger verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikke-
ling en ontwikkeling in/van de professie. De verbinding tussen persoonlijke ontwik-
kelingsdoelen en organisatiedoelen wordt verstevigd in de afspraken tussen leiding-
gevende en medewerker over de individuele ontwikkeling. 

2. Het Professioneel OntwikkelingsPlan (POP) is een instrument waarmee gedurende 
de looptijd van de CAO-OI een sterkere impuls zal worden gegeven aan de gezamen-
lijke investering in employability. 

3. POP is één van de middelen om de inzetbaarheid van individuele medewerkers te 
vergroten. Ten behoeve van het uitbouwen van POP en ter bevordering van de ont-
wikkeling van de medewerkers, wordt in paritair verband een werkconferentie voor 
leidinggevenden en een workshop voor medewerkers ontwikkeld. 

 De werkconferentie voor leidinggevenden is WVOI-breed en niet vrijblijvend. Het 
moment en de wijze waarop de workshop voor medewerkers wordt uitgevoerd, is 
gekoppeld aan de organisatieontwikkeling en wordt op lokaal niveau bepaald.

4. Inzet middelen: jaarlijks rapporteren werkgevers in hun Sociaal Jaarverslag over de 
middelen die zijn ingezet voor het stimuleren van de ontwikkeling van hun werkne-
mers, met als streefbedrag ten minste 1,2% van de totale loonsom.

artiKeL 13.3  LevensfaseBeWust PersOneeLsBeLeid

1.  Gedurende de looptijd van de CAO-OI zal een paritaire studie plaatsvinden naar 
levensfasebewust personeelsbeleid, met als uitgangspunt dat werknemers in iedere 
levensfase effectief en gezond aan het werk kunnen blijven en hun loopbaan actief 
vorm kunnen geven (employability). 

2.  Doel van de studie is om voor het einde van de looptijd van de CAO-OI een perso-
neelsbeleid te ontwikkelen dat er op gericht is dat medewerkers in iedere fase zelf ac-
tief sturing willen en kunnen geven aan hun loopbaan. Dit beleid komt in plaats van 
de huidige op leeftijd gebaseerde regelingen, zoals de 60+-regeling, de leeftijdsuren21, 

de onregelmatige dienst 55+ en de Seniorenregeling 2007. Daarbij kan organisatie-
verblijftijd een eigentijds vertrekpunt voor dit beleid zijn.

21  zie ook artikel 14.6.
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22 zie ook artikel 2.6 en bijlage 8.

3.  Bij het ontwikkelen van het nieuwe beleid is de financiële ruimte beschikbaar die ge-
moeid is met het huidige beleid (evenwaardigheid). De ontwikkelingen op het terrein 
van levensloop worden betrokken bij de ontwikkeling van het levensfasebewust perso-
neelsbeleid. 

4.  De studie wordt uiterlijk 1 januari 2010 afgerond. 

artiKeL 13.4 tenure traCK

1. Partijen zijn overeengekomen gedurende de looptijd van de CAO-OI een experimen-
teerartikel op te nemen ten behoeve van ‘tenure track’. 

2. Onder ‘tenure track’ wordt verstaan: ‘een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
maximaal 6 jaar met een talentvolle gepromoveerde academicus ter beoordeling van de 
vraag of aansluitend met betrokkene een dienstverband voor onbepaalde tijd zal wor-
den aangegaan’.

3. Voor het einde van de looptijd van deze CAO zullen partijen het experiment evalueren.22

artiKeL 13.5 WerKen na 65 jaar

1. Gedurende de looptijd van de CAO-OI wordt in paritair verband onderzoek verricht 
ten behoeve van het identificeren en wegnemen van knelpunten in de CAO-OI en 
aanpalende regelingen, die werken na 65 jaar belemmeren. 

2. Uitgangspunt blijft dat ieder dienstverband eindigt bij het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd (zijnde de AOW-gerechtigde leeftijd). Er is geen behoefte aan een algemene 
CAO-afspraak over het dóórwerken van werknemers ná hun 65e.

3. Werkgevers kunnen gedurende de looptijd van de CAO-OI in een voorkomend geval  
experimenteren met het inzetten van een 65+’er voor een concreet omschreven taak/
opdracht waarbij sprake moet zijn van aantoonbaar bedrijfsbelang.

4. In paritair verband wordt na afronding van het onderzoek bepaald welke CAO-bepa-
lingen in dergelijke specifieke gevallen van toepassing zijn of gewijzigd moeten wor-
den toegepast.

5. Het aldus vastgestelde model zal met ingang van 1 januari 2009 toegepast kunnen worden.
6. Voor het einde van de looptijd van deze CAO zal de toepassing worden geëvalueerd. 

artiKeL 13.6 OMvang standaardWerKWeeK 

1.  Gedurende de looptijd van de CAO-OI voeren de werkgevers een voorstudie uit waarin 
wordt bezien of en zo ja, in hoeverre heroverweging van de standaardomvang van de 
werkweek een meer structurele oplossing van het verlofstuwmerenknelpunt kan bieden.

2. In dit verband zal onder meer worden nagegaan of functiecontracten voor bepaalde 
groepen van personeel een bruikbaar alternatief kunnen zijn. 

3. Werkgevers zullen werknemersorganisaties bij de gedachtebepaling betrekken. De 
studie kan tot afspraken in de nieuwe CAO-OI leiden.

artiKeL 13.7 stand van zaKen LOPende afsPraKen 

In voorgaande CAO ś OI zijn diverse studies afgesproken. De stand van zaken van de nog 
lopende afspraken is als volgt. 
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1. Per 1 juli 2003 is de Functie Niveau Matrix (FNM) van kracht geworden. Partijen 
hebben tevens een ‘Bezwarenregeling Functiewaardering FNM’ voor de onderzoek-
instellingen vastgesteld, waarbij een paritair samengestelde bezwaaradviescommis-
sie op WVOI-niveau is ingesteld  met een onafhankelijk voorzitter. Deze commissie 
brengt bij geschillen een unaniem advies uit. De werkgever neemt het advies over ten-
zij redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten. De bezwaaradviescommissie 
is ingesteld voor de duur van de invoeringsperiode, maar blijft nog bestaan tot 1 juli 
2008. Voor 1 juli 2008 wordt het functioneren van deze bezwaaradviescommissie 
geëvalueerd.

2.  Met betrekking tot de wijziging van de fiscale regels voor het sparen van verlofdagen 
ten behoeve van prepensionering, zijn de toepasselijke regelingen in deze CAO per 
1 oktober 2003 aangepast en hiermee in overeenstemming gebracht met de uitspraak 
die de staatssecretaris van Financiën desgevraagd bij brief van 30 oktober 2003 heeft 
gedaan, (welke hij vervolgens per e-mail van 15 december 2003 ambtelijk nader heeft 
toegelicht) en die het volgende inhoudt: 

       - Verlof dat is gespaard in de jaren 2001-2003 kan tot uiterlijk 1 januari 2007 voor 
prepensionering worden opgenomen. 

       - Verlof dat is gespaard over de jaren voorafgaand aan 2001 kan ook nog ná 1 januari 
2007 voor prepensionering worden opgenomen.

       -  Vanaf 1 oktober 2003 kan ten behoeve van prepensionering geen verlof meer wor-
     den gespaard. 

artiKeL 13.8 aanWending Budgetten 

1. Afgesproken is om de SOP/SROI-budgetten en het budget De Jaren Tellen in beginsel 
te bestemmen ten behoeve van uitgaven als gevolg van deelname door de werknemers 
aan de thans geldende SROI. 

2. Het budget Kwaliteitsbeleid zal in beginsel worden bestemd ten behoeve van het in 
artikel 6.4 opgenomen recht van de werknemer om 1 keer per 5 jaar een professioneel 
loopbaanadvies te krijgen of in het kader van employability. 

3. Indien gelden uit de betreffende budgetten resteren, zal door de instelling in het Lo-
kaal Overleg een voorstel ten behoeve van de besteding van die restanten worden 
gedaan. 

4. Ten slotte zijn partijen overeengekomen dat, indien de budgetten SOP/SROI en de Ja-
ren Tellen niet toereikend zijn voor de kosten van deelname aan de SROI, het budget 
Kwaliteitsbeleid kan worden aangewend. 

5. De verantwoording over de besteding van de genoemde budgetten zal in het Lokaal 
Overleg plaatsvinden. Met ingang van 1 maart 2001 worden de decentrale arbeids-
voorwaardengelden geïndexeerd, overeenkomstig de wijzigingen in het hier overeen-
gekomen CAO-OI loon. Daarnaast zullen algemene kortingen en bonussen met be-
trekking tot het P-deel van de financiering eveneens doorwerken in deze indexering.

6. De uitgaven aan kinderopvang in 2001 worden, voor zover zij ten laste werden ge-
bracht van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden, hieruit geschrapt. Dit bedrag 
wordt per 1 januari 2002 structureel overgeheveld naar de lumpsum van de verschil-
lende instellingen.

7. De kosten die voortvloeien uit de implementatie van de Wet Arbeid en Zorg in hoofd-
stuk 5 van deze CAO, worden -voor zover deze uitgaan boven de regelingen uit deze 
wet- vooralsnog ten laste gebracht van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden.

8. De huidige middelen die de minister van OCW voor arbeidsmarktbeleid voor de OI 
sector beschikbaar stelt, worden nadat zij zijn toegevoegd aan de lumpsum van de 
instellingen onverkort ter beschikking gesteld aan SoFoKleS. 
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Hoofdstuk 14  Overgangs- en slotbepalingen

artiKeL 14.1  regeLingen OP insteLLings- en WerKgeversniveau

In het lokaal overleg respectievelijk in het overleg met de (C)OR zullen waar nodig de be-
staande regelingen in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van deze CAO.

artiKeL 14.2  Bestaande regeLingen uit rWOO, arar Of BW

Zolang de instelling/werkgever geen (nadere) regels heeft vastgesteld ter uitvoering van 
het bepaalde in deze CAO, blijven de op het betreffende onderwerp betrekking hebbende 
bestaande (nadere) regels van toepassing, uit Rechtspositiereglement Wetenschappelijk 
Onderzoek en Onderwijs (RWOO), Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR) of 
Burgerlijk Wetboek (BW), voor zover niet in strijd met de CAO-OI. 

artiKeL 14.3  dienstverBanden vOOr BePaaLde tijd aangegaan 
                         vóór 1 augustus 1999

1. De artikelen 2.5 tot en met 2.10 zijn van toepassing op dienstverbanden voor be-
paalde tijd die op of na 1 augustus 1999 ingaan.

