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Artikel 13 nieuw: 

 

Regeling fietsenplan 

 

Artikel 13 

De werkgever stelt op verzoek van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een 

plan op voor fietsen voor woon-werkverkeer. De werkgever kan in verband met de 

Werkkostenregeling voorwaarden stellen aan het gebruik door werknemers van dit fietsenplan. 

 

Artikel 42 nieuw: 

 

Verlof voor vakbondsactiviteiten 

 

Artikel 42 

1 Aan de werknemer wordt in de hierna te noemen gevallen extra verlof van korte duur verleend 

met behoud van salaris tenzij zulks het functioneren van de instelling in gevaar brengt: 

 a Voor het bijwonen van vergaderingen als bestuurslid van werknemersorganisaties als 

bedoeld in de aanhef van de cao of als vertegenwoordiger van genoemde organisaties, 

jaarlijks ten hoogste vijftien dagen. 

 b Voor het deelnemen aan werkzaamheden en/of bijeenkomsten van het hoofdbestuur, het 

sectorbestuur of een landelijke werkgroep die zich bezighoudt met de arbeidsvoorwaarden in 

het bibliotheekwerk van een organisatie van werknemers als bedoeld in de aanhef van de 

cao, wordt aan de werknemer die lid is van een hierboven genoemd bestuur of deel uitmaakt 

van een landelijke werkgroep ten hoogste 26 dagen extra verlof verleend; onder deze dagen 

worden eveneens begrepen: 

 de dagen voor het bijwonen van de door de werknemersorganisatie georganiseerde 

vormings- en scholingsdagen alsmede vormings- en scholingsdagen voor 

ondernemingsraadleden georganiseerd door werknemersorganisaties of andere instituten. 

 c Ten aanzien van de werknemer die tevens lid is van de ondernemingsraad wordt de tijd, 

besteed aan werkzaamheden in het kader van de raad op het in lid 1 b genoemde aantal 

dagen in mindering gebracht. 

 d Voor het bijwonen van co-creatiedagen ten behoeve van de cao georganiseerd door de 

werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijk, wordt aan de werknemer die lid is van 

werknemersorganisaties als bedoeld in de aanhef van de cao, jaarlijks ten hoogste twee  

  dagen extra verlof verleend:    

 e Toekennen van extra verlof op grond van het bepaalde in dit artikel geschiedt slechts 

          indien de werknemer vooraf een uitnodiging voor de betreffende activiteit overlegt. 

 2 Onder het behoud van salaris wordt voor de toepassing van dit artikel ook verstaan het behoud 

van de toelage onregelmatige diensten, die de betrokken werknemer in de drie 

kalendermaanden voorafgaande aan het extra verlof gemiddeld heeft ontvangen. 

 

Artikel 48 nieuw: 

 

Vrijwilligerswerk 

 

Artikel 48  

Volgens de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen heeft een openbare bibliotheek in ieder 

geval vijf functies. Deze functies worden ingevuld door een professionele organisatie. De 

professionele organisatie staat voor  de invulling, continuïteit en doorontwikkeling van deze vijf 

functies. 
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1. In een organisatie die valt onder de werkingssfeer van deze cao blijft de inzet van vrijwilligers 

beperkt tot een aanvulling op de professionele organisatie. Iedere organisatie heeft daarop 

gericht beleid. 

2. Met inachtneming van de WOR overlegt de werkgever met de 

ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over het vrijwilligersbeleid en over welk deel 

van de dienstverlening door vrijwilligers uitgevoerd kan worden. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd 

met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.  

3. De inzet van vrijwilligers gebeurt onder supervisie en met ondersteuning van de professionele 

organisatie. De inzet van vrijwilligers gaat niet ten koste van de betaalde formatie van de 

professionele organisatie. 

4. Het gestelde in de leden 1 tot en met 3 geldt ook voor de inzet van  vrijwilligers toegewezen 

door de subsidiërende overheid.  

 

Artikel 57 nieuw: 

 

Beschikbaarheid cao 

 

Artikel 57 

De werkgever stelt de cao en het sociaal contract zoals bedoeld in artikel 81 digitaal 

beschikbaar aan de werknemer. 
 

Artikel 62 nieuw: 

 

Jubileumgratificatie 

 

Artikel 62 

1 Aan de werknemer wordt een gratificatie wegens 25-jarig dienstjubileum toegekend ter hoogte 

van de helft van zijn maandsalaris en bij zijn veertig- en vijftigjarig dienstjubileum ter hoogte 

van zijn gehele maandsalaris. 

2 Onder het maandsalaris wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen de 

vakantietoeslag over een maand en het bedrag, dat gemiddeld per maand aan toelage 

onregelmatige diensten is genoten, gemeten in de periode van drie maanden voorafgaande aan 

het jubileum. 

3 Voor de bepaling van het aantal jaren m.b.t. de toekenning van de jubileumgratificatie, tellen 

 - de jaren in dienstverband doorgebracht bij een werkgever onder de werkingssfeer van de 

cao; 

  Alsmede 

 - de diensttijd doorgebracht bij diens rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers; 

  Alsmede  

- de diensttijd doorgebracht bij een gemeentelijke bibliotheek direct voorafgaand aan een 

 privatisering. 

 

Artikel 71 nieuw: 

 

Overlijden van de werknemer 

 

Artikel 71 

1 Ingeval van overlijden van de werknemer wordt het salaris uitbetaald tot en met de dag van 

overlijden. 

2 Zo spoedig mogelijk na het overlijden wordt aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer 
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bedoeld in artikel 7:674 lid 3 van het BW, een bedrag uitgekeerd, gelijk aan het salaris over 

drie maanden, vermeerderd met een bedrag aan vakantietoeslag voor hetzelfde tijdvak en 

vermeerderd met een bedrag gelijk aan de waarde van de ongebruikte vakantiedagen van de 

overleden werknemer. 

3 Maatstaf van berekening is het salaris van de werknemer in de maand van zijn overlijden en  

 het voor hem geldende bedrag aan vakantietoeslag, eveneens in de maand van zijn overlijden. 

Het op deze wijze berekende bedrag wordt in voorkomend geval vermeerderd met de bedragen 

van de over drie maanden voorafgaand aan het overlijden van de werknemer toegekende 

toelage onregelmatige dienst en in voorkomende gevallen verminderd met het bedrag van een 

uitkering bij overlijden krachtens het BW. 

 

Artikel 72 nieuw: 

 

Postcontractueel beding Ziektewet 

 

Artikel 72  

1  De werknemer die binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek wordt, en op dat 

moment niet werkzaam is bij een andere werkgever of een WW-uitkering geniet, meldt zich 

onmiddellijk ziek bij de werkgever conform de bij de werkgever geldende regels omtrent 

ziekmeldingen. 

