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Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 

Artikel 4 per 1 januari 2017: 

 

Aard van de arbeidsovereenkomst 

 

Artikel 4 

1) a.  De arbeidsovereenkomst kan onverminderd het bepaalde in artikel 7:652 en 

7:676 van het BW worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

b.  Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vermeldt de reden voor de 

tijdelijkheid, en het tijdstip waarop of de omstandigheid waaronder deze eindigt. 

Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan ter vervanging, 

wordt de naam van de vervangen werknemer vermeld.  

2) Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is artikel 7:668a van het BW van 

toepassing.  

 

Hoofdstuk IV Vakantie en verlof 

Artikel 27 per 1 januari 2017: 

 

Vakantierecht 

 

Artikel 27 

 

1) Aan de werknemer wordt in elk kalenderjaar vakantie met behoud van salaris 

verleend. 

2) Voor de toepassing van het voorgaande lid wordt onder het salaris mede verstaan het 

bedrag aan toelage onregelmatige dienst dat in de drie kalendermaanden 

voorafgaande aan het aanvangstijdstip van de vakantie gemiddeld in een maand is 

toegekend. 

3) a.  Het vakantieverlof wordt gesteld op 180 uur per kalenderjaar, te onderscheiden in 

een wettelijk deel van 144 uur en een bovenwettelijk deel van 36 uur. 

b.  In afwijking van lid 3a verwerft de werknemer die arbeidsongeschikt is, naast het 

wettelijk deel, het bovenwettelijk deel slechts over het tijdvak van de laatste 

zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid. Hierbij worden tijdvakken samengeteld, 

als zij elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen. 

4) Het vakantieverlof van de werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst 

treedt of wordt ontslagen, wordt vastgesteld in evenredigheid met het aantal uren 

waarop hij krachtens het derde en vierde lid aanspraak zou hebben, indien hij het 

gehele jaar in dienst was. 

5) Het vakantieverlof van de werknemer die geen volledig dienstverband heeft, 

wordt bepaald in evenredigheid met het vakantieverlof waarop hij recht zou hebben 

bij een volledig dienstverband. 

6) Het bovenwettelijk vakantierecht van de op 1 januari 2005 in dienst zijnde 

werknemers wordt, als overgangsregeling tot het einde van hun dienstverband, 

verhoogd volgens onderstaande tabel: 

geboortejaar 1951 tot en met 1955: 7,2 uur 

Op het aantal uren verhoging is voor het overige het gestelde in de leden 3b, 4 en 5 

onverminderd van toepassing. 

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/volledig/geldigheidsdatum_17-01-2013#Boek7_Titel10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/volledig/geldigheidsdatum_17-01-2013#Boek7_Titel10
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Hoofdstuk XII Regelingen bij conflicten 

Artikel 69 per 1 januari 2017: 

 

Geschillenregeling 

Artikel 69  

1) Er is een Vaste Commissie van Advies inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen, die op 

verzoek van werkgever of werknemer, die ten minste drie maanden lid is van een der 

partijen bij deze cao, kennis neemt van elk geschil tussen werkgever en werknemer 

dat betrekking heeft op de tussen hen bestaande of bestaan hebbende 

arbeidsverhoudingen. 

2) Indien het geschil een ontslagprocedure betreft waarvoor een ontslagvergunning van 

het UWV WERKbedrijf is vereist en door hem nog niet is overgegaan tot afgifte van 

een ontslagvergunning is de partij, door wie aan het UWV WERKbedrijf een 

ontslagvergunning is aangevraagd, verplicht direct na bevestiging van de ontvangst 

van het verzoekschrift door het secretariaat van de Vaste Commissie van Advies 

inzake Arbeidsrechtelijke Geschillen zijn verzoek aan het UWV WERKbedrijf voor een 

ontslagvergunning in te trekken in afwachting van de uitspraak van de eerder 

genoemde Commissie. 