2. De artikelen 2.5 tot en met 2.10 gelden niet voor op 31 juli 1999 bestaande dienst-
verbanden voor bepaalde tijd die op of na 1 augustus 1999 worden verlengd. Op 
deze dienstverbanden blijven de bepalingen 2.2 tot en met 2.7 alsmede 15.2 en 15.3 
van het RWOO d.d. 3 augustus 1995, (Stb. 394 1995), gevoegd als bijlage 5 van deze 
CAO, onverkort van toepassing.

artiKeL 14.4  vaKantiereChten

Indien het op 31 december 1999 bestaande recht van een werknemer op vakantie-uren 
(inclusief aantal leeftijdsuren) op grond van oude regelingen uitgaat boven de regeling 
van artikel 5.1 lid 1 en lid 2, dan wordt het recht bevroren, totdat op basis van de regeling 
die van kracht werd per 1 januari 2000 23 en is weergegeven in het huidige artikel 5.1 lid 
1 en lid 2, recht op meer verlof ontstaat.

artiKeL 14.5  OvergangsregeLing adv

1. Werknemers die op 31 december 2003 in dienst waren van een WVOI-werkgever 
en die oude rechten ontlenen aan de ADV-regeling, zoals die gold voor 1 augustus 
1989, behouden deze rechten. Het gaat daarbij in het bijzonder om werknemers die 
de mogelijkheid hadden om ADV in vast salaris om te zetten via een ophoging van 
het percentage dienstverband. 

2.  Bij wijziging van de omvang van het dienstverband van een werknemer die gebruik- 
maakt van één van de overgangsbepalingen, kan door hem op de overgangsbepalingen 
geen beroep meer worden gedaan en geldt de per 1 januari 2004 geldende regeling 
vakantieverlof (bijlage 3 bij deze CAO).

23 aantal basisdagen werd voor iedereen bij indiensttreding 23 c.q. 184 uur.
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3. Bij wijziging van de omvang van het dienstverband van een werknemer die gebruik- 
maakt van één van de overgangsbepalingen, kan door hem op de overgangsbepalingen 
geen beroep meer worden gedaan en geldt de per 1 januari 2004 geldende regeling 
vakantieverlof (bijlage 3 bij deze CAO).

artiKeL 14.6  Leeftijdsuren

Vanaf 1 januari 2009 worden leeftijdsuren bevroren (op het niveau van 31 december 2008). 
Bij wijze van overgangsmaatregel ontvangen werknemers die tussen 1 januari 2008 en 1 
juli 2010 45 jaar worden, nog wel 24 leeftijdsuren op jaarbasis. Werknemers van 45 jaar 
en ouder die vanaf 1 januari 2009 in dienst komen, krijgen leeftijdsuren op basis van hun 
leeftijd op peildatum 31 december 2008. 
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Bijlagen 1 t/m 7

Bijlage 1  Salarisschalen
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Salarisschalen onderzoekinstellingen per 01-02-2007
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Salarisschalen onderzoekinstellingen per 01-03-2008
Euro’s
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Salarisschalen onderzoekinstellingen per 01-01-2010
Euro’s
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Salarisschalen onderzoeker in opleiding (OIO)

Oio-1
Oio-2
Oio-3
Oio-4

Minimumbedrag vakantie-uitkering 
(opbouw per maand bij fulltime dienstverband): € 132,57

Salaristabel instroombanen    Salaristabel doorstroombanen

1e jaar 
2e jaar 
3e jaar 
4e jaar 

WML = wettelijk minimumloon

euro’s per 
01-02-2007
1918,00
2237,00
2342,00
2457,00

euro’s per 
01-03-2008
1979,00
2309,00
2417,00
2536,00

100% WML
110% WML
120% WML
130% WML

1e jaar 
2e jaar 
3e jaar 

130% WML
140% WML
150% WML

euro’s per 
01-01-2009
2005,00
2339,00
2448,00
2569,00

euro’s per 
01-01-2010
2037,00
2376,00
2487,00
2610,00
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Bijlage 2  Seniorenregeling 
               Onderzoekinstellingen (SROI-2007)

1  inLeiding 

De WVOI heeft, gelet op het feit dat de situatie van individuele werknemers aanmerkelijk 
uiteenlopen, een ‘Seniorenregeling op maat’ (SROI-2007) ontwikkeld. Als gevolg van 
maatschappelijke ontwikkeling zoals vergrijzing en ontgroening is er een noodzaak tot 
doorwerken op hogere leeftijd. Daarnaast spelen afschaffing van de FPU en budgettaire 
redenen een rol. Daarom geldt met ingang van 1 april 2007 een nieuwe seniorenregeling, 
met als uitgangspunt dat een optimale arbeidsparticipatie van oudere werknemers wordt 
gestimuleerd en gefacilieerd. De basis voor deze regeling is dan ook flexibiliteit met in-
achtneming van de bedrijfsvoering. Doel van deze regeling is te waarborgen dat de werk-
nemer actief tot aan de pensioenleeftijd aan het arbeidsproces kan blijven deelnemen. 

Aan de werknemer die gedurende de looptijd van de oude regeling (tot 1 april 2007) is 
ingestroomd, worden alle rechten die uit deze oude regeling voortvloeien, gegarandeerd 
tot aan het 65e jaar. De oude Seniorenregeling Onderzoekinstellingen is opgenomen in 
de CAO-OI 2005-2006. 

2  inhOud van de regeLing

Seniorendagen
Werknemers kunnen vanaf 59 jaar tot in beginsel 65 jaar hun feitelijke werktijd per week 
terugbrengen. Hiervoor stelt de werkgever maximaal 156 seniorendagen beschikbaar. 
Voor deeltijders geldt dit aantal dagen naar rato van de omvang van hun dienstverband. 
Deze seniorendagen kunnen alleen in het kader van de seniorenregeling worden ingezet. 
Over een seniorendag in het kader van deze regeling wordt 85% bruto salaris door-
betaald.

Percentage werktijdvermindering
De seniorenverlofdagen kunnen alleen opgenomen worden in de weekvariant (bijlage 3 CAO-
OI), waarbij de werknemer minimaal 50% van de op het moment van deelname geldende 
werktijd per week aanwezig dient te zijn, behoudens zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 
Gebruik van de FPU-regeling
De werknemer houdt het recht om tijdens het gebruik van de SROI-2007 vrijwillig met 
FPU te gaan. 
Echter, deelnemers aan de SROI-2007 die vanwege overgangsrecht nog een recht hebben 
op een FPU-uitkering met een uitkeringsniveau van 100% van de FPU-grondslag, zijn 
verplicht om daarvan gebruik te maken voor het percentage van de werktijd waarvoor 
van de SROI-2007 gebruik wordt gemaakt.

Afspraak over deelname 
Wanneer de werknemer start met het opnemen van het saldo seniorendagen en aldus de 
overeengekomen afspraak over deelname effectueert, treden de gevolgen die aan deel-
name aan de SROI-2007 verbonden zijn, zoals weergegeven onder 3, in werking. 
Toepassing van de regeling geschiedt op basis van een afspraak, waarbij het initiatief tot 
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gebruik van deze regeling zowel door de werknemer als door de werkgever kan worden 
genomen. Alleen wegens zwaarwegende bedrijfsorganisatorische redenen kan deelname 
aan deze seniorenregeling of de keuze van de werknemer met betrekking tot de werktijd-
vermindering en de concrete invulling ervan worden geweigerd. 

3  gevOLgen vOOr Overige arBeidsvOOrWaarden/aansPraKen

1.  De opname van de seniorendagen wordt aangemerkt als buitengewoon verlof met ge-
deeltelijk (85%) behoud van bezoldiging over die tijd. De werkgever zal zorgdragen 
voor de doorbetaling van de verschuldigde premies aan de Stichting Pensioenfonds 
ABP op basis van het oorspronkelijke dienstverband voor zowel het werkgeversdeel 
als het werknemersdeel.

2.  Alle aan de bezoldiging gerelateerde financiële aanspraken blijven berekend op basis 
van de bezoldiging die de werknemer genoten zou hebben wanneer hij niet van de 
regeling gebruik zou maken. Dit betekent dat zaken als ‘pensioenuitkering’, ‘vakan-
tie-uitkering’ en ‘eindejaarsuitkering’ niet wijzigen als gevolg van het deelnemen aan 
deze SROI-2007. 

3.  De deelnemer aan de SROI-2007 houdt een basisverlofaanspraak van 338 vakantie-
verlofuren.24

  Alle leeftijdsverlofuren en de 60+-regeling (half uur korter werken per dag) moeten 
worden ingeleverd vanaf het moment van deelname aan de SROI-2007.

4.   Onverminderd de bestaande Regeling/Gedragscode Nevenwerkzaamheden op instel-
lingsniveau worden alle nieuwe inkomsten uit arbeid die de werknemer verwerft 
naast zijn verminderde dienstbetrekking in verband met deze regeling, gekort op de 
bezoldiging tot maximaal de bezoldiging die wordt doorbetaald over de seniorendag 
(= 85%). Er blijft dus altijd recht bestaan op de bezoldiging die behoort bij de om-
vang van het dienstverband minus de seniorendagen.

5.  Indien de werknemer de in het kader van deze SROI-2007 beschikbaar gestelde 
seniorendagen niet geheel gebruikt dan wel er voor kiest in het geheel geen gebruik 
te maken van deze regeling, kan op geen enkele andere wijze aanspraak op de senio-
rendagen worden gemaakt. Uitbetaling zal in geen enkel geval plaatsvinden.

6.  Bij ziekte op een seniorendag vindt geen compensatie plaats. Aanspraken bij ziekte 
en arbeidsongeschiktheid worden gebaseerd op de bezoldiging (85%) ingevolge deze 
SROI-2007. 

 
4  randvOOrWaarden

1.  De werknemer moet direct voorafgaand aan deelname aan deze regeling een aaneen-
  gesloten ABP-diensttijd hebben van ten minste vijf jaar en ten minste vijf jaar in dienst
  zijn bij een van de WVOI-instellingen, inclusief de hierbij aangesloten werkgevers naar
  burgerlijk recht, waarbij de regelgeving van het ABP bepalend is.
2.  De werknemer kan vanaf 59 jaar tot 65 jaar op elk moment instappen in deze regeling,
  met dien verstande dat alle in deze regeling genoemde spelregels onverkort van toe-
  passing blijven.
3.  Wanneer van de SROI-2007 gebruik is gemaakt, is uitbreiding van de werktijd of terug-
  keer naar de volledige werktijd niet mogelijk.
4.  Voor de omvang van de werktijdvermindering als gevolg van gebruik van de SROI-2007
  ontstaat aansluitend geen recht op een werkloosheidsuitkering.

24 de omvang van het dienstverband bij aanvang van de srOi-2007 is bepalend voor de basisverlofaanspraak.



5  PrOCedure

1.  De werknemer die van deze regeling gebruik wil maken moet zijn voorstel hiertoe 
ten minste 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aan de werkgever 
kenbaar maken. 

2.  Met de betrokken werknemer wordt vervolgens een overeenkomst gesloten waarin 
de afspraken met betrekking tot de werktijdvermindering worden vastgelegd. Te-
vens worden ook afspraken opgenomen over de ontwikkeling van de activiteiten in 
de functie. Afspraken kunnen ook gericht zijn op geleidelijke vermindering van de 
eindverantwoordelijkheid, naar een positie waarin andere accenten binnen de functie 
gelden.

  Indien noodzakelijk worden in het kader van de overeengekomen functiewijziging 
ook afspraken gemaakt over opleiding en scholing. 