2  De werknemer die ziek is op het moment dat hij uit dienst gaat en de werknemer die voldoet 

aan het bepaalde in lid 1, dient:  

 a  Volledige medewerking te geven aan de uitvoering van de regels omtrent ziekmeldingen; 

 b  Gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige van de 

werkgever; 

 c Aan de werkgever alle informatie te verstrekken die hij op grond van de Ziektewet of Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aan de werkgever als eigen risicodrager of 

aan het UWV dient te verstrekken; 

 d Alle verplichtingen na te komen die volgen uit de Ziektewet en de WIA; 

 e Mee te werken aan een namens de werkgever aangeboden re-integratietraject of 

proefplaatsing; 

 f Een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk 

acht. 

De verplichtingen hierboven genoemd in sub a tot en met sub e blijven bestaan zolang de 

werknemer arbeidsongeschikt is en een Ziektewetuitkering geniet. Is de werknemer volledig 

hersteld dan eindigen de verplichtingen, tenzij de werknemer binnen 4 weken na 

hersteldmelding opnieuw arbeidsongeschikt raakt. 

3   Indien de werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in de leden 1 of 2 van dit 

artikel, verbeurt hij aan de werkgever een direct opeisbare boete van €250,- voor iedere 

overtreding, alsmede een bedrag van €250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De 

boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, maar laat 

onverminderd het recht van de werkgever nakoming te vorderen en onverminderd het recht om 

volledige schadevergoeding te vorderen. Hiermee wordt nadrukkelijk afgeweken van het 

bepaalde in artikel 7:650 lid 3 en 5 van het BW. 
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Artikel 75 nieuw: 

 

Ontheffing 

 

Artikel 75 

De contractpartners kunnen in bijzondere gevallen ten aanzien van te sluiten 

arbeidsovereenkomsten gezamenlijk ontheffing verlenen van het in deze cao bepaalde, onder de 

voorwaarden zoals gesteld in Bijlage M en onverminderd het bepaalde in het BW. 

Artikel 76 nieuw: 

 

Eindejaarsuitkering / instellingsgebonden gratificatieregeling 

 

Artikel 76 

1 Jaarlijks in de maand december heeft de werknemer recht op een structurele 

eindejaarsuitkering van 1,75%, berekend over het door de werknemer in dat kalenderjaar 

feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de over dat jaar opgebouwde vakantietoeslag 

als bedoeld in artikel 32 van de cao. 

2 De werknemer die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is en/of  geen volledig 

dienstverband heeft, heeft naar evenredigheid aanspraak op een structurele eindejaarsuitkering. 

 De eindejaarsuitkering telt mee voor de pensioenopbouw; 

 echter, 

 a De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad, dan wel de  

personeelsvertegenwoordiging overeenkomen dat (een deel van) het in het eerste lid 

genoemde percentage in dat kalenderjaar wordt bestemd t.b.v. een instellingsgebonden 

gratificatieregeling ex artikel 63 van de cao. 

 b Indien de werkgever op 1 december van het betreffende kalenderjaar geen 

overeenstemming heeft bereikt als hiervoor bedoeld onder 2a, wordt de eindejaarsuitkering 

volledig uitgekeerd. 

 

Artikel 77 nieuw: 

 

Duur van de cao 

 

Artikel 77 

De cao is in werking getreden met ingang van 1 januari 1979 en is aangegaan voor een 

aanvankelijke duur van twee jaar, met een opzegtermijn van twee maanden. De werkingsduur is 

door partijen met ingang van 1 januari 1981 diverse malen aansluitend verlengd, laatstelijk van 15 

juni 2015 tot en met  30 juni 2019, onder handhaving van de hiervoor bedoelde opzegtermijn. 

 

Artikel 78 nieuw: 

 

Loonruimte 

 

Artikel 78 

1 Gedurende de looptijd van de cao is er jaarlijks 1,75% loonruimte beschikbaar. Jaarlijks zullen 

partijen onderhandelen over de wijze waarop de loonruimte wordt ingezet. 

2 Indien economische omstandigheden of overheidsbeleid daartoe aanleiding geven, treden 

partijen op onderbouwd verzoek van een van beide partijen in overleg over de loonruimte zoals 

bedoeld in lid 1. 
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Artikel 79 nieuw: 

 

Jaarlijks overleg 
 

Artikel 79 
Partijen zullen jaarlijks overleggen over de mogelijkheden tot aanpassing van de salarisbedragen. 
 

Artikel 80 nieuw: 

 

Eenmalige uitkering 

 

Artikel 80 

In de maand september 2015 heeft de werknemer recht op een eenmalige uitkering van €275,- 

bruto (op fulltime basis). De werknemer die geen volledig dienstverband heeft, ontvangt de 

eenmalige uitkering naar evenredigheid van de overeengekomen werktijd. 

 

Artikel 81 nieuw: 

 

Sociaal contract 

 

Artikel 81 

Partijen hebben de ambitie om de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen in de 

bibliotheekbranche te moderniseren. Partijen hebben daarom een sociaal contract afgesloten. De 

kern van dit contract is de gedeelde visie op de toekomst van de arbeidsverhoudingen in de 

bibliotheekbranche. Het sociaal contract heeft een looptijd van 4 jaar, van 15 juni 2015 tot en met 

30 juni 2019.   

 

Artikel 82 nieuw: 

 

Protocolafspraken 

Artikel 82 

Sociaal Akkoord en derde jaar WW: 

Cao-partijen zullen de duur en de opbouw van de WW en de WGA repareren conform de afspraken 

die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting  

van de Arbeid van 24 december 2013 en 11 juli 2014 zijn gemaakt. Cao-partijen gaan ervan uit 

dat de private aanvullende WW-verzekering in 2016 en 2017 0,2% van de loonsom kost en zullen 

beiden 50% van de premie voor hun rekening nemen, te weten 0,1% van de loonsom. 

Cao-partijen zullen zich aansluiten bij het op te richten Nationale Private Aanvullende WW-fonds, 

zodra dit fonds zich bekend maakt. De uitvoering van het Nationale Private Aanvullende WW-fonds 

ligt in handen van een nationale uitvoerder. De nationale uitvoerder zal een uniforme regeling voor 

alle werknemers introduceren. Deze regeling zullen cao-partijen overnemen. 