3) De werkgever of de werknemer die zich tot de Commissie van Geschillen heeft 

gewend wordt niet-ontvankelijk verklaard indien: 

a.   het geschil een ontslagprocedure betreft waarvoor een vergunning van het UWV 

WERKbedrijf is vereist en ten tijde van de ontvangst van het verzoekschrift door het 

secretariaat van de Commissie ten minste zes weken zijn verlopen na het tijdstip 

waarop de werknemer door het UWV WERKbedrijf in kennis is gesteld van de 

ontslagaanvrage door de werkgever; 

b.   het geschil een ontslagprocedure betreft waarvoor een ontslagvergunning van het 

UWV WERKbedrijf is vereist en deze ontslagvergunning reeds is afgegeven of 

geweigerd door het UWV WERKbedrijf op het tijdstip waarop het verzoekschrift door 

het secretariaat van de Commissie is ontvangen; 

c.   het geschil, voordat het is aangemeld bij de Commissie van Geschillen, bij de 

rechter aanhangig is gemaakt; 

d.   ten tijde van indiening van het verzoekschrift het lidmaatschap van een der 

contractpartijen nog geen drie maanden bestaat; 

e.   het geschil voortvloeit uit de toepassing van een beoordelingsregeling ex artikel 

51 van de cao én de verzoeker geen gebruik heeft gemaakt van een (aanwezige) 

interne bezwarenprocedure van de instelling; 

f.   het geschil betrekking heeft op een door de werkgever uitgebracht definitief 

oordeel in het kader van een beoordelingsregeling én tenminste drie weken zijn 

verlopen ná het tijdstip waarop de werknemer kennis heeft genomen van dit definitief 

oordeel; 

g.  het geschil in behandeling is bij een bezwarencommissie, zoals bedoeld in Bijlage 

D: Regeling Sociaal Plan. 

4) Indien tijdens de behandeling van het geschil door de Commissie van Geschillen een 

der partijen of beide partijen het geschil aanhangig maakt (maken) bij de rechter, 

ziet de Commissie van Geschillen af van verdere behandeling. 

5) Indien ter zake van een dergelijk geschil een oordeel van de Commissie wordt 

ingeroepen, zijn beide partijen verplicht alle medewerking te verlenen aan de 

werkzaamheden van de Commissie, waarbij onverlet blijft hun bevoegdheid om een 

gerechtelijke procedure aan te spannen. 

6) De regels, die zijn gesteld ten aanzien van het aanhangig maken van een geschil 

respectievelijk ten aanzien van de werkwijze, samenstelling en de benoeming van de 

leden van de hier bedoelde Commissie, zijn opgenomen in de bij deze cao behorende 

bijlage F: Nadere Regeling van de Vaste Commissie van Advies inzake 

Arbeidsrechtelijke Geschillen. 

 

http://www.debibliotheken.nl/werkgeverszaken/arbeidsvoorwaarden/cao/vii-sociaal-organisatorische-regelingen/art-51-beoordelingsregeling/
http://www.debibliotheken.nl/werkgeverszaken/arbeidsvoorwaarden/cao/vii-sociaal-organisatorische-regelingen/art-51-beoordelingsregeling/
http://www.debibliotheken.nl/werkgeverszaken/arbeidsvoorwaarden/cao/bijlage-f-regeling-commissie-van-advies-inzake-arbeidsrechtelijke-geschillen-ex-art-69/
http://www.debibliotheken.nl/werkgeverszaken/arbeidsvoorwaarden/cao/bijlage-f-regeling-commissie-van-advies-inzake-arbeidsrechtelijke-geschillen-ex-art-69/
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Hoofdstuk XIV Slotbepalingen  

Artikel 80 per 1 januari 2017: 

 

Eenmalige uitkering 

Artikel 80  

Reeds vervallen per 1 januari 2016. 