3.  De voornoemde overeenkomst kan alleen wegens zwaarwegende redenen en met in-
stemming van beide partijen worden gewijzigd. 

6  OvergangsregeLingen

1.  Medewerkers die nu gebruikmaken van de oude seniorenregeling kunnen niet over-
stappen naar de nieuwe regeling SROI-2007.

2.  Afspraken met werknemers die op 1 oktober 2003 reeds gebruikmaken van de senio-
renregeling zoals die gold vóór laatstgenoemde datum, blijven ongewijzigd en onver-
minderd van kracht en gegarandeerd tot aan het 65e jaar. De aanpassingen die per 
1 oktober 2003 in de SROI zijn aangebracht zijn derhalve niet op hen van toepassing. 

7  hardheidsCLausuLe seniOrenregeLing
 
Van het bepaalde in deze regeling kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de werk-
nemer, worden afgeweken, ingeval naar het oordeel van de werkgever deze regeling niet 
voorziet in de bijzondere omstandigheden van het individuele geval. 
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Bijlage 3  Toelichting en nadere uitwerking 
               Vakantieverlof OI

1  aLgeMeen

De vormgeving van vakantie en arbeidsduurverkorting, zoals vastgelegd in de CAO-OI 
2002-2003 is per 1 januari 2004 vervat in één regeling vakantieverlof waarin vakantie-
verlof en ADV zijn samengevoegd tot één verlofaanspraak: het vakantieverlof. Daarmee 
is het onderscheid tussen vakantieverlof en ADV vervallen. Wel dient te worden voldaan 
aan de dwingend wettelijke bepalingen met betrekking tot vakantieverlof. 
-  Het volume vakantieverlof bedraagt bij een volledig dienstverband en een volledige (d.i. 

40-urige) feitelijke werkweek, 338 uur per jaar en kan met inachtneming van het in 
de CAO en in het bijzonder in deze regeling bepaalde, flexibel en op maat worden 
ingezet.

- Het vakantieverlof wordt opgehoogd met de leeftijdsuren zoals vermeld in artikel 5.1
 van de CAO.
- Van het vakantieverlof dient jaarlijks ten minste 130 uur te worden opgenomen in de 

vorm van vakantie, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de CAO.

2  varianten

De werknemer kan jaarlijks en afhankelijk van de gekozen variant, maximaal 208 uur 
(te vermeerderen met leeftijdsuren) vakantieverlof flexibel en op maat inzetten in de vol-
gende varianten.
a.	 	Jaarvariant
 Uitgangspunt is een feitelijk te werken aantal uren van maximaal 40 uur per week, 

met een saldo van 338 uur verlof. Dit vakantieverlof kan in overleg met de werkgever 
door het jaar heen door de werknemer worden opgenomen.

b.  Weekvariant
  Uitgangspunt is een werktijdvermindering in een vast patroon per week of cluster van 

weken. Afhankelijk van de gekozen weekvariant dient de werknemer vakantieverlof 
in te leveren. Zie hiervoor de rekenvoorbeelden elders in deze bijlage.

 

3  PrOCedureLe BePaLingen
-  De keuze voor invulling wordt per kalenderjaar vastgesteld en per kalenderjaar 

geconsumeerd.
-  Het verzoek van de werknemer moet evenwel passen binnen het kader van de afspraken 

met de werknemersorganisaties op instellingsniveau of met de ondernemingsraad.
-  Van het verzoek van de werknemer kan binnen het kader van de regeling door de 

werkgever worden afgeweken wanneer dringende redenen van dienstbelang dat 
noodzakelijk maken. 

-  Binnen het kader van deze regeling kunnen met de werknemersorganisaties op 
instellingsniveau of met de lokale ondernemingsraad (een en ander ter keuze van de 
werkgever) op grond van rooster- en werktijdregelingen met het oog op eisen van 
bedrijfsvoering afspraken worden gemaakt (instemmingsrecht) over de toepassing van 
de varianten voor bepaalde groepen/functies. Op het niveau van de ondernemingsraad 
is algehele uitsluiting van een variant geen onderwerp van overleg.
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-  Over de afspraken en de toepassing van de varianten wordt op WVOI-niveau jaarlijks 
achteraf aan de werknemersorganisaties gerapporteerd.

-  Indien de werkgever het voornemen heeft om een variant voor een hele categorie werk-
nemers uit te sluiten, is dit onderwerp van overleg op WVOI-niveau.

-  De keuze voor inzet van vakantieverlof in de week- of jaarvariant dient per kalenderjaar 
te worden gemaakt.

4  Overige BePaLingen

Arbeidsongeschiktheid
-   Indien de werknemer ziek/arbeidsongeschikt is op een verlofdag die op basis van een 

voor de weekvariant gemaakte keuze is ingeroosterd, dan worden deze vakantieverlof-
uren niet afgeboekt.

  De opbouw van vakantieverlof op basis van de weekvariant wordt na een half jaar 
van arbeidsongeschiktheid geacht te zijn stopgezet, overeenkomstig de opbouw en 
opname van het verlof ingevolge artikel 5.6 CAO-OI.

	
Seniorenregeling
-  Bij gebruikmaking van de SROI-2007 vervallen de leeftijdsuren en kan geen gebruik 

meer worden gemaakt van de 60+-regeling vanaf het moment van deelname aan de 
SROI-2007. 

5  OvergangsBePaLing

1.  Werknemers die op 31 december 2003 in dienst waren van de werkgever en die oude 
rechten ontlenen aan de ADV-regeling zoals die gold voor 1 augustus 1998, behouden 
deze rechten. Het gaat daarbij in het bijzonder om werknemers die de mogelijkheid 
hadden om ADV in vast salaris om te zetten via een ophoging van het percentage 
dienstverband.

2.  Bij wijziging van de omvang van het dienstverband van een werknemer die gebruik-
maakt van één van de overgangsbepalingen, kan door hem op de overgangsbepalingen 
geen beroep meer worden gedaan en geldt de per 1 januari 2004 geldende nieuwe re-
geling vakantieverlof.

6  reKenvOOrBeeLden

Omvang
dienstverband/
aanstellings-
omvang

38 uur
34,2 uur
30,4 uur
19 uur

Toepassing weekvariant: de werknemer die kiest voor een feitelijke werkweek van 36 uur 
(per week 4 werkdagen van 9 uur of de ene week 4 dagen van 8 uur en de andere week 
5 dagen van 8 uur) en een arbeidsduur heeft van 38 uur, dient jaarlijks 52 x 4 uur = 208 

volledige
feitelijke
werkweek
& naar rato

40-urig
36-urig
32-urig
20-urig

totaal vakantie-
verlof (in uren)
exclusief 
leeftijdsuren

338
304,2
270,4
169

verplicht 
op te nemen 
als vakantie
(in uren)

130
117
104
65

vrij 
inzetbare 
uren

208
187
166
104
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uur (d.i. het verschil tussen 36 uur en 40 uur) van zijn vakantieverlofaanspraak af te 
schrijven. Anderzijds dient deze werknemer bij opname van een week vakantie dan ook 
alleen de feitelijk te werken uren af te schrijven (i.c. 36 uur).

Hoofdregel bij alle berekeningen: de feitelijke werktijd en de omvang van het dienst-
verband dienen, t.b.v. de basisverlofaanspraak van 338 uur, altijd conform de verhouding 
40/38 tot elkaar te staan. Wanneer dit niet het geval is, vindt er een correctie op de basis-
verlofaanspraak plaats. Onderstaande voorbeelden verduidelijken deze hoofdregel.

Voorbeeld 1
Werknemer heeft een formeel dienstverband/aanstellingsomvang van 20 uur.
Verlofaanspraak op jaarbasis => 20/38 x 338 = 177,8 uur die hij krijgt mits hij 20/38 x 
40 uur = 21,05 uur per week werkt. 
Als diegene dus een feitelijke werkweek van maar 20 uur heeft, moet er een correctie 
plaatsvinden en wordt er 52 x 1.05 uur van 177,8 uur afgetrokken. Zijn vakantieverlof-
aanspraak is dus 124 uur (123,2 wordt afgerond naar boven in hele uren).

Voorbeeld 2
Werknemer heeft een formeel dienstverband/aanstellingsomvang van 19 uur.
Verlofaanspraak op jaarbasis => 19/38 x 338 = 169 uur die hij krijgt mits hij 19/38 x 40 
uur = 20 uur per week werkt. 
Als diegene dus een feitelijke werkweek van 20 uur heeft, is zijn vakantieverlofaanspraak 
169 uur en vindt er geen correctie plaats.

Voorbeeld 3
Werknemer heeft een formeel dienstverband/aanstellingsomvang van 32 uur.
Verlofaanspraak op jaarbasis => 32/38 x 338 = 284,6 uur die hij krijgt mits hij 32/38 x 
40 uur = 33,68 uur per week werkt. 
Als diegene dus een feitelijke werkweek van maar 32 uur heeft, moet er een correctie 
plaatsvinden en wordt er 52 x 1.68 uur van 284,6 uur afgetrokken. Zijn vakantieverlof-
aanspraak is dus 198 uur (197,24 wordt afgerond naar boven in hele uren).

Voorbeeld 4
Werknemer heeft een formeel dienstverband/aanstellingsomvang van 30.4 uur.
Verlofaanspraak op jaarbasis => 30,4/38 x 338 = 270,4 uur die hij krijgt mits hij 30,4/38 
x 40 uur = 32 uur per week werkt. 
Als diegene dus een feitelijke werkweek van 32 uur heeft, is zijn vakantieverlofaan-
spraak dus 271 uur (270,4 wordt afgerond naar boven in hele uren).
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Bijlage 4  Overlegprotocol WVOI - Centrales van    
        overheidspersoneel per 1 oktober ‘03
- Faciliteiten voor centrales en ondernemingsraden
- Rechtsbescherming leden LO
- Artikel 4.5 WHW
- Middelen OCW

Overwegende:
- dat bij de decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid in 1999 het arbeidsvoor-

waardenoverleg op WVOI-niveau is ingevuld, waarbij het reeds bestaande arbeids-
voorwaardenoverleg op instellings- en werkgeversniveau ongewijzigd werd gelaten;

- dat nadien de rol van het overleg met werknemersorganisaties op instellingsniveau is 
afgenomen ten gunste van het overleg op WVOI-niveau;

- dat het gewenst is over de inhoud van het overleg met de verschillende overlegtafels over ar-
 beidsvoorwaardenbeleid en de bevoegdheden van die tafels hernieuwde afspraken te maken, 
komen partijen, de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen enerzijds en de werknemers-
 organisaties: ABVAKABO FNV, AC/FBZ, CMHF/VAWO en CNV Publieke Zaak ander-
zijds, overeen als volgt:

artiKeL 1  definities

1. Overleg op WVOI-niveau: het overleg van de WVOI met hierboven genoemde werk-
nemersorganisaties;

2.  Overleg op instellingsniveau: het overleg van de afzonderlijke instellingen met de hier-
boven genoemde werknemersorganisaties in het Lokaal Overleg (LO);

3. Overleg op werkgeversniveau: het overleg van de afzonderlijke werkgevers met de 
(Centrale) Ondernemingsraad;

4. Instelling: de instelling als bedoeld in artikel 1.1, achtste lid, van de CAO-OI;
5. Werkgever: de rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.1, achttiende lid, van de CAO-

OI;
6. WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
7. CAO-OI: CAO-Onderzoekinstellingen.

artiKeL 2  uitgangsPunten en LOOPtijd

1. Het overleg tussen de instellingen en de werknemersorganisaties wordt gevoerd met 
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens Hoofdstuk 4 van de WHW.