Cao-partijen zullen deze afspraken vastleggen in een aparte cao met een looptijd van 5 jaar, die zo 

nodig tussentijds zal worden gewijzigd. 
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Bijlage A, artikel 9, salaristabel nieuw: 
 

 

  

1,50%

schaal # 1-1-2015 1 2 3 4 5 6 7

1 1530 0 jeugdschalen

2 1567 0

3 1604 1 lftd schl 1-1-2015

4 1640 1 0 15 1 842

5 1677 2 0 15 2 860

6 1714 3 2 1 0

7 1751 4 1 16 1 928

8 1792 5 3 2 1 16 2 949

9 1846 6 4 2 16 3 1026

10 1901 7 5 3 2 0 16 4 1048

11 1966 6 4 3

12 2028 7 5 4 3 1 17 1 1014

13 2090 6 5 4 17 2 1037

14 2152 7 6 5 2 0 17 3 1114

15 2218 8 7 6 3 17 4 1174

16 2280 8 7 4 1 17 5 1197

17 2339 9 8 5 17 6 1331

18 2405 9 6 2

19 2465 10 7 3 18 1 1100

20 2529 0 8 4 18 2 1126

21 2592 9 5 18 3 1200

22 2652 1 6 18 4 1263

23 2717 7 18 5 1284

24 2786 2 8 18 6 1425

25 2853 3 9

26 2912 4 0 19 1 1185

27 2982 5 19 2 1215

28 3049 6 1 19 3 1288

29 3114 7 19 4 1353

30 3175 8 2 0 19 5 1370

31 3241 9 19 6 1520

32 3343 3 1

34 3468 4 2 20 1 1271

36 3613 5 3 20 2 1302

38 3751 6 4 0 20 3 1377

40 3899 5 1 20 4 1443

42 4060 6 2 20 5 1457

44 4189 7 3 20 6 1614

46 4332 4

48 4474 5 21 1 1358

50 4613 6 0 21 2 1390

52 4756 7 1 21 3 1464

54 4889 8 2 21 4 1533

56 5020 3 0 21 5 1543

58 5159 4 1 21 6 1711

60 5288 5 2 0

62 5424 6 3 1 22 1 1444

64 5593 7 4 2 22 2 1479

66 5769 5 3 22 3 1553

68 5936 6 4 22 4 1622

70 6101 7 5 22 5 1628

72 6296 6 22 6 1807

74 6461 7

76 6640 8

78 6833

80 7026 8 9 10 11 12 13 14

schaal

salarissen in €  schaal



 
Inhoudelijk gewijzigde artikelen in cao OB 2015-2019 

 

 
Inhoudelijk gewijzigde artikelen cao OB 2015-2019  / blad 7 van 20 

 
 

Bijlage D nieuw: 

 

BIJLAGE D 

Regeling Sociaal Plan  

(Ex artikel 49) 

Uitgangspunten 

1 Het doel van de Regeling Sociaal Plan is het opvangen van de sociale gevolgen door een 

ondernemingsbeslissing waaruit een reorganisatie, fusie dan wel afsplitsing voortvloeit. 

2 De maatregelen in de Regeling Sociaal Plan zijn erop gericht dat werknemers, op wie het plan 

van toepassing is, een nieuwe werkkring vinden (binnen of buiten de branche Openbare 

Bibliotheken) en stelt de verantwoordelijkheid van de individuele werkgever en individuele 

werknemer centraal. 

3 Van werkgever en werknemer wordt ten aanzien van de uitvoering van de Regeling Sociaal Plan 

een actieve houding verwacht. 

4 De Regeling Sociaal Plan leidt tot afspraken die de individuele werknemer en de individuele 

werkgever stimuleren te investeren in het zoeken naar nieuw werk, omdat de Regeling erop 

gericht is mensen van werk naar werk te helpen, ter voorkoming van gedwongen ontslag.  

5 De Regeling Sociaal Plan gaat uit van de doorlopende ontwikkeling van werknemers, waarbij 

investeren in ontwikkeling een verantwoordelijkheid is van de individuele werkgever en de 

individuele werknemer.  

6 De Regeling Sociaal Plan krijgt invulling door de werkgever en individuele werknemer, waardoor 

individuele keuzes mogelijk zijn en er rekening kan worden gehouden met de individuele en 

lokale omstandigheden. Dit geeft mogelijkheden tot diversiteit zonder dat sprake is van een als 

onrechtvaardig ervaren ongelijkheid. 

7 Een werknemer dient zo veel mogelijk te werken in een functie die qua inhoud, vereiste kennis 

en vaardigheden en competenties bij hem past. 

8 Bij de (her)plaatsing van werknemers wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de individuele 

capaciteiten en wensen en huidige werk- en woonplaats om verhuizing en/of langere reistijden 

zoveel mogelijk te beperken. 

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen 

Artikel 1 Definities 

a Reorganisatie (inclusief fusie, of afsplitsing) 

 Een reorganisatie, waaronder ook zijn begrepen fusie of afsplitsing, is iedere belangrijke 

wijziging in de organisatie, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden, 

die leidt tot inkrimpen, of verplaatsen, dan wel beëindigen van activiteiten, wijziging, of 

vermindering van functie(s), herplaatsing van werknemers en/of boventallig verklaring.  

b De Regeling 

 De Regeling Sociaal Plan. 

c Formatieplaatsenplan 

 Het overzicht van functies na reorganisatie. 

d Reorganisatieplan  

Beschrijving, volgens art. 4 van deze Regeling, van de huidige en de nieuwe 

organisatie/organisatieonderdelen en de huidige bezetting, alsmede de planning van uitvoering 

en overlegmomenten met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 

e Herplaatsingskandidaat 
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 De werknemer van wie de functie komt te vervallen.  

f Oude functie 

 De functie die de boventallige werknemer voor het besluit tot reorganisatie vervulde en door de 

reorganisatie is komen te vervallen. 

g Nieuwe functie 

 Een functie die vóór de reorganisatie niet voorkwam. 

h Uitwisselbare functies 

 Functies met verschillende benamingen die naar inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en 

vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar functieniveau en beloning gelijkwaardig zijn.  

i Passende functie 

 Een functie die naar het oordeel van de werkgever voor wat betreft inhoud, benodigde kennis en 

vaardigheden voldoende verwant is aan de oude functie van de werknemer, of een functie 

waarvoor de werknemer binnen redelijke tijd geschikt te maken is. Een functie is slechts 

passend als de functie maximaal één salarisschaal lager is gewaardeerd dan de oude functie van 

de werknemer.  

 Een functie die voor het overige passend is, zal niet als zodanig worden beschouwd indien 

zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van sociale en/of medische aard zich aantoonbaar 

daartegen verzetten, of leidt tot een reistijd die in redelijkheid niet aanvaardbaar is. 

j Plaatsingsplan 

 Het document waarin de procedure, werkwijze en het tijdpad van de plaatsing van werknemers 

in de nieuwe organisatie zijn vastgelegd.  

m Boventallige werknemer 

 De werknemer van wie de functie en de arbeidsplaats is komen te vervallen als direct gevolg 

van een besluit tot reorganisatie.   

n Transitievergoeding 

 De vergoeding zoals bedoeld in de artikelen 7:673 en 7:673a van het BW. 

o Commissie 

 De bezwarencommissie als bedoeld in artikel 17. 

 

Artikel 2 Algemene bepalingen en voorwaarden 

1 De werkgever voert iedere onder deze Regeling vallende organisatiewijziging op een correcte, 

zorgvuldige en open wijze uit. Informatie wordt steeds zo tijdig en volledig mogelijk aan 

werknemers, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de vakorganisaties 

verstrekt.  

2 Zowel in de voorbereiding van de reorganisatie als in de totstandkoming ervan wordt voor zover 

mogelijk uitgegaan van “mens volgt functie” en zal de werkgever streven naar plaatsing van 

werknemer in eenzelfde, een uitwisselbare, of passende functie. Hierbij zal rekening gehouden 

worden met de voorkeuren, de mogelijkheden, de omstandigheden en de bestaande 

 rechten van betrokken werknemers. Van de individuele werknemer wordt verwacht dat hij 

meewerkt aan de veranderingen en zich volledig inzet en zich blijft ontwikkelen. 