 

Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken 

Artikel 1 per 1 januari 2017: 

 

Begripsbepalingen 

 

Artikel 1  

a) salarisschaal: reeks van bedragen corresponderend met een vaste reeks 

volgnummers, zoals genoemd in artikel 9 van deze regeling; 

b) salaris: het op de werknemer van toepassing zijnde bedrag uit de op hem van 

toepassing zijnde salarisschaal; 

c) salarisanciënniteit: de tijd, die in aanmerking komt voor de vaststelling van het 

salaris van een werknemer op een hoger bedrag dan het voor een volwassene 

geldende minimum van de schaal, welke op zijn functie betrekking heeft; 

d) periodiek: het verschil tussen opeenvolgende bedragen in de salarisschaal, 

corresponderend met opeenvolgende volgnummers; 

e) formatieplaats: een functie van 36 uur per week uitgevoerd door een of meer 

werknemers; 

f) FUWA-instrument: het rekenprogramma dat onder die naam door de VOB wordt 

aangeboden en onderhouden en door partijen bij deze cao is geaccordeerd voor de 

bepaling van het niveau van functies en de inschaling van deze functies in deze 

salarisregeling. Het FUWA-instrument maakt het mogelijk om iedere denkbare functie 

te waarderen overeenkomstig deze cao; 

g) FUWA-expert: deskundige die na het volgen van een namens de VOB onder de naam 

'expert-training' aangeboden opleiding en na een geslaagd toetsing namens de VOB 

geschikt is bevonden om het FUWA-instrument voor de werkgever te gebruiken en de 

werkgever te adviseren bij de waardering van het niveau van een functie. De 

hoedanigheid 'FUWA-expert' kan alleen behouden worden door deelname aan een 

jaarlijks door de VOB te organiseren intervisiebijeenkomst; 

h) adjunct-directeur en directeur: degene die een arbeidsovereenkomst heeft met de 

werkgever, met betrekking tot de functie van adjunct-directeur of respectievelijk 

directeur. 

 

Bijlage D Regeling Sociaal Plan 

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen 

Artikel 1 per 1 januari 2017: 

 

Definities 

 

Artikel 1  

 

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.  

http://www.debibliotheken.nl/werkgeverszaken/instrumenten/fuwa/
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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 

 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 plaatsing van werknemers in de nieuwe organisatie is 

vastgelegd.  

k Boventallige werknemer 

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

gevolg van een besluit tot reorganisatie.   

l Transitievergoeding 

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

m Commissie 

 De bezwarencommissie als bedoeld in artikel 17. 
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Hoofdstuk VII Sociaal-organisatorische regelingen 

Artikel 51 B nieuw toegevoegd per 1 januari 2018: 

 

Aandacht voor werknemers met een arbeidsbeperking 

 

Artikel 51 B  

 

In het werving- en selectiebeleid zal de werkgever een stimuleringsbeleid voeren gericht 

op werknemers met een arbeidsbeperking als bedoeld in de Participatiewet. 

 

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen 

Artikel 76 per 1 januari 2018: 

 

Eindejaarsuitkering / instellingsgebonden gratificatieregeling 

 

Artikel 76  

 

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

van 3%, 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 rato recht op de eindejaarsuitkering. 

De werknemer die vóór 31 december uit dienst treedt, heeft recht op de 

eindejaarsuitkering naar rato van het aantal maanden van het lopende kalanderjaar 

dat de betreffende werknemer in dienst is geweest. Uitbetaling geschiedt in dit geval, 

in afwijking van lid 1, uiterlijk in de eerste maand volgend op de maand van 

uitdiensttreding.  

3 De eindejaarsuitkering telt mee voor de pensioenopbouw. 

4 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 4a, wordt de 

eindejaarsuitkering volledig uitgekeerd. 

 

Hoofdstuk XIV Slotbepalingen 

Artikel 82 per 1 januari 2018: 

 

Protocolafspraken 

Artikel 82  

Vacant  

 

Bijlage A Salarisregeling Openbare Bibliotheken 

Artikel 3 per 1 januari 2018: 

 

Bepaling salaris 

Artikel 3  

1 Voor de toekenning van één van de salarisschalen uit de salaristabel, zoals 

opgenomen in bijlage A, is het niveau van de functie bepalend. Voor de vaststelling 
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van dit niveau wordt gebruik gemaakt van het FUWA-instrument.  