2. Het overleg tussen de werkgevers en de (C)OR wordt gevoerd met inachtneming van 
het bepaalde bij of krachtens de WOR en andere wettelijke voorschriften, alsmede 
van hetgeen de WVOI of de instellingen krachtens dit protocol met de werknemers-
organisaties zijn overeengekomen omtrent de overlegbevoegdheid.

3. Dit protocol is voor onbepaalde tijd overeengekomen. Tussentijdse wijziging is mo-
gelijk met instemming van CAO-partijen. Opzegging is, met inachtneming van een 
opzegtermijn van 3 maanden, mogelijk tegen de datum waarop de op het moment 
van opzegging geldende CAO-OI eindigt. Indien deze overeenkomst door één der 
partijen wordt opgezegd, vindt er open en reëel overleg plaats over de inhoud van een 
nieuwe overeenkomst.



77

artiKeL 3  reLatie tOt de CaO

Dit protocol maakt deel uit van de CAO-OI.

artiKeL 4  het OverLeg OP WvOi-niveau

1.  Het overleg op WVOI-niveau betreft de aangelegenheden van algemeen belang voor 
de algemene rechtstoestand van de werknemers in dienst van de instellingen, met 
inbegrip van de regeling van de rechtspositie als bedoeld in artikel 4.5 van de WHW, 
voor zover deze voor werknemers van de instellingen eensluidend in de CAO-OI 
wordt overeengekomen.

2.  In het overleg op WVOI-niveau kan worden overeengekomen dat de regeling of na-
dere regeling van de rechtspositie van de werknemers geschiedt in het overleg op 
instellings- of werkgeversniveau.

3.  Het overleg op WVOI-niveau wordt gevoerd op verzoek van de WVOI, dan wel op 
verzoek van een of meer werknemersorganisaties.

artiKeL 5  het OverLeg OP insteLLingsniveau

1.  Het overleg op instellingsniveau betreft:
  a.  de algemene gang van zaken binnen de instellingen;
  b.  het vaststellen van een Sociaal Beleidskader en van sociale plannen;
  c.      regelingen waarover op grond van de CAO-OI overleg op instellingsniveau plaatsvindt;
  d.  de bestemming van decentrale arbeidsvoorwaardengelden.
2.  In het overleg op instellingsniveau kan worden overeengekomen dat over een onder-

werp als genoemd in artikel 5 lid 1 overleg plaatsvindt op werkgeversniveau, tenzij 
in het overleg op WVOI-niveau uitdrukkelijk is overeengekomen dat een onderwerp 
uitsluitend op instellingsniveau besproken mag worden.

3.  Het overleg op instellingsniveau wordt gevoerd op verzoek van het bestuur van de 
betreffende instelling, dan wel op verzoek van een of meer werknemersorganisaties 
en vindt ten minste tweemaal per jaar plaats.

artiKeL 6  BesLuitvOrMing

Voorgenomen besluiten over aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 4 en 5 wor-
den niet ten uitvoer gelegd voordat daarover met een meerderheid van de werknemers-
organisaties overeenstemming is bereikt, voor zover zij betrekking hebben op:
a. de vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met rechten en/of plichten 

van (groepen van) werknemers;
b. de bestemming van decentrale arbeidsvoorwaardengelden.

artiKeL 7  gesChiLLen

1. Geschillen tussen partijen in het overleg op WVOI-niveau alsmede geschillen tus-
sen de instellingen en de werknemersorganisaties in het overleg op instellingsniveau, 
kunnen door ieder der partijen aan de betreffende overlegtafels, en voor zover betrek-
king hebbend op de deelneming aan, de aard, de inhoud en/of de organisatie van 
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dat overleg, worden voorgelegd aan een door CAO-partijen in te stellen geschillen-
commissie.

2. Geschillen tussen partijen in het overleg op instellingsniveau worden eerst aan de 
geschillencommissie voorgelegd, nadat het overleg op WVOI-niveau daarmee heeft 
ingestemd.

3. De geschillencommissie bestaat uit drie personen. De voorzitter wordt aangewezen door 
de WVOI en de werknemersorganisaties gezamenlijk. Van de overige leden wordt er één 
aangewezen door de WVOI en één door de werknemersorganisaties gezamenlijk.

4. Een advies van de geschillencommissie is bindend voor zover partijen in het geschil 
vooraf gezamenlijk hebben aangegeven het advies als bindend aan te merken.

5. De geschillencommissie brengt uiterlijk 2 maanden nadat het geschil aan haar is voor-
gelegd, advies uit.

6. Deze geschillenregeling is niet van toepassing op geschillen tussen werkgever(s) en 
individuele of groepen werknemers over de uitleg, toepassing of naleving van de 
CAO-OI. 

artiKeL 8 inhOud van het OverLeg OP WerKgeversniveau

1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de WOR en andere wettelijke voor-
schriften betreft het overleg op werkgeversniveau aangelegenheden ten aanzien waar-
van in het overleg op WVOI- of instellingsniveau is overeengekomen dat zij onder-
werp van overleg op werkgeversniveau zijn. 

2. Indien het overleg op werkgeversniveau voorstellen betreft met betrekking tot de 
bestemming van decentrale arbeidsvoorwaardengelden, dan wel een voorgenomen 
besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling met rechten en/of 
verplichtingen van (groepen van) werknemers, behoeft de werkgever de instemming 
van de (C)OR als bedoeld in artikel 27 WOR.

3. In geval van geschillen tussen de werkgever en de COR over een aangelegenheid als be-
doeld in het eerste lid is de geschillenregeling van de WOR onverkort van toepassing.

Aanvulling bijlage 4
 
faCiLiteiten vOOr CentraLes en OnderneMingsraden

De werkgever verleent de Centrales faciliteiten die zij bij het verrichten van activiteiten 
binnen de instellingen redelijkerwijs nodig hebben. Onder deze faciliteiten wordt onder 
andere verstaan: ‘het kosteloos beschikbaar stellen van zaalruimte ten behoeve van het 
beleggen van ledenvergaderingen’ en ‘het zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen van 
leden om deze bij te wonen’. Verder wordt hieronder verstaan: het gebruik maken van 
kopieervoorzieningen, publicatieborden en de interne post. 
Over faciliteiten voor ondernemingsraden worden op werkgeversniveau afspraken gemaakt.

reChtsBesCherMing Leden LO

De werkgever draagt er zorg voor dat de leden en gewezen leden van het lokaal overleg 
niet uit hoofde van hun lidmaatschap van dit overleg worden benadeeld in hun (rechts) 
positie in de instelling.
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artiKeL 4.5  WhW
1. Met inachtneming van bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur gestelde re-

gels als bedoeld in het tweede en derde lid regelt het instellingsbestuur van een open-
bare instelling de rechtspositie van het personeel en draagt het instellingsbestuur van 
een bijzondere instelling zorg voor de regeling van de rechtspositie van het personeel.

2. Bij Algemene Maatregel van Bestuur onderscheidenlijk bij of krachtens Algemene 
Maatregel van Bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende:

 a.  salarisschalen en uitgangspunten waaraan een door het instellingsbestuur in te richten
  functiewaarderingssysteem moet voldoen, onderscheidenlijk;
 b. rechten en plichten van het personeel en het instellingsbestuur bij ziekte, bevalling, 
  zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en ontslag, voor zover bij wet voorgeschre-
  ven rechten en verplichtingen te boven gaan, dan wel de voorwaarden waaronder
  het instellingsbestuur deze rechten en plichten zelf regelt dan wel voor de regeling
  daarvan zorg draagt.
3. Bij Algemene Maatregel van Bestuur kunnen voorschriften worden vastgesteld betref-

fende algemene arbeidsduur.
4. Onder regeling van de rechtspositie als bedoeld in het eerste lid wordt tevens begre-

pen het vaststellen van bepalingen inzake benoeming, schorsing, disciplinaire maat-
regelen en ontslag van personeel. De bepalingen omtrent ontslag mogen het personeel 
van de openbare instellingen niet minder rechten verschaffen dan die welke voor 
werknemers met een arbeidsovereenkomst voortvloeien uit de bepalingen van dwin-
gend recht van de zevende titel A van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.

5. Over de regelingen, bedoeld in het eerste en vierde lid, alsmede over andere aan-
gelegenheden van algemeen belang voor bijzondere rechtstoestand van het personeel 
van de desbetreffende instelling, wordt, behoudens het bepaalde in artikel 10.22 
eerste lid, en artikel 12.14, derde lid, door of namens het instellingsbestuur overleg 
gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van overheids- en 
onderwijspersoneel, op een met deze schriftelijk overeengekomen wijze. In geval van 
een geschil over de deelneming aan het overleg, bedoeld in vorige volzin, alsmede in 
geval van een geschil over de aard, de inhoud en de organisatie van het overleg leggen 
de betrokken partijen het geschil voor aan een geschillencommissie. Deze geschil-
lencommissie bestaat uit drie personen, die door de partijen gezamenlijk worden 
aangewezen. De uitspraak van de geschillencommissie heeft bindende kracht.

MiddeLen OCW

1.  De huidige OCW middelen voor werknemersorganisaties blijven nadat zij zijn toegevoegd
 aan de lumpsum van de instellingen beschikbaar voor de werknemersorganisaties.
2. Indexering van het aan de werknemersorganisaties uit te betalen bedrag vindt plaats 

aan de hand van de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS van het voorgaan-
de jaar.

3. De instellingen zullen hun aandeel rechtstreeks aan de SSCC (Stichting Samenwer-
kende Centrales in het Centraal Overlegorgaan Personeelszaken Wetenschappelijk 
Onderwijs) overmaken, uiterlijk 1 juli van elk jaar.

4. Jaarlijks overlegt SSCC een accountantsverklaring aan de WVOI.
5. Deze regeling gaat in op 1 januari 2007 en wordt zolang het convenant decentralisatie 

arbeidsvoorwaardenvorming onderzoekinstellingen d.d. 1 juni 1999 van kracht is, 
stilzwijgend verlengd.
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Bijlage 5  RWOO BEPALIngEn 
           2.2 tot en met 2.7, 15.2 en 15.3

artiKeL  2.2

1. De aanstelling geschiedt in vaste of tijdelijke dienst.
2. Aan een aanstelling in vaste dienst gaat doorgaans een aanstelling in tijdelijke dienst 

vooraf.
3. Degene die geen Nederlander is, kan slechts worden aangesteld indien hem verblijf 

is toegestaan op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet (Stb. 2000, 495) en 
de vergunning tot verblijf van het verrichten van arbeid in loondienst niet uitsluit of 
indien hem verblijf is toegestaan op grond van artikel 1 van de Vreemdelingenwet.