3 De werkgever realiseert personele besparingen zoveel mogelijk door arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd niet te verlengen en de met externe arbeidskrachten gesloten 

 overeenkomsten (tussentijds) te beëindigen. Daarnaast kan de werkgever een werknemer 

tijdelijk  detacheren bij een andere werkgever.  

4 De werknemer is gehouden volledige medewerking te geven aan de uitvoering van de Regeling. 

De werkgever kan hem als sanctie op onvoldoende inzet uitsluiten van de voorzieningen in het 

kader van deze Regeling.  

5 De werknemer dient zich flexibel op te stellen, open te staan voor een beschikbaar komende 

passende functie en mee te werken aan het maximaliseren van zijn inzetbaarheid. Zo nodig 
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dient de werknemer mee te werken aan zijn her-, om- of bijscholing waarmee hij geschikt wordt 

voor een beschikbare passende functie.  

6 De werknemer die een beroep doet op de (financiële) aanspraken en faciliteiten van de 

Regeling, is verplicht zich te houden aan de Regeling. Het geven van onjuiste en/of onvolledige 

inlichtingen alsmede oneigenlijk gebruik of misbruik van de geboden voorzieningen, dan wel 

zich niet houden aan een termijn, heeft uitsluiting van de Regeling tot gevolg en zal leiden tot 

terugvordering van het inmiddels betaalbaar gestelde. Dit kan tevens aanleiding voor de 

werkgever zijn om over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Regeling is 

dan niet meer op deze werknemer van toepassing.  

7 De werknemer die van mening is dat de Regeling niet juist op hem wordt toegepast, kan, indien 

overleg met werkgever hierover niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, zijn bezwaar 

schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de daartoe ingestelde bezwarencommissie. Het bezwaar 

dient te worden ingediend uiterlijk op de tiende werkdag nadat de werknemer kennis heeft 

kunnen nemen van de beslissing waartegen hij bezwaar wil maken. Het maken van bezwaar 

heeft geen opschortende werking. 

8 De werkgever dient de werknemer te wijzen op  een  beschikbaar komende passende functie en 

mee te werken aan het maximaliseren van de inzetbaarheid van de werknemer. Zo nodig biedt 

de werkgever de werknemer her-, om- of bijscholing aan , waarmee hij geschikt wordt voor een 

passende functie. 

9 De werkgever stelt zich proactief op bij de toepassing van de Regeling Sociaal Plan om de kans 

op het vinden van een functie van de werknemers te vergroten.  

10 De werkgever kan ook vóór het besluit tot reorganisatie is genomen met werknemers afspraken 

maken over de volgende faciliteiten:  

 - een loopbaanscan; 

 - loopbaaninstrumenten; 

 - outplacement; 

 - scholing; 

 - stage/detachering/tijdelijke indiensttreding  

 

Artikel 3 Werkingsduur 

 

De in de Regeling opgenomen bepalingen worden toegepast vanaf het moment dat de werkgever 

het besluit heeft genomen over te gaan tot reorganisatie. De toepassing van de Regeling eindigt 

vijf maanden na de feitelijke effectuering van de reorganisatie. Onder feitelijke effectuering 

wordt hier verstaan het moment waarop aan de werknemers is meegedeeld in welke functies ze 

zijn geplaatst of dat herplaatsing niet mogelijk is. 

Artikel 4 Reorganisatieplan 

De werkgever stelt een reorganisatieplan op. Het reorganisatieplan geeft minimaal inzicht in:  

a de reden van de reorganisatie; 

b de tijdsplanning en de wijze van de uitvoering van de reorganisatie; 

c de planning van de momenten waarop met de ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging overleg wordt gevoerd en waarop de betrokken werknemers 

worden geïnformeerd;  

d de huidige organisatie/organisatieonderdelen, met de daarin opgenomen functies en de 

bijbehorende formatie;  

e inventarisatie lopende arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde tijd en 

overeenkomsten met  externe arbeidskrachten. 

f de bezetting van de huidige organisatie/organisatieonderdeel; 
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g het formatieplaatsenplan van de nieuwe organisatie/organisatieonderdelen, met de daarin 

opgenomen functies en de bijbehorende formatie; 

 

Hoofdstuk 2  Maatregelen gericht op ondersteuning naar ander werk bij de werkgever 

Artikel 5 Aanwijzing herplaatsingskandidaten 

1 De werkgever stelt het formatieplaatsenplan vast na advies van de ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging conform artikel 25 lid 1 WOR.  

2 De werkgever maakt het formatieplaatsenplan bekend aan de werknemers.  

3 De werkgever stelt vast welke werknemers hun functie behouden en van welke werknemers de 

functie komt te vervallen. De werknemer van wie de functie vervalt of wijzigt wordt aangemerkt 

als herplaatsingskandidaat. Bij de aanwijzing van werknemers van wie de functie vervalt wordt 

rekening gehouden met de criteria van het Ontslagbesluit.  

4 De werkgever deelt mee aan de werknemer of hij zijn functie behoudt, dan wel of hij 

aangemerkt wordt als herplaatsingskandidaat. Deze mededeling wordt binnen een week na het 

gesprek schriftelijk aan de betreffende werknemer bevestigd. 

 

Artikel 6 Belangstellingspeiling interne vacante functies 

1 De binnen het formatieplaatsenplan vacante functies worden bekend gemaakt  aan 

herplaatsingkandidaten.  

2 De werknemer maakt zijn belangstelling voor vacante functies binnen twee weken na 

bekendmaking van de vacante functies aan de werkgever kenbaar. Hierbij kan hij tevens 

voorstellen doen voor scholing of loopbaanbegeleiding om zijn kansen op de vacante functie te 

vergroten. 

 Voorstellen voor scholing of loopbaanbegeleiding kunnen zijn:  

 - een loopbaanscan; 

 - de inzet van loopbaaninstrumenten; 

 - scholing. 

3. De werkgever kan de voorstellen van de werknemer honoreren voor scholing of 

loopbaanbegeleiding gedaan bij de belangstellingpeiling. De kosten komen voor rekening van de 

werkgever.  

 

Artikel 7 Vertrekpremie 

1 De werknemer die aangeeft niet voor herplaatsing in aanmerking te willen komen om zo plaats 

te maken voor een boventallige werknemer, treedt in overleg met de werkgever over een 

mogelijke vertrekpremie. 

2 Indien de werkgever en de werknemer overeenstemming hebben over de omvang van de 

vertrekpremie, sluiten werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging 

van het dienstverband, waarin tevens de vertrekpremie is vermeld. 

Artikel 8 Plaatsingsplan 

1 De werkgever maakt uiterlijk vier weken na de belangstellingpeiling het plaatsingsplan bekend.  

2 De werkgever zal na de bekendmaking van het plaatsingsplan in een zo vroeg mogelijk stadium 

met de herplaatsingkandidaten overleg plegen over herplaatsing in een uitwisselbare, dan wel 

passende functie en de hieraan verbonden consequenties. 