2 Het salaris van de werknemer, die 22 jaar of ouder is, wordt vastgesteld volgens de 

salarisbedragen corresponderend met de volgnummers, genoemd in  de 

salaristabellen, artikel 9.  

3 Het salaris van de werknemer die de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt, wordt 

vastgesteld op basis van de door hem beklede functie volgens de salarisbedragen per 

schaal corresponderend met de leeftijden, als genoemd in de salarisbedragen in de 

jeugdschalen voor de werknemer jonger dan 22 jaar in artikel 9.  

4 De werknemer, die vóór 1 januari 2011 de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar, en van 

wie het salaris vóór 1 januari 2011 was vastgesteld op basis van de door hem beklede 

functie volgens de salarisbedragen corresponderend met de volgnummers, genoemd 

in de salaristabellen in artikel 9,  behoudt de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, 

alsmede zijn aanspraken op de jaarlijkse periodieke verhogingen. 

5 Het salaris van een werknemer in een niet-volledig dienstverband wordt vastgesteld 

met toepassing van een vermindering in evenredigheid met zijn werktijd. 

6 Het salaris van de werknemer, van wie is vastgesteld dat hij met voltijdse arbeid niet 

in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon maar die wel 

mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft en die behoort tot de doelgroep van 

loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, wordt vastgesteld volgens de 

salarisbedragen van schaal 1, met een maximum salarisbedrag dat overeenkomt met 

trede 6 van schaal 1.  

 

Bijlage M Ontheffingsregeling 

Artikel 1 per 1 januari 2018: 

 

Procedure 

Artikel 1  

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, Hamburgerstraat 28a 3512 NS te Utrecht. 

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; 
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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 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.  
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Salaristabel cao Openbare Bibliotheken 2018 

 

1,00%

# 01-01-18 1 2 3 4 5 6 7

1 1591 0 jeugdschalen

2 1629 0

3 1668 1 lftd schl 01-01-18

4 1705 1 0 15 1 875

5 1743 2 0 15 2 894

6 1782 3 2 1 0

7 1820 4 1 16 1 965

8 1863 5 3 2 1 16 2 986

9 1919 6 4 2 16 3 1067

10 1976 7 5 3 2 0 16 4 1090

11 2044 6 4 3

12 2108 7 5 4 3 1 17 1 1054

13 2173 6 5 4 17 2 1078

14 2237 7 6 5 2 0 17 3 1158

15 2305 8 7 6 3 17 4 1220

16 2371 8 7 4 1 17 5 1244

17 2431 9 8 5 17 6 1384

18 2500 9 6 2

19 2563 10 7 3 18 1 1143

20 2629 0 8 4 18 2 1171

21 2694 9 5 18 3 1247

22 2757 1 6 18 4 1313

23 2825 7 18 5 1334

24 2896 2 8 18 6 1482

25 2966 3 9

26 3028 4 0 19 1 1232

27 3100 5 19 2 1263

28 3170 6 1 19 3 1338

29 3237 7 19 4 1407

30 3300 8 2 0 19 5 1424

31 3369 9 19 6 1580

32 3475 3 1

34 3605 4 2 20 1 1321

36 3756 5 3 20 2 1353

38 3899 6 4 0 20 3 1431

40 4053 5 1 20 4 1500

42 4221 6 2 20 5 1515

44 4354 7 3 20 6 1679

46 4503 4

48 4650 5 21 1 1411

50 4796 6 0 21 2 1445

52 4944 7 1 21 3 1522

54 5082 8 2 21 4 1594

56 5219 3 0 21 5 1604

58 5363 4 1 21 6 1779

60 5497 5 2 0

62 5638 6 3 1

64 5814 7 4 2

66 5997 5 3

68 6170 6 4

70 6342 7 5

72 6544 6

74 6716 7

76 6902 8

78 7103

80 7304 8 9 10 11 12 13 14

salarissen in €  schaal

schaal