4. Geen aanstelling vindt plaats in een functie als bedoeld in artikel 12.6, eerste lid, van 
personen die op het tijdstip, waarop de voor die functie vastgestelde leeftijdsgrens 
wordt bereikt, geen onderbroken diensttijd van ten minste 5 jaren, doorgebracht in 
één of meer zodanige functies, kunnen aanwijzen.

5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassingen in geval van plaatsing van een 
personeelslid in een functie als in dat lid bedoeld.

artiKeL 2.3

1. Aanstelling in tijdelijke dienst kan geschieden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Aan-
stelling in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd kan al dan niet geschieden voor een vast 
bepaalde termijn.

2. Aanstelling in tijdelijke dienst kan uitsluitend geschieden op een grond als genoemd 
in het derde tot en met het achtste lid.

3. Aanstelling in tijdelijke dienst kan geschieden voor een proeftijd van ten hoogste 
2 jaar, zonodig in bijzondere gevallen op verzoek van het personeelslid te verlengen 
met ten hoogste 1 jaar en zonodig met de tijd, gedurende welke het personeelslid de 
proeftijd niet in werkelijke dienst heeft doorgebracht. Indien het personeelslid na ont-
slag aan dezelfde instelling voor een andere functie opnieuw voor een proeftijd wordt 
aangesteld, kan de totale duur van de proeftijden niet meer bedragen dan 3 jaar.

4. Aanstelling in tijdelijke dienst voor ten hoogste 2 jaar, al dan niet op verzoek van het 
personeelslid te verlengen met ten hoogste 1 jaar, kan plaatsvinden:

  a. van personen die nog niet voldoen aan de voor aanstelling in vaste dienst gestelde 
eisen;

  b. indien een wijziging in de taak van de betrokken organisatie-eenheid is voor-
genomen;

  c. ter vervanging van een personeelslid dat door tijdelijke afwezigheid zijn functie ge-
heel of gedeeltelijk niet kan vervullen;

  d. ter tijdelijke vervulling van een vacante functie;
  e. van personen, behorende tot de categorie van arbeidskrachten, noodzakelijk in ver-

band met schommelingen in de hoeveelheid van de te verrichten werkzaamheden.
6. Aanstelling in tijdelijke dienst voor ten hoogste 5 jaar kan plaatsvinden als academie-

onderzoeker voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek specifieke perso-
neelsplaatsen die mede op advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van We-
tenschappen zijn toegewezen. Aanstelling als bedoeld in de eerste volzin, is uitsluitend 
mogelijk van personen die aan een universiteit een doctoraat hebben verkregen.
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6. Aanstelling in tijdelijke dienst kan plaatsvinden:
a. van personen die zullen worden belast met werk van kennelijk tijdelijk karakter, 

daaronder mede begrepen werkzaamheden in het kader van een in tijd beperkt 
project;

b. van personen die in dienst worden genomen ten behoeven van noodzakelijke 
aanpassing van de personeelssterkte uitsluitend op grond van tijdelijk beschikbare 
financiële middelen;

c. van personen in deeltijdfunctie die zij bekleden in verband met het feit dat zij elders 
een andere functie bekleden die voor de van hen te verwachten bijdrage aan het 
hoger afstandsonderwijs dan wel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
van wezenlijk belang wordt geacht;

d. van onbezoldigde personen;
e. van personen die in dienst worden genomen als leerling tot opleiding voor enig 

beroep dan wel in verband met hun verdere wetenschappelijke of praktische 
vorming.

7.  Aanstelling in tijdelijke dienst kan voorts plaatsvinden in de gevallen, bedoeld in de 
artikelen 12.3, 13.4, 13.10, 13.23, 14.7, 14.8, 15.7 en 16.19, alsmede in het geval, 
bedoeld in artikel 9.24, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschap-
pelijk onderzoek.

8. Het instellingsbestuur kan regels vaststellen waarbij het aantal gronden voor tijdelijke 
aanstelling wordt beperkt of uitgebreid.

artiKeL 2.4

1. Zodra de omstandigheid die leidde tot een aanstelling in tijdelijke dienst op grond van 
artikel 2.3, derde, vierde dan wel zesde lid, onder a of b, zich niet meer voordoet, wordt 
een aanstelling in vaste dienst verleend, tenzij dit uit andere hoofde bezwaarlijk is.

2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, wordt in elk geval aangenomen, dat de 
omstandigheid die leidde tot een aanstelling in tijdelijke dienst, zich niet meer voor-
doet, wanneer het personeelslid sinds 5 jaren, in bijzondere gevallen te verlengen met 
1 jaar, zonder onderbreking langer dan 3 maanden in dienst is geweest van:
a.   een instelling;
b. een bijzondere universiteit, genoemd onder b in de bijlage behorende bij de wet op
      het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
c.   de Universiteit van Amsterdam;
d. een academisch ziekenhuis, bedoeld in artikel 1.13 van de Wet op het hoger
  onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, waarvan laatstelijk ten minste 2 jaar 

van de huidige instelling. In die gevallen wordt het personeelslid een aanstelling in 
vaste dienst verleend.

3. Bij de vaststelling van de diensttijd, bedoeld in het tweede lid, wordt niet meege-
teld diensttijd, doorgebracht in een aanstelling in tijdelijke dienst op grond van ar-
tikel 2.3, zesde lid, onder c of d, 13.3, 13.4, 13.10, 13.23, 14.7, 14.8, 15.7 of 16.19, 
dan wel diensttijd doorgebracht in een aanstelling in tijdelijke dienst op grond van 
overeenkomstige bepalingen die van toepassing zijn op het personeel in dienst van 
een universiteit of academisch ziekenhuis bedoeld in het tweede lid, onder b, c en d.



82

artiKeL 2.5

1. In geval van een aanstelling in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd voor een vast bepaal-
de termijn, deelt het instellingsbestuur uiterlijk 3 maanden vóór het einde van die 
termijn aan het personeelslid mede, dat bij het verstrijken van die termijn de aanstel-
ling ingevolge artikel 12.4, eerste lid, van rechtswege eindigt of dat de aanstelling in 
tijdelijke dienst wordt verlengd met een daarbij aangegeven vast bepaalde termijn dan 
wel wordt omgezet in een aanstelling in tijdelijke dienst op eenzelfde of andere grond 
of in een aanstelling in vaste dienst, onverminderd artikel 2.4.

2. In geval van een aanstelling in tijdelijke dienst voor een bepaalde tijd anders dan voor 
een vast bepaalde termijn dan wel in geval van een aanstelling in tijdelijke dienst voor 
onbepaalde tijd, wordt, wanneer de grond voor de aanstelling is vervallen, aan het 
personeelslid, indien hem geen ontslag wordt verleend, medegedeeld dat de aanstel-
ling in tijdelijke dienst op eenzelfde of andere grond dan wel wordt omgezet in een 
aanstelling in vaste dienst, onverminderd artikel 2.4.

3. In geval van omzetting in een aanstelling in tijdelijke dienst op eenzelfde of andere 
grond krachtens het eerste of tweede lid, is artikel 2.9, tweede lid, van overeenkom-
stige toepassing.

 
artiKeL 2.6

Indien na het verstrijken van de vast bepaalde termijn waarvoor een aanstelling in tij-
delijke dienst heeft plaatsgevonden, het personeelslid met instemming van het instel-
lingsbestuur zijn opgedragen werkzaamheden voortzet, is vanaf het tijdstip waarop die 
termijn is verstreken, de aanstelling omgezet in een aanstelling in tijdelijke dienst voor 
onbepaalde tijd.

artiKeL 2.7

Indien een personeelslid is aangesteld in tijdelijke dienst op grond van artikel 2.3, vijfde 
dan wel zesde lid, onder a, b of e, onderzoekt het instellingsbestuur ingeval de aanstel-
ling is geschied voor een vast bepaalde termijn, vóór het einde van die termijn, en anders 
voordat het tot ontslag overgaat, of binnen zijn gezagsbereik het personeelslid een andere 
mede in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden voor hem passende functie 
kan worden opgedragen. Indien het niet mogelijk is het personeelslid een andere passende 
functie op te dragen, wordt hem, onverminderd artikel 2.5, daarvan mededeling gedaan.

artiKeL 15.2  tijdeLijKe aansteLLingen nWO

lid 1-Artikel 2.4, tweede lid, is niet van toepassing op personen die zullen worden belast
        met werk van kennelijk tijdelijk karakter als bedoeld in artikel 2.3 zesde lid onder a.
lid 2-Artikel 2.7 is niet van toepassing op het personeel bedoeld in het eerste lid.

artiKeL 15.3 

De duur van de aanstelling van personen als bedoeld in artikel 15.2 eerste lid, kan de 
tijd van 5 jaren, zonodig in bijzondere gevallen te verlengen tot ten hoogste 8 jaren, niet 
te boven gaan.
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Bijlage 6  ArbeidsVoorwaarden Op Maat (AVOM)

vOOraf

De AVOM-regeling biedt werknemers mogelijkheden om, binnen de mogelijkheden van 
een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering (zie artikel 8), keuzen te maken met betrekking 
tot de samenstelling van hun arbeidsvoorwaardenpakket. Deelname aan het systeem is 
vrijwillig. Wie tevreden is met de samenstelling van het standaardpakket kan die samen-
stelling dus zo laten als die is. 
Het principe van het systeem is dat enerzijds ten opzichte van het standaardpakket ar-
beidsvoorwaarden iets wordt ingeleverd (‘bronnen’) om anderzijds een ander onderdeel 
van dat pakket uit te breiden (‘doelen’).

  
1 definities

bronnen: de arbeidsvoorwaarden die worden ‘ingebracht’;
doelen: de arbeidsvoorwaarden die worden ‘verworven’;
bezoldiging: zie CAO-OI artikel 1.1 lid 2; 
salaris: zie CAO-OI artikel 1.1 lid 16; 
salaris per uur:  zie CAO-OI artikel 1.1 lid 18 

2 Wie Kan er Mee dOen en in WeLKe Mate?

Aan de regeling AVOM kan iedere werknemer deelnemen, tenzij bij het effectueren van 
de AVOM-keuze het resterende dienstverband korter dan 6 maanden duurt en er geen 
uitzicht is op verlenging. Deze voorwaarde is niet van toepassing op het moment dat va-
kantieverlofuren als bron worden ingezet voor het doel geld.

De AVOM-keuze  kan 1 keer per jaar worden gemaakt. Hiervan kan op lokaal niveau ten 
gunste van de werknemer worden afgeweken. 

Bij degenen die niet werkzaam zijn voor de volledige arbeidsduur wordt het in te zet-
ten aantal uren berekend naar rato van de overeengekomen arbeidsduur. (Deeltijders 
vermenigvuldigen met aanstellingsomvang, voor deelnemers aan de SROI en Ouder-
schapsverlof vermenigvuldigen met overeengekomen aanwezigheidspercentage).

3 de BrOnnen

AVOM kent de volgende bronnen:
Bron 1: vakantieverlofuren;
Bron 2: bruto-salaris.