 De werkgever biedt de vacante functies aan, waarbij rekening wordt gehouden met de 

uitkomsten van de belangstellingpeiling en de volgende volgorde in acht wordt genomen: 

1. Een uitwisselbare functie; 



 
Inhoudelijk gewijzigde artikelen in cao OB 2015-2019 

 

 
Inhoudelijk gewijzigde artikelen cao OB 2015-2019  / blad 11 van 20 

 
 

 2. Een passende functie. 

3 De werknemer beslist binnen twee weken of hij de aangeboden functie accepteert. In geval de 

werknemer het aanbod niet accepteert, vindt overleg plaats tussen de werkgever en de 

werknemer, waarna de werkgever een definitief aanbod doet.  

4 Wanneer er een vacante functie is die niet is ingevuld na de procedure beschreven in de leden 3 

en 4, kunnen herplaatsingkandidaten voor wie de vacature door de werkgever niet als passende 

functie is aangemerkt, maar die menen wel geschikt te zijn voor die functie, hun belangstelling 

kenbaar maken aan de werkgever. 

5 De werkgever bevestigt de plaatsingen schriftelijk aan de betrokken werknemers.  

 

Artikel 9 Salariëring bij herplaatsing in een functie op een lager schaalniveau 

1 Het salaris van de werknemer die herplaatst is in een passende functie op een lager 

schaalniveau, blijft gedurende twee jaar  op het schaalniveau (volgnummer) van voor de 

herplaatsing. De werknemer behoudt daarnaast de aanspraak op algemene salarisverhogingen, 

alsmede de aanspraak op eventuele resterende periodieke verhogingen uit de schaal van zijn 

functie van voor de herplaatsing.  

2 Werkgever en de werknemer spannen zich in binnen voornoemde twee jaar voor de werknemer 

een functie in de schaal van voor de herplaatsing  te verwerven. 

3 Als een werknemer na herplaatsing een aangeboden functie in de schaal van vóór zijn 

herplaatsing niet aanvaardt, wordt zijn salaris per datum van het aanbod vastgesteld op het  

schaalniveau dat op het moment van de herplaatsing gold voor de functie waarin hij is 

herplaatst (‘de nieuwe functie’), zonder de garantie van lid 1. Tevens vervalt voor de 

werkgever op dat moment de inspanningsverplichting genoemd in lid 2.  

4 Onder het schaalniveau dat op het moment van de herplaatsing gold voor de nieuwe functie, 

wordt verstaan het salaris dat in de schaal van de nieuwe functie overeenkomt  

- met het laatgenoten salaris in de oude functie,  

  - als dat niet voorkomt,  met het naast hogere bedrag,  

  - als ook dat niet voorkomt, met het naast lagere bedrag in de schaal van de nieuwe functie. 

5 Het salaris van de werknemer aan wie geen functie op het schaalniveau van vóór zijn 

herplaatsing is aangeboden,  wordt twee jaar na de herplaatsing vastgesteld op het 

schaalniveau dat op het moment van de herplaatsing gold voor de nieuwe functie, vermeerderd 

met eventuele algemene en periodieke verhogingen die in die twee jaar zouden zijn toegekend. 

Artikel 10 Wijziging plaats van tewerkstelling  

1 Als de enkele reistijd van het woon-werkverkeer naar een nieuwe plaats van tewerkstelling 

meer bedraagt dan de enkele reistijd van het woon-werkverkeer voorafgaand aan de 

reorganisatie dan ontvangt de werknemer een compensatie voor die meerdere reistijd. 

2 De werknemer en werkgever komen de compensatie overeen, waarbij gekozen wordt uit 

compensatie in tijd, of voor de duur van de extra reistijd een bedrag in geld gelijk aan het voor 

de werknemer geldende uurloon. 

3 De compensatie wordt gegeven tot twee jaar na de wijziging van de plaats van tewerkstelling in 

het kader van de reorganisatie of tot een eerder moment waarop de plaats van tewerkstelling 

opnieuw wijzigt.  
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Hoofdstuk 3  Maatregelen gericht op ondersteuning naar werk bij een andere werkgever 

Artikel 11 Mededeling verlies van arbeid voor de werknemer 

1 Indien een herplaatsingskandidaat niet in een andere functie kan worden geplaatst, deelt de 

werkgever hem in een persoonlijk gesprek mee dat hij boventallig is. Bij de vaststelling welke 

werknemers boventallig zijn, wordt rekening gehouden met de ministeriële regelgeving.  

2 De boventallige werknemer krijgt bij de mededeling en bevestiging van zijn boventalligheid de 

keuze tussen: 

 - bemiddeling van werk naar werk als bedoeld in artikel 12;   

 - uitdiensttreding als bedoeld in artikel 13.  

3 De boventallige werknemer deelt binnen twee weken na de ontvangst van de schriftelijke 

bevestiging zijn keuze uit de mogelijkheden genoemd in lid 2 mee aan de werkgever. Daarna 

maken werkgever en werknemer binnen twee weken afspraken over de verdere aanpak om te 

komen tot het vinden van ander werk buiten de organisatie, dan wel de uitdiensttreding.   

4   De arbeidsovereenkomst eindigt niet eerder dan vijf maanden na de mededeling dat de 

werknemer boventallig is. 

Artikel 12 Ondersteuning naar werk bij een andere werkgever 

1 De werknemer die als boventallige werknemer is aangewezen kan in overleg met de werkgever 

treden over een mobiliteitsplan.  

2   Het mobiliteitsplan kan individuele afspraken bevatten over begeleiding naar een andere baan 

buiten de organisatie, en/of voor scholing, en of het starten van een eigen bedrijf. 

 Mogelijke onderdelen van het mobiliteitsplan kunnen zijn:  

 a een loopbaanscan; 

 b de looptijd van het mobiliteitsplan; 

 c welk deel van de werktijd besteed kan worden aan het verwerven van een andere functie 

buiten de organisatie; 

 d afspraken gedurende de bemiddelingstermijn;  

 e welke loopbaaninstrumenten worden ingezet; 

 f outplacement voor de duur van werk naar werk; 

 g afspraken over scholing; 

 h afspraken over stage/detachering/tijdelijke indiensttreding;  

 i de planning van acties door de werkgever en de werknemer; 

 j de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;  

 k evaluatiemoment; 

 l   extra inspanningsafspraken voor moeilijk bemiddelbare werknemers.1 

3   Het mobiliteitsplan wordt schriftelijk vastgelegd. 

                                                           
1
 Toelichting op het begrip ‘moeilijk bemiddelbaar’ 

Bij de beoordeling of een werknemer moeilijk bemiddelbaar is hangt af van zijn leeftijd, opleiding en ervaring, 

als ook van zijn persoonlijke eigenschappen, zoals motivatie, zelfstandigheid en flexibiliteit, alsmede van 

geestelijke, sociale en fysieke beperkingen. 