3.1 ad BrOn 1 vaKantieverLOfuren

De inbreng van vakantieverlofuren geschiedt op basis van een schriftelijke afspraak.
Vakantieverlofuren kunnen worden ingebracht met een minimum van 16 uur en een maxi-
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mum van 80 uur per jaar. Het resterend saldo over een jaar moet bij een volledige arbeids-
duur ten minste 160 vakantieverlofuren bedragen, waarbij naast toekomstig verlof ook reeds 
opgebouwd verlof kan worden ingezet. Bij degenen die niet werkzaam zijn voor de volledige 
arbeidsduur worden het minimum en maximum aantal in te zetten uren alsmede het reste-
rend saldo vakantieverlofuren berekend naar rato van de overeengekomen arbeidsduur.
Indien de inbreng van vakantieverlofuren tot doel heeft de verwerving van de doelen   
‘Fiets-privé’ of ‘Studiekosten’ (zie paragraaf 4) kunnen op het moment van keuze, de 
vakantieverlofuren voor de komende 3 jaar worden ingebracht. 
De bron vakantieverlofuren kan niet worden ingezet voor het doel reiskosten woon-
werkverkeer of voor het doel vakbondscontributie. 
De werknemer die aantoonbaar gebruikmaakt van reguliere kinderopvang kan 16 extra 
vakantieverlofuren laten uitbetalen.

3.2 ad BrOn 2 BrutO-saLaris

De inbreng van bruto-salaris geschiedt op basis van een schriftelijke afspraak over verla-
ging van het bruto-maandsalaris met een vast bedrag.
De werknemer heeft daarbij de volgende keuzen:
- verlaging gedurende een periode van 1 of 12 maanden met ingang van de maand 

waarin de AVOM-keuze ingaat. Indien de datum van ingang gevolgen heeft voor 
pensioen of sociale zekerheid is keuze voor een andere ingangsdatum mogelijk; 

- verlaging van het bruto-salaris in de maand dat het vakantiegeld wordt uitbetaald;
- indien de inbreng van bruto-salaris tot doel heeft de verwerving van de ‘fiets-privé’ of 

‘studiekosten’ (zie paragraaf 4) kan de periode ook 24 of 36 maanden zijn met ingang 
van de maand waarin de AVOM-keuze ingaat, of kan de verlaging plaatsvinden in de 
maand mei of december van twee of drie opeenvolgende jaren.

- indien de inbreng van bruto-salaris tot doel heeft de verwerving van het doel ‘reis-
kosten woon-werkverkeer’ kan deze keuze, indien de werknemer dat desgevraagd 
jaarlijks aangeeft, over meerdere jaren doorlopen. De verlaging vindt plaats met 
ingang van de maand waarin de AVOM-keuze ingaat en wordt beëindigd wanneer de 
grondslag voor dit doel vervalt dan wel wanneer de werknemer aangeeft niet meer van 
dit doel gebruik te willen maken. 

Aan deze keuzen zijn de volgende voorwaarden gesteld:
- de periode kan zich niet uitstrekken na de einddatum van het dienstverband; 
- de na verlaging resterende som van bruto-salaris en toelagen per maand mag niet minder 

bedragen dan het wettelijk minimumloon;
- een afspraak over verlaging van het bruto-salaris leidt tot een lagere vakantie-uitkering, 

maar deze afspraak mag niet leiden tot een vakantie-uitkering lager dan het minimum-
bedrag vakantie-uitkering;

- de inbreng van de bron bruto-salaris ten behoeve van het doel ‘reiskosten woon-werk-
verkeer’ is alleen mogelijk met een vaste verlaging in iedere maand.

4 de dOeLen

AVOM kent de volgende doelen:
Doel 1: Vakantieverlofuren;
Doel 2: Geld;
Doel 3: Vermindering reiskosten woon-werkverkeer / fiets-privé;
Doel 4: Vermindering eigen bijdrage studiekosten;
Doel 5: Vakbondscontributie;
Doel 6: Levensloop.
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4.1 ad dOeL vaKantieverLOfuren 

Het maximaal te verwerven aantal vakantieverlofuren bedraagt 80 uur per jaar (deel-
tijders: naar rato omvang dienstverband). De reguliere regels voor het opnemen van ver-
lof (verjaring, afstemming met leidinggevende etc.) zijn van toepassing. 

4.2 ad dOeL geLd

Het maximaal aantal uit te betalen vakantieverlofuren bedraagt 120 uur per jaar (deeltij-
ders: naar rato omvang dienstverband). Inzake de uitbetaling van meer dan 80 uur doch 
maximaal 120 uur wordt vóór 1 januari van ieder jaar in overleg met de meest gerede on-
dernemingsraad besloten tot het openstellen van uitbetaling van deze uren over te gaan. 
Een dergelijk besluit kan genomen worden ten aanzien van groepen medewerkers danwel 
een geheel organisatie-onderdeel. Alleen voor een ophoging in 2008 kan dit tussentijds 
worden besloten.
Het resulterende bedrag wordt uitbetaald met het bruto-salaris over de maand waarin de 
AVOM-keuze ingaat.

Voor de functies in schaal 16, 17 en 18 is verkoop van verlofuren mogelijk tot een maxi-
mum van 200 uur. Voor schaal 15 wordt eveneens de mogelijkheid tot verkoop van meer 
uren gecreëerd waarbij geldt dat over de uitbetaling van maximaal 200 vakantiever-
lofuren vóór 1 januari van ieder jaar met instemming van de meest gerede ondernemings-
raad wordt  besloten.

Voor alle medewerkers waarvoor de verkoopmogelijkheid tot maximaal 200 uur moge-
lijk is, gelden de volgende randvoorwaarden: 
- verkoop van meer dan 80 uur is alleen aan de orde in het kader van vermindering van 

de verlofstuwmeerproblematiek;
- verkoop van meer dan 80 uren (per persoon, per kalenderjaar) behoeft instemming 

van twee partijen (medewerker en leidinggevende);
- feitelijke deelname aan deze verruimde AVOM vindt alleen plaats indien het binnen 

de vigerende (kabinets)richtlijnen voor topinkomens past.

Werknemers die voor hun kinderen aantoonbaar gebruik maken van reguliere kinderop-
vang kunnen binnen AVOM 16 extra vakantieverlofuren laten uitbetalen.

4.3 ad dOeL verMindering reisKOsten WOOn-WerKverKeer & fiets-Privé

4.3.1 Verlaging eigen bijdrage kosten woon-werkverkeer en fiets-privé
a. een verhoging van de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer.
 Werknemers voor wie de kosten van woon-werkverkeer geheel of ten dele voor ei-

gen rekening komen, kunnen, binnen de geldende fiscale grenzen, de onbelaste ver-
goeding voor woon-werkverkeer ophogen met een bedrag gelijk aan het verschil tus-
sen de fiscaal vrijgestelde vergoeding voor woon-werkverkeer en een eventueel van de 
werkgever ontvangen tegemoetkoming in de kosten daarvan. De hoogte van het fis-
caal vrijgestelde bedrag is afhankelijk van het aantal reisdagen en de afstand woon-
werkverkeer, gemeten via de ANWB-routeplanner ( śnelste route´). Voor uitbetaling 
van dit doel geldt een ondergrens van € 5 per maand.

 Bij langdurige ziekte wordt dit per de eerste van de maand volgend op de maand van 
ziekmelding stopgezet.

b.  Fiets-privé: zie 4.3.2 t/m 4.3.6.
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4.3.2 Beperking deelnemers
Het doel Fiets-privé staat niet open voor degenen die dit doel eerder hebben gekozen in 
het lopende kalenderjaar of de twee daaraan voorafgaande kalenderjaren. 

4.3.3 Keuze fiets, accessoires en verzekering
De werknemer die van dit doel gebruik wenst te maken, bepaalt binnen bepaalde voorwaarden 
zelf zijn keuze met betrekking tot de aan te schaffen fiets, accessoires en verzekering.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
1. indien de cataloguswaarde van de aan te schaffen fiets hoger is dan de fiscale vrijstelling 

wordt het meerdere in de maand waarin de AVOM-keuze ingaat met de werknemer 
verrekend door een inhouding op het netto-salaris; 

2. de waarde van accessoires (bijv. regenkleding, onderhoudsbeurten, sloten of kinder-
zitjes) mag niet meer dan € 82,- per kalenderjaar bedragen, in combinatie met de fiets-
aanschaf;

3. het dient te gaan om een gangbare fietsverzekering.

4.3.4 Verklaring fietsgebruik voor woon-/werkverkeer
Indien de afstand tussen woonplaats en standplaats groter is dan 15 kilometer levert de 
werknemer bij zijn aanvraag een ondertekende verklaring ‘fietsgebruik voor woon-werk-
verkeer’25 in. De werkgever toetst de verklaring op aannemelijkheid. 

4.3.5 Administratieve afhandeling
De administratieve afhandeling van dit doel kan worden uitbesteed26. De werkgever vol-
doet de kosten van fiets, accessoires en verzekering rechtstreeks, dan wel via de instantie 
waaraan de administratieve afhandeling is uitbesteed, aan de leverancier.

4.3.6 Afwikkeling en eigendomsoverdracht
De werkgever draagt het eigendom van de fiets en accessoires over aan de werknemer. De 
kosten worden verrekend met de door de werknemer ingebrachte bronnen. 
De werknemer wordt daarmee eigenaar van de fiets en accessoires. Alle onderhouds- en 
overige gebruikskosten komen voor rekening van de werknemer.

4.4 ad dOeL verMindering eigen Bijdrage studieKOsten
De kosten van door de werknemer gewenste studies in het kader van het vergroten van 
zijn inzetbaarheid in de eigen organisatie of elders worden niet in alle gevallen volledig 
door de werkgever vergoed (CAO-OI art 6.2 lid 3).
Dit doel biedt de werknemer de mogelijkheid om het deel van de kosten dat conform de 
CAO-OI niet door de werkgever wordt vergoed, te verlagen met bruto-salaris of de geld-
waarde van een aantal vakantieverlofuren.
Bij keuze van dit doel is er alleen de restrictie dat op jaarbasis minimaal 160 vakan-
tieverlofuren moeten resteren en geldt er derhalve geen maximum van 80 uur-inbreng.

4.5  ad dOeL vaKBOndsCOntriButie
De medewerker die lid is van een vakbond, kan voor de maandelijkse vakbondscontribu-
tie  brutosalaris inzetten. Bij de keuze voor dit doel dienen jaarlijks relevante bewijsstuk-
ken te worden overgelegd. 

25 hieruit blijkt hoe vaak en over welk traject de fiets in het woon- en werkverkeer wordt gebruikt.
26 Bijvoorbeeld aan nationale fietsprojecten (nfP). in dat geval fiatteert de werkgever de aanvraag en zendt deze door aan nfP. 

nfP toetst of de keuze van de werknemer aan de fiscale voorwaarden voldoet, plaatst de bestelling van de fiets, regelt afleve-
ring van de fiets bij een door de werknemer gekozen erkende rijwielhandel en brengt de fiets in rekening bij de werkgever.
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4.6  ad dOeL LevensLOOP
In de levensloopregeling kan tot een maximum van 12% van het bruto jaarsalaris wor-
den ingelegd. De bronnen daarvoor zijn vakantieverlofuren (maximaal 80 per jaar) en/of 
salaris (maximaal 12%). Bij inzet van de vakantieverlofuren wordt de waarde ervan om-
gerekend naar een bedrag. In geen geval mag bij deelname het totale tegoed méér bedra-
gen dan 210% van het bruto inkomen voor dat jaar.
De criteria voor opname van het verlof zijn gelijk aan de in deze CAO-OI opgenomen 
criteria voor het doel waarvoor het verlof wordt opgenomen. Indien door de werkgever 
wordt ingestemd met de opname, kan de medewerker gedurende de periode van onbe-
taald verlof inkomen halen uit zijn/haar levenslooptegoed.
De werkgever  kan een levensloopreglement vaststellen met betrekking tot de uitvoering 
van levensloopsparen en opname van levensloopverlof.

5  van BrOn naar dOeL

5.1  ‘vaLutadatuM’
De waardebepaling van ingebrachte bronnen en te verwerven doelen vindt plaats in de 
maand waarin de AVOM-keuze ingaat. Verrekening van bronnen en doelen vindt plaats 
tegen deze waarde. Een wijziging in de bezoldiging na de maand waarin de AVOM-keuze 
ingaat, leidt niet tot correcties op de verrekening.

5.2  Waarde en KOsten van een vaKantieverLOfuur 
Bij de bepaling van de geldswaarde van een vakantieverlofuur wordt uitgegaan van de 
van toepassing zijnde bezoldiging zoals die geldt in de maand waarin de AVOM-keuze 
ingaat. Deze wordt voor degenen die niet werkzaam zijn voor de volledige arbeidsduur 
herleid naar een bezoldiging zoals die in geval van een volledige arbeidsduur zou gelden. 
Inbreng van een vakantieverlofuur levert 1/165ste deel van deze herleide bezoldiging op. 
Verwerving van een vakantieverlofuur kost 1/165ste deel van de herleide bezoldiging.

5.3  inBreng van BrutO-saLaris
Een afspraak over verlaging van het bruto-salaris kan leiden tot een lagere vakantie-uit-
kering en eindejaarsuitkering. Bij verrekening van ingebracht bruto-salaris met te ver-
werven doelen wordt zonodig de waarde van de ingebrachte bronnen in 2008 bepaald op 
ingebracht bruto-salaris, verhoogd met 14,1% (zijnde 8% vakantietoeslag en 6,1% eju) 
en in 2009 en 2010 ingebracht bruto-salaris verhoogd met 16,33% (zijnde 8% vakantie-
toeslag en 8,33% eju).

2008
van bron
vakantieverlofuren
vakantieverlofuren
vakantieverlofuren

bruto-salaris

bruto-salaris
bruto-salaris
bruto-salaris
bruto-salaris
bruto-salaris
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>
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>

>
>
>
>
>

>
>
>

>

>
>
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uurwaarde
uurwaarde
uurwaarde

maal  > 1,141

maal  > 1,141
maal  > 1,141
maal  > 1,141
maal  > 1,141 
maal  > 1,141 

naar doel
geld
fiets
studiekosten

vakantieverlofuren

reiskosten woon-werkverkeer
fiets
studiekosten
vakbondscontributie
levensloop
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2009 en 2010
van bron
vakantieverlofuren
vakantieverlofuren
vakantieverlofuren

bruto-salaris

bruto-salaris
bruto-salaris
bruto-salaris
bruto-salaris
bruto-salaris

6  COnsequenties verLaging BrutO-saLaris
Verlaging van het bruto-salaris werkt direct door op de aan het salaris gerelateerde toe-
lagen en vergoedingen en op de verschuldigde premies voor sociale verzekeringen én op 
de aanspraken op deze sociale verzekeringen. 
Verlaging van het bruto-salaris leidt tot wijziging van het pensioengevend inkomen en 
daarmee tot een wijziging in FPU- en pensioenaanspraken (nabestaandenpensioen, ABP 
ArbeidsongeschiktheidsPensioen en ouderdomspensioen) en de daarvoor verschuldigde 
premies. 

7  afhandeLing van de avOM-aanvraag 

7.1  infOrMatie
De werkgever verstrekt op verzoek van de werknemer gedetailleerde informatie over:
-    de keuzemogelijkheden;
-    de fiscale en andere randvoorwaarden;
-    de consequenties van een AVOM-keuze in de sfeer van pensioen, sociale verzekeringen
     etc. met rekenvoorbeelden.

7.2  indiening aanvraag
Werknemers voor wie de regeling openstaat (paragraaf 2) kunnen hun keuze kenbaar 
maken door inlevering van het door hen ondertekende AVOM-aanvraagformulier. Af-
hankelijk van de gekozen doelen voegt de werknemer bij het aanvraagformulier de ver-
eiste bijlagen bij (verklaring fietsgebruik woon-werkverkeer) en de verklaring dat hij ken-
nis heeft genomen van mogelijke consequenties van verlaging van het bruto-salaris. De 
werkgever verschaft schriftelijk informatie over de fiscale en andere consequenties van de 
keuzemogelijkheden, inclusief de termijnen waarbinnen de aanvraag moet zijn ingediend. 
Een werknemer kan desgewenst bij de afdeling personeelszaken nadere informatie vra-
gen over de gevolgen van zijn keuze.

8  Criteria vOOr hOnOrering van de aanvraag
De werkgever hanteert de volgende criteria bij de afhandeling van de AVOM-aanvraag
a. De keuzes ‘tijd voor tijd’ en ‘geld voor geld’ worden altijd gehonoreerd.
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b. De keuzes ‘tijd voor geld’ en ‘geld voor tijd’ worden gehonoreerd, tenzij:
-      de keuze niet past binnen het kader van de met de Ondernemingsraad afgesproken 

werktijdenregeling en/of binnen de voor de afdeling/organisatie geldende afspraken 
inzake bezetting, bereikbaarheid en continuïteit.

-  er sprake is van zwaarwegende financiële belemmeringen. 
Ingeval van zwaarwegende financiële belemmeringen treedt de werkgever in overleg met 
de Ondernemingsraad voor het vinden van een oplossing voor die gevallen waarin ver-
zoeken om ‘tijd voor geld’ om financiële redenen categoriaal zijn geweigerd.
Indien een verzoek van de werknemer wordt afgewezen gelden de bij de werkgever gang-
bare bezwaar- en beroepsprocedures. De werknemer heeft bij afwijzing van zijn verzoek 
de mogelijkheid om een andere keuze te maken.
De werkgever regelt de wijze waarop de AVOM-aanvraag verder wordt afgehandeld.

9  tussentijdse herziening
Een gemaakte keuze kan slechts in uitzonderlijke situaties, dit ter beoordeling van de 
werkgever, worden herzien. 

10  OPsChOrting deeLnaMe
Deelname aan de AVOM-regeling kan worden opgeschort op het moment en voor zover de 
opbouw van vakantieverlofuren wordt stopgezet in verband met arbeidsongeschiktheid. 
Ook in uitzonderlijke situaties, dit ter beoordeling van de werkgever, kan de afspraak tus-
sentijds worden aangepast.
Uitgangspunt voor de aangepaste afspraak is dat de financiële verplichtingen die uit de oor-
spronkelijke afspraak voortvloeien, volledig door de werknemer worden nagekomen. Op 
grond van de hardheidsclausule (CAO-OI art 1.13) kan de werkgever hiervan afwijken.

11  Beëindiging
Wanneer komt vast te staan dat het dienstverband zal worden beëindigd tijdens de over-
eengekomen looptijd van de afspraak, wordt een aan de gewijzigde omstandigheden 
aangepaste afspraak gemaakt. Bij beëindiging van het dienstverband worden resterende 
verplichtingen verrekend met het netto-salaris.

12  sLOtBePaLingen
Uit deelname aan de AVOM-regeling voortvloeiende gevolgen op fiscaal gebied en met 
betrekking tot de sociale verzekeringen komen geheel voor rekening van de deelnemende 
werknemer en worden niet gecompenseerd door de werkgever.
De hardheidsclausule (CAO-OI art 1.13) is van toepassing. 
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Bijlage 7  Regeling Telewerken 

artiKeL 1

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. telewerken: het verrichten van werkzaamheden in de woning van de werknemer waarbij 

gebruik wordt gemaakt van informatie- en telecommunicatietechnologie;
b. woning: de gelegenheid waar de werknemer blijkens verklaringen uit de gemeentelijke 

basisadministratie woont.

artiKeL 2

In deze regeling wordt verstaan onder betrokkene de werknemer die op vrijwillige basis 
één of meer werkdagen per week telewerkt.

artiKeL 3

1. De werknemer die op vrijwillige basis één of meer dagen per week wil telewerken kan 
daartoe bij de werkgever een aanvraag indienen.

2. Een aanvraag kan worden toegewezen indien het belang van de organisatie daarbij is 
gebaat.

artiKeL 4

1.  Met betrokkene worden de afspraken over telewerken schriftelijk vastgelegd.
2.  De afspraken, bedoeld in het eerste lid, hebben in ieder geval betrekking op:

a. de eisen die voortvloeien uit het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandig-
hedenwet;

b. de bereikbaarheid van betrokkene; 
c. de wijze van terugkoppeling met de organisatie; 
d. de te verrichten werkzaamheden;
e. de aan betrokkene te verlenen telewerkvoorzieningen;
f. de wijze waarop de telewerkvoorzieningen worden verleend;
g. de periode waarin betrokkene telewerkt;
h. het aantal dagen per week en de dagen waarop betrokkene telewerkt;
i. de wijze van en de gronden voor beëindiging van het telewerken;
j. de gevolgen die beëindiging van het telewerken heeft voor de verleende telewerk-

voorzieningen;
k. informatiebeveiliging; 
l. privacyaspecten. 

artiKeL 5

De telewerkvoorzieningen, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel e, kunnen zijn:
a. een computer en bijbehorende noodzakelijke apparatuur;
b. de inrichting van de werkruimte;
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c. een fax;
d. een mobiele telefoon;
e. de aanleg van een extra telefoonlijn;
f. een vergoeding van alle voor het werk gemaakte telefoonkosten;
g. een vergoeding van alle voor het werk gemaakte internetkosten;
h. een vergoeding voor het gebruik van de eigen huisvesting ten behoeve van het werk.

artiKeL 6

1.  De telewerkvoorzieningen, bedoeld in artikel 5, kunnen door het bevoegd gezag aan 
de betrokkene ter beschikking worden gesteld, worden verstrekt of worden vergoed 
voor zover deze voorzieningen voor betrokkene noodzakelijk zijn om te kunnen 
telewerken.