Afhankelijk van de mate waarin een of meer van de genoemde factoren een rol spelen bij de begeleiding naar 

een andere baan mag extra inspanning worden verwacht van werkgever en werknemer. 

In een uitspraak oordeelt de Hoge Raad (JAR 2010, 163 ) bijvoorbeeld: 

“(…) Daarbij verdient opmerking dat van een werkgever in beginsel een extra inspanning verwacht mag worden 

om een boventallige werknemer die door lichamelijke beperkingen moeilijk bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt, 

binnen het hem vertrouwde concern te herplaatsen.(…)” 
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4  Werkgever en werknemer voeren het proces van begeleiding van werk naar werk  zorgvuldig 

maar voortvarend uit en met volledige inzet.  

5 Gedurende de looptijd van het sociaal plan als bedoeld in artikel 3 lid 1 blijft de 

arbeidsovereenkomst in stand. 

6 Werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werknemer vanaf een te bepalen moment 

vrijgesteld is van werkzaamheden om zich geheel te kunnen richten op het verwerven van een 

functie buiten de organisatie.  

7 De individuele rechten en de financiële rechten en faciliteiten die in het mobiliteitsplan zijn 

afgesproken, blijven ook na de beëindigingsdatum van het sociaal plan van kracht tot het einde 

van de looptijd van het mobiliteitsplan. 

Hoofdstuk 4 Procedure en voorzieningen bij uitdiensttreding 

Artikel 13 Einde dienstverband 

Indien de werknemer binnen de termijn van artikel 11 lid 3 te kennen heeft gegeven dat hij geen 

gebruik wil maken van een mobiliteitsplan, wordt direct een vaststellingsovereenkomst gesloten 

met in achtneming van artikel 7:673 BW. 

Artikel 14 Interne vacaturestelling 

Indien zich bij de ex-werkgever tot 6 maanden na de datum van beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst passende vacatures voordoen, kunnen ex-werknemers hierop met voorrang 

solliciteren. Deze aanspraak wordt in de vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Bij 

herindiensttreding van de ex-werknemer, wordt de eerder gegeven transitievergoeding 

terugbetaald. De terug te betalen transitievergoeding wordt verminderd met het salaris behorend 

bij zijn oude functie, vermenigvuldigd met het aantal  maanden dat is verstreken sinds de datum 

van ontslag.  

Artikel 15 Kwijtschelding terugbetalingsverplichtingen  

Indien de boventallige werknemer intern niet te herplaatsen is en een terugbetalingsverplichting op 

grond van de Regeling Studiefaciliteiten op grond van artikel 5 Bijlage E op hem van toepassing is, 

komt deze verplichting bij het einde van het dienstverband te vervallen 

Hoofdstuk 5 Bezwarencommissie 

Artikel 16 Instelling commissie 

 Werkgever en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging stellen een bezwarencommissie 

in, bestaande uit drie personen. De commissie is ingesteld om te adviseren over de juiste 

toepassing van de Regeling Sociaal Plan bij de werkgever 

Artikel 17 Samenstelling 

De samenstelling van de commissie geschiedt als volgt: 

a. De leden van de commissie worden benoemd als is besloten tot een reorganisatie. 

b. een lid wordt benoemd door de werkgever. Dit lid komt bij voorkeur uit bestuur c.q. raad van 

toezicht en is geen werknemer werkzaam bij de reorganisatie betrokken stichting 

c. een lid wordt benoemd door de werknemersorganisaties en/of de ondernemingsraad of 

personeelsvertegenwoordiging. Dit lid is geen werknemer werkzaam bij de reorganisatie 

betrokken stichting; 
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d. de twee leden, benoemd volgens a en b van de bezwarencommissie, wijzen gezamenlijk een 

derde onafhankelijk lid, tevens voorzitter van de bezwarencommissie aan. 

e. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 

 

Artikel 18 Aanhangig maken van het bezwaar 

1 De individuele werknemer kan zich schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie inzake: 

 a de aangeboden functie; 

 b de individuele toepassing van dit sociaal plan. 

2 Het bezwaar moet binnen 10 werkdagen na een ter zake genomen besluit van de werkgever 

worden ingediend. Het maken van bezwaar heeft geen opschortende werking. 

3  Een bezwaar wordt aanhangig gemaakt door toezending van een met redenen omkleed 

schriftelijk bezwaarschrift aan de bezwarencommissie. 

4  De werknemer die het bezwaar aanhangig maakt doet hiervan onverwijld schriftelijk mededeling 

aan de werkgever onder bijvoeging van een afschrift van het bezwaarschrift. 

5  De werkgever dient na ontvangst van het bezwaarschrift uiterlijk binnen 10 werkdagen een met 

redenen omkleed verweerschrift in bij de bezwarencommissie. Een afschrift van het 

verweerschrift wordt door de werkgever onverwijld verzonden aan de werknemer die het 

bezwaar aanhangig heeft gemaakt. 

6  De voorzitter kan (indien hem dat wenselijk voorkomt) werkgever en/of werknemer opdragen 

stukken in te dienen. 

 

Artikel 19 Behandeling bezwaar 

1  De behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 20 werkdagen na indiening van het 

bezwaarschrift. 

2 Voor een eventuele mondelinge toelichting van het bezwaar worden werkgever en werknemer 

tenminste vijf werkdagen tevoren schriftelijk uitgenodigd. 

3  De beraadslagingen geschieden in een voltallige vergadering die niet openbaar is. De tijdens 

deze zitting gedane mededelingen zijn geheim. 

4  De bezwarencommissie neemt een beslissing bij meerderheid van stemmen. De stemming 

geschiedt mondeling. Geen der leden mag zich van stemming onthouden. 

5  De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-

ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de 

rechter aanhangig is gemaakt. 

6  De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet-

ontvankelijk verklaard, indien de bezwaartermijn is overschreden 

7  Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het 

bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere 

behandeling. 

8  De Bezwarencommissie doet binnen 10 werkdagen een uitspraak over het al dan niet gegrond 

zijn van het ingediende bezwaar. De uitspraak is met redenen omkleed en wordt per 

aangetekend schrijven aan de betrokken werknemer en aan de werkgever medegedeeld. 

9  De uitspraak van de Bezwarencommissie is voor de werkgever niet bindend. Indien de 

werkgever besluit af te wijken van het advies, zal de werkgever dit beargumenteren. De 

werkgever is verplicht om – indien het bezwaar gegrond is – binnen 10 werkdagen een nieuw 

besluit te nemen. 

10 Eventuele kosten die de commissie maakt in verband met de uitoefening van haar taak, komen 

voor rekening van de werkgever. 

11 Eventuele kosten die de bezwaarde maakt inzake rechtsbijstand komen voor rekening van de 

bezwaarde. 
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Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 

Artikel 20 Hardheidsclausule 

Als toepassing van de Regeling in een individueel geval zou leiden tot een onbillijke, onvoorziene 

situatie, kan de werkgever van de Regeling afwijken ten gunste van de werknemer. In die gevallen 

waarin de Regeling niet voorziet, zal werkgever als goed werkgever handelen in de geest van deze 

Regeling. 