2.  Indien voor het telewerken gebruik wordt gemaakt van een eigen computer en bij-
behorende noodzakelijke apparatuur kan aan betrokkene een vergoeding worden 
verleend van € 22,69 per maand. De werkgever kan deze vergoeding verlagen indien 
betrokkene bijvoorbeeld met een beperkte frequentie telewerkt of van de werkgever 
reeds een bijdrage in de aanschafkosten van de computer heeft ontvangen.

artiKeL 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2001.

tOeLiChting OP de regeLing teLeWerKen

In deze regeling worden de rechtspositionele aspecten van telewerken geregeld. Daarbij 
zal in ieder geval worden ingegaan op de volgende elementen:
- de begripsafbakening;
-  de wijze waarop afspraken tussen telewerker en werkgever worden gemaakt en vast-

gelegd. Het gaat daarbij onder andere om afspraken over de inrichting van de werkplek,
  de computerapparatuur, de data (telefoon, modem), de wijze van terugkoppeling met de
  organisatie (werkoverleg, werkafspraken, functioneringsgesprek, aantal telewerkdagen);
-  de vergoeding van de kosten die met de voorgaande punten samenhangen (inrichtings-
  kosten, apparatuurkosten, dataverbindingskosten, kosten gebruik privé-ruimte).

Het karakter van de regeling staat los van de al of niet beleidsmatige wenselijkheid van 
de toepassing van telewerken binnen de onderzoekinstellingen. De afweging of de werk-
nemer gaat telewerken dient door leidinggevende en werknemer zelf te kunnen worden 
gemaakt, rekening houdend met verschillende factoren. De regeling gaat dus niet over 
het wanneer en waarom van telewerken en zal de ruimte voor betrokkenen om afspraken 
over het toepassen van telewerken te maken niet onnodig beperken.
De regeling creëert wel meer duidelijkheid over de rechtspositionele aspecten van tele-
werken en neemt daarmee de beletselen weg tot het toepassen van deze werkvorm daar 
waar betrokkenen dit wenselijk achten, voor zover die beletselen gelegen zijn in onduide-
lijkheid over deze aspecten.
Telewerken betreft het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie 
in of vanuit de woning van de werknemer. Het toepassen van deze werkvorm kan al of 
niet gebonden zijn aan de functie die wordt vervuld. Telewerken vindt per definitie plaats 
op basis van vrijwilligheid van betrokkenen. In kwantitatieve zin kent telewerken vele 
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verschijningsvormen. Deze lopen uiteen van incidenteel een paar uur tot structureel één 
of meer of alle dagen thuiswerken.

Op basis van vrijwilligheid en vanwege het gezamenlijke belang van werkgever en werk-
nemer wordt een afspraak tot telewerken gemaakt. Telewerken is geen recht, maar ook 
geen plicht. Dit heeft betekenis voor de inhoud van de raamregeling ten aanzien van deze 
vorm van telewerken. Zo ligt het niet in de rede om bijvoorbeeld in de sfeer van voor-
zieningen of vergoedingen dwingende voorschriften op te nemen. Het past meer om in de 
regeling slechts de mogelijkheden te schetsen waarvan de werkgever gebruik kan maken.
De omvang van de telewerkvoorzieningen is niet gekoppeld aan de mogelijkheden die 
de belastingwetgeving biedt om telewerkvoorzieningen onbelast te verschaffen. Wel kan 
daarvan gebruik worden gemaakt.

Onderhavige regeling strekt er niet toe de werkvorm telewerken bij alle onderzoek-
instellingen ‘in te voeren’ Afspraken over de invoering van telewerken kunnen beter op 
decentraal niveau worden gemaakt, omdat op dat niveau het beste de afweging kan wor-
den gemaakt of telewerken wenselijk en mogelijk is. De regeling geeft aan betrokkenen 
die het gebruik van deze werkvorm overwegen wel een duidelijk kader ten aanzien van 
de (rechtspositionele) voorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen. Binnen 
dit kader kunnen op decentraal niveau nadere regels in overeenstemming met de onder-
nemingsraden worden afgesproken.

artiKeLsgeWijs

artiKeL 3

De werknemer die wenst te gaan telewerken kan daartoe een aanvraag indienen. De 
werkgever zal vervolgens de afweging moeten maken of de organisatie daarbij wel is 
gebaat. Daarbij dient deze in ieder geval rekening te houden met:
-  de financiële consequenties van telewerken voor de werkgever;
-  de effecten van telewerken op de kwaliteit en kwantiteit van het afgeleverde werk;
-  de invloed van telewerken op de motivatie van het personeel;
-  de invloed van telewerken op de continuïteit van de organisatie;
-  het gegeven of de functie zich leent voor telewerken;
-  de persoonskenmerken van betrokkene;
-  de thuissituatie van betrokkene;
-  privacy en beveiligingsaspecten.

artiKeL 4

Met de betrokkene die op zijn verzoek is toegestaan om te telewerken, worden schrifte-
lijk afspraken gemaakt die zien op de voorwaarden waaronder telewerken plaatsvindt.
De afspraken over de eisen die voortvloeien uit de Arbo-wetgeving houden het volgende 
in. De werkgever heeft de plicht om te zorgen dat de werkplek van de telewerker aan de 
Arbo-eisen voldoet en dat de betrokken werknemer ook thuiswerkt in overeenstemming 
met de daarvoor geldende Arbo-voorschriften. De werkgever kan daartoe niet continu 
direct toezicht houden op de telewerkplek. Goede voorlichting aan de werknemer is der-
halve vereist. Daarnaast dient betrokkene uitdrukkelijk te verklaren dat de werkplek 
voldoet aan de Arbo-eisen en dat hij in overeenstemming met de geldende Arbo-voor-
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schriften zijn werkzaamheden zal verrichten. Voorts dient betrokkene zich akkoord te 
verklaren met het feit dat controle van de werkplek door of namens de werkgever kan 
plaatsvinden mits die controle tijdig is aangekondigd.
De werkgever besteedt bij het formuleren van het algemeen Arbo-beleid aandacht aan 
telewerken alsmede aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan. Het Arbo-beleid is een 
onderwerp voor de medezeggenschap.

Specifieke bepalingen voor thuiswerk - bijvoorbeeld op het punt van verstrekking van 
voorzieningen, registratie van relevante gegevens en de melding van ongevallen – zijn 
opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb. 1997, 60).
Daarnaast zien de afspraken op:
-  de telewerkvoorzieningen en de wijze waarop deze aan betrokkene worden verleend;
-  de concrete werkafspraken zoals: bereikbaarheid, de wijze van terugkoppeling met 

collega’s/leidinggevende, het aantal telewerkdagen per week, de te verrichten werk-
zaamheden;

-  de beëindiging van telewerken en de consequenties daarvan voor de aan betrokkene 
verleende telewerkvoorzieningen. 

artiKeL 5

In dit artikel worden de voorzieningen opgesomd die door het bevoegd gezag bij tele-
werken aan betrokkene kunnen worden verleend. De voorzieningen bestaan uit goederen 
(computer, inrichting werkkamer, fax, mobiele telefoon) en het geven van vergoedingen 
(telefoonkosten, internetkosten, huisvesting). De werkgever bepaalt of de voorzieningen 
worden verstrekt, ter beschikking gesteld of vergoed.
Verstrekking van een telewerkvoorziening houdt in dat de voorziening eigendom wordt van 
de werknemer. Het ter beschikking stellen van een voorziening houdt in dat de voorziening 
in bruikleen aan de werknemer wordt gegeven en eigendom blijft van de werkgever. De 
vergoeding van de voorziening houdt in dat aan de werknemer een geldbedrag wordt ge-
geven voor de telewerkvoorziening. De belastingwetgeving maakt het mogelijk dat indien 
aan bepaalde voorwaarden is voldaan telewerkvoorzieningen onbelast of tot een bepaalde 
maximumwaarde onbelast kunnen worden verstrekt, ter beschikking gesteld of vergoed. 
Bij de verlening van de telewerkvoorzieningen kan daarmee derhalve rekening worden ge-
houden.

artiKeL 6

De werkgever is niet verplicht om telewerkvoorzieningen te verschaffen; betrokkene en 
de werkgever dienen daar nadere afspraken over te maken. Zo kunnen zij ook afspreken 
dat betrokkene zelf voor de telewerkvoorzieningen zorgdraagt.
Voordat tot verlening van de telewerkvoorzieningen kan worden overgegaan dient aan 
de volgende voorwaarden te zijn voldaan. Betrokkene heeft de voorziening nodig om te 
kunnen telewerken. Afhankelijk van de concrete invulling van het telewerken kan een 
bepaalde voorziening al dan niet noodzakelijk zijn. Dit zal vooral betrekking hebben op 
voorzieningen als een fax en een mobiele telefoon, internetkosten, aanleg extra telefoon-
lijn. Verder zal de betrokkene die reeds beschikt over een ingerichte telewerkruimte die 
voldoet aan de Arbo-normen, niet in aanmerking komen voor de inrichting van de werk-
kamer op kosten van de werkgever.
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In het tweede lid wordt geregeld dat aan betrokkene die reeds over een personal computer 
met bijbehorende randapparatuur beschikt een onbelaste vergoeding van € 22,69 per maand 
kan worden gegeven, indien de eigen computer voor het telewerken wordt gebruikt.
Het gaat daarbij om afschrijvings- en onderhoudskosten, waarbij inbegrepen verzeke-
ringskosten (brand en inbraak) alsmede elektriciteitskosten van de apparatuur (niet van 
de verlichting in de werkkamer).
Een verlaging van dit bedrag is in ieder geval redelijk in die gevallen dat betrokkene in 
het kader van PC-privéproject een subsidie van de werkgever heeft ontvangen voor de 
aanschaf van een computer of indien betrokkene slechts incidenteel of met een beperkte 
frequentie telewerkt.
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Bijlage 8  Tenure Track 

1  status van tenure traCK

Voor looptijd van deze CAO-OI is artikel 2.6 lid d, een experimenteerartikel.

2  definitie

Onder ‘Tenure track’ wordt verstaan: Het formeel vastgelegde traject vanuit een arbeids-
overeenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 jaar met een talentvolle gepromoveerde 
academicus ter beoordeling van de vraag of aansluitend met betrokkene een dienstver-
band voor onbepaalde tijd zal worden aangegaan.

3  afsPraKen

In de afspraken over een Tenure track wordt duidelijk vastgelegd:
a. hoe het in het eerste lid genoemde traject kan leiden tot een dienstverband voor 

onbepaalde tijd in een hogere wetenschappelijke functie;
b. de duur van het traject;
c. de beoordelingsprocedure en de beoordelingscriteria;
d. de gevolgen van een positieve of negatieve beoordeling.

4  BesLissing Over OMzetting

De beslissing over al dan niet omzetting in een dienstverband voor onbepaalde tijd wordt 
ruim, ten minste 1 jaar, voor het einde van de overeengekomen periode genomen.

5  fLanKerend BeLeid

Wanneer het traject niet leidt tot een dienstverband voor onbepaalde tijd is artikel 2.10 
CAO-OI van toepassing.

6  evaLuatie

Uiterlijk een half jaar voor het einde van de looptijd van deze CAO, evalueren CAO-
partijen tenure track, wat zal leiden tot de conclusie tot al dan niet omzetten van het 
experimenteerartikel in een regulier artikel.
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