Schema Regeling Sociaal Plan 
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Bijlage L nieuw: 

 

Bijlage L 

 

Regeling Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden 

(Ex artikel 14 cao) 

Artikel 1 Bronnen  

De arbeidsvoorwaarden die de werknemer kan inwisselen zijn de navolgende tijdbronnen: 

a  de voor hem, op grond van artikel 27 cao geldende jaarlijkse vakantie-uren voor zover 

    deze het wettelijk minimum aantal vakantie-uren overstijgen; 

b  de op grond van de overgangsbepaling  (artikel 27, lid 6 cao)  opgebouwde verhoogde 

vakantierechten; 

c vrije tijd die ontstaat als gevolg van de toepassing van artikel 22 cao; 

 

en de navolgende geldbronnen: 

 

a het bruto salaris; 

b de bruto vakantietoeslag met inachtneming van het minimum als bedoeld in artikel 32 van de 

cao de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag; 

c de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 76 cao; 

d de vergoeding onregelmatige dienst als bedoeld in artikel 12 cao; 

e de mobiliteitstoeslag als bedoeld in artikel 19 cao; 

f arbeidsmarkttoeslag als bedoeld in artikel 20 cao; 

g  het deel van het brutosalaris dat gelijk is aan de reiskosten woon-werkverkeer die niet worden 

vergoed op basis van Bijlage J van de cao. 

Artikel 2 Bestedingsdoelen 

De in artikel 1 genoemde bronnen kunnen met inachtneming van het gestelde in dit artikel en de 

hierna navolgende artikelen van deze bijlage worden ingewisseld voor de volgende 

bestedingsdoelen. 

 

Tijddoelen: 

maximaal vijf extra vakantiedagen (van 7,2 uur) per jaar; 

en de navolgende gelddoelen: 

 

1 contant geld, een bruto uitkering ineens, dat de werknemer te zijner beoordeling kan inzetten 

voor sparen binnen een levensloopregeling; 

2 een deel van de tijdbronnen genoemd in artikel 1 kan verruild worden voor een onbelaste 

vergoeding namens de werkgever voor (een deel van) de reiskosten voor woon/werkverkeer die 

niet reeds op basis van Bijlage J van de cao worden vergoed; 

3 De bron als bedoeld in artikel 1 onder g kan de werknemer inzetten voor een bijdrage in de 

aanschaf van een fiets in het kader van het fietsenplan als bedoeld in artikel 13 van de cao; 

4 Bij de inzet van bronnen voor het doel als bedoeld in lid 2 betaalt de werknemer de kosten uit 

zijn brutoloon en verlaagt daarmee zijn brutoloon. De werknemer is zich ervan bewust dat door 

het verlagen van het brutosalaris in ruil voor een fiscale netto-uitkering de grondslag van de 
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sociale verzekeringswetten kan worden verlaagd. Hierdoor kan een werknemer minder belasting 

en minder premie betalen, maar daarmee kan een werknemer ook een lagere uitkering op 

 grond van de sociale verzekeringswetten ontvangen. De inzet van brutoloon voor dit doel leidt 

in principe niet tot verlaging van de pensioengrondslag.  

Artikel 3 Waarde van een uur in geld 

Voor de toepassing van deze regeling geldt als maatstaf dat de waarde van een uur is 1/156 is  

van het maandsalaris, conform de definitie van het uurloon in artikel 1, lid 1, sub r van de cao. 

Artikel 4 Wijze totstandkoming keuze 

1 De werknemer maakt individueel zijn keuze in overeenstemming met de werkgever. 

2 Indien de werknemer gebruik wenst te maken van het bepaalde in lid 1 dan dient hij voor 1 

september van ieder kalenderjaar schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken welke 

bronnen hij in het volgende kalenderjaar wil inwisselen tegen welke doelen.  

3 De beslissing op het verzoek van de werknemer wordt door de werkgever binnen drie `

 maanden schriftelijk aan de werknemer medegedeeld.  

4 De werkgever honoreert het verzoek geheel dan wel gedeeltelijk. Indien de werkgever het 

verzoek in het geheel niet dan wel gedeeltelijk inwilligt, doet hij dit onder schriftelijke opgave 

van redenen. 

5 De keuze die de werknemer maakt geldt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen en 

voor zover niet in strijd met het bij of krachtens wet bepaalde, voor de duur van maximaal één 

kalenderjaar. Gedurende deze periode kan de keuze noch door de werknemer, noch door de 

werkgever worden gewijzigd. Uitsluitend in geval van een belangrijke wijziging van 

omstandigheden, dan wel in de arbeidsovereenkomst van de werknemer, kunnen partijen in 

overleg tot andere keuzes komen.  

6 De werkgever is verplicht de werknemer te wijzen op de financiële gevolgen van de door de 

werknemer te maken keuze(n).  

7 De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dan 

wel het personeel een van de leden 2 en 3  afwijkende termijn overeenkomen. 

Artikel 5 Deeltijd 

Voor de deeltijdwerknemers gelden de in deze regeling genoemde aantallen uren/dagen naar 

evenredigheid verminderd. 

 

Artikel 6 Administratie van afspraken 

De werkgever voert een deugdelijke administratie van de gemaakte afspraken, ziet toe op de 

uitvoering en verstrekt aan de werknemer tenminste eenmaal per kalenderjaar een overzicht van 

de stand van de overeengekomen bestedingen. 

  



 
Inhoudelijk gewijzigde artikelen in cao OB 2015-2019 

 

 
Inhoudelijk gewijzigde artikelen cao OB 2015-2019  / blad 18 van 20 

 
 

Bijlage M nieuw: 
 

Bijlage M  

Ontheffingsregeling 

(Ex artikel 75) 

 

Cao-partijen hechten belang aan een level playing field in de branche openbare bibliotheken, zodat 

ook nieuwe toetreders zijn gehouden aan de arbeidsvoorwaarden zoals in deze cao vastgelegd. Om 

die reden zullen cao-partijen alleen ontheffing verlenen van bepaalde artikelen, mits de werkgever 

voldoet aan de voorwaarden in deze ontheffingsregeling. 

Aan een ontheffingsverzoek ex artikel 75 worden de volgende voorwaarden gesteld:  

Artikel 1 Procedure 

1 De werkgever stuurt een schriftelijk verzoek naar het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden 

Openbare Bibliotheken (COAOB). Het secretariaat van het COAOB wordt gevoerd door de VOB, 

Postbus 16146, 2500 BC te Den Haag. 

2 Uit het verzoek blijkt dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemt met 

het verzoek. 

3 De werkgever licht het verzoek inhoudelijk toe. Om voor een dergelijke ontheffing in 

aanmerking te komen, dient het verzoek ten minste aan de volgende criteria te voldoen: 

a. De aanvrager toont aan dat hij onder de werkingssfeer van de cao Openbare Bibliotheken 

en één of meer andere rechtsgeldige cao’s – niet zijnde een ondernemings-cao – valt.   

b. De aanvrager onderbouwt om welke reden(en) ontheffing wordt gevraagd en 

beargumenteert waarom deze redenen moeten leiden tot ontheffing van de cao Openbare 

Bibliotheken. 

c. De aanvrager toont aan dat de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers na een eventuele 

ontheffing voldoende gewaarborgd zijn en deze arbeidsvoorwaarden  geen mindere 

aanspraken aan de werknemers verlenen dan voor hen zouden voortvloeien uit de 

toepasselijkheid van de cao Openbare Bibliotheken. Dit blijkt uit afspraken die zijn gemaakt 

met de betreffende vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties en de instemming 

van de ondernemingsraad dan wel personeelsvertegenwoordiging. 

d. De aanvrager toont aan dat de voorgestelde arbeidsvoorwaarden niet in strijd zijn met 

wettelijke bepalingen. 

4 Het secretariaat controleert of de aanvraag compleet is en neemt contact op met de werkgever. 

Het secretariaat bespreekt met de werkgever het tijdpad om tot behandeling van zijn verzoek 

in het COAOB te komen. 

5 Daarbij gelden de volgende termijnen: 

 a. Voor een ambtelijke voorbereiding geldt als richtlijn een periode van 3 weken; 

 b. De behandeling van het complete verzoek staat op de agenda van het eerstvolgende 

reguliere COAOB. Als richtlijn geldt een periode van 8 weken. 

6 De beslissing waarbij het verzoek tot ontheffing wordt ingewilligd, kan slechts bij 

eenstemmigheid worden genomen.  

7 Na behandeling van het verzoek in het COAOB neemt het secretariaat binnen 5 werkdagen 

contact op met de werkgever. 

8 In dat contact met de werkgever wordt de uitkomst van de behandeling meegedeeld: 

a. Mocht aanvullende informatie nodig zijn om een uitspraak over het verzoek te doen, dan 

wordt deze aangeleverd door de werkgever. Afhankelijk van de aard van deze aanvullende 
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informatie wordt opnieuw bepaald wanneer de behandeling van het aangevulde verzoek 

kan plaatsvinden;  

b. Van de beslissing op het verzoek tot ontheffing, ontvangt de werkgever en de 

ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een schriftelijke bevestiging.  

9 De schriftelijke bevestiging van de beslissing, als bedoeld onder 8 sub b, bevat een vermelding 

van de overwegingen die tot de uitspraak hebben geleid. 

10 Indien het verzoek tot ontheffing wordt ingewilligd kunnen contractpartners aan hun beslissing 

voorwaarden verbinden.  

 

Artikel 2 Aanvullende voorwaarden bij partieel ontheffingsverzoek 

In aanvulling op artikel 1, gelden in het geval van een ontheffingsverzoek voor uitsluitend een 

aantal werknemers dan wel ten aanzien van een aantal cao-bepalingen de volgende aanvullende 

voorwaarden: 

De werkgever is verplicht het verzoek tot partiële ontheffing vergezeld te doen gaan van: 

a. een vermelding van de cao-bepaling(en) waarvoor de werkgever ontheffing vraagt; en/of 

b. de namen en adressen van de werknemers voor wie ontheffing wordt gevraagd, alsmede een 

afschrift van hun arbeidsovereenkomst; en 

c. de redenen waarom de werkgever ontheffing vraagt voor deze groep werknemers dan wel voor 

deze cao-bepalingen en beargumenteert waarom deze redenen moeten leiden tot partiële 

ontheffing van de cao; en 

d. een concreet en gemotiveerd voorstel over de na de ontheffing van toepassing zijnde 

arbeidsvoorwaarden voor de betreffende groep werknemers dan wel in plaats van de cao-

bepalingen waarvoor partiële ontheffing wordt gevraagd; en 

e. een bewijs van overleg en reactie van de betreffende vertegenwoordigers van de 

werknemersorganisaties en de instemming van de ondernemingsraad dan wel 

personeelsvertegenwoordiging. 

Artikel 3 Beoordelingskader 

Contractpartners zullen bij een ontheffingsverzoek in ieder geval de navolgende punten toetsen: 

a. Naast de cao Openbare Bibliotheken is er sprake van een andere van toepassing zijnde 

rechtsgeldige cao – niet zijnde een ondernemings-cao.  

b. De redenen waarom ontheffing wordt gevraagd dienen voldoende gegrond te zijn. Er moet 

worden aangetoond  dat vanwege zwaarwegende argumenten toepassing van de cao Openbare 

Bibliotheken redelijkerwijze niet kan worden gevergd. Van zwaarwegende argumenten is met 

name sprake als de bedrijfsspecifieke kenmerken op essentiële punten verschillen van 

organisaties die tot de werkingssfeer van de cao Openbare Bibliotheken kunnen worden 

gerekend. Bedrijfsspecifieke kenmerken (functies) van bibliotheken worden genoemd in de Wet 

stelsel openbare bibliotheken (2014, Staatsblad nr. 470):a) ter beschikking stellen van kennis 

en informatie, b) bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, c) bevorderen van 

lezen en het laten kennis maken van literatuur, d) organiseren van ontmoeting en debat en e) 

laten kennis maken met kunst en cultuur.  

c. De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers dienen voldoende gewaarborgd te zijn en deze 

arbeidsvoorwaarden mogen geen mindere aanspraken aan de werknemers verlenen dan voor 

hen zouden voortvloeien uit de toepasselijkheid van de cao Openbare Bibliotheken. Dit blijkt uit 

afspraken die zijn gemaakt met de betreffende vertegenwoordigers van de 

werknemersorganisaties en de instemming van de ondernemingsraad dan wel 

personeelsvertegenwoordiging. 
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d. De voorgestelde arbeidsvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen.  

e. Er is sprake van een verplichte deelname aan het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). 

De eventuele wens van de ontheffing verzoekende partijen daarvan af te wijken vereist dat het 

POB dispensatie verleent en er sprake is van een andere minimaal gelijkwaardige 

pensioenvoorziening.   

f. Ontheffing wordt tijdelijk verleend voor de duur van de cao Openbare Bibliotheken. Daarna 

moet opnieuw worden getoetst of nog steeds aan alle criteria wordt voldaan, waarbij de 

bewijslast opnieuw bij de aanvrager ligt. Cao-wijzigingen kunnen immers tot wijziging van de 

situatie leiden. 

 

Artikel 4 Klachtenprocedure 

1. Indien de werkgever het niet eens is met de beslissing van het COAOB, kan hij daarover een 

klacht indienen bij het COAOB. 

2. Indien het COAOB en de werkgever in goed overleg de klacht niet kunnen oplossen, kunnen 

partijen besluiten om een onafhankelijke derde-deskundige in te schakelen. Deze 

onafhankelijke derde-deskundige beoordeelt de klacht en doet daarover een bindende 

uitspraak. De werkgever en het COAOB delen de kosten voor inschakeling van deze 

onafhankelijke derde-deskundige. 

 

 


