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Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 –  

Gewijzigde artikelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 

Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen 
Artikel 14 per 1 januari 2018: 

 
Regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden 
 
De werknemer kan op grond van dit artikel en de bepalingen van de Regeling Meerkeuzesysteem 
Arbeidsvoorwaarden in Bijlage L van de cao en met inachtneming van de vereisten zoals genoemd 
in artikel 7:631 van het BW een aantal arbeidsvoorwaarden tegen elkaar inwisselen. Daartoe 
worden arbeidsvoorwaarden benoemd, de bronnen, onderverdeeld in zogenaamde tijdbronnen en 

geldbronnen, die op een bepaalde manier voor bepaalde doelen kunnen worden besteed, de 

zogenaamde tijddoelen en gelddoelen. 
 
Bijlage L Regeling Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden 
Artikel 2 per 1 januari 2018: 
 

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: 
 
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 
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.  
5 Het in lid 4 gestelde geschiedt met inachtneming van de vereisten zoals genoemd in artikel 7:631 
van het BW. 
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Hoofdstuk IV Vakantie en verlof 

Artikel 27 per 1 januari 2018: 

 
Vakantierecht 
 
1 Aan de werknemer wordt in elk kalenderjaar vakantie met behoud van salaris als bedoeld in 

artikel 7:610 en 7:639 van het BW 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.      

Hoofdstuk IV Vakantie en verlof 
Artikel 32 per 1 januari 2018: 

 

Vakantietoeslag 

 

1 De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van ten minste 8% van het minimumloon 
zoals bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor iedere maand of ieder 
deel van een 

  maand waarin hij salaris heeft genoten. 
2 De vakantietoeslag bedraagt per kalendermaand 8% van het salaris dat de betrokken 

werknemer in die maand aan salaris heeft genoten. 

3 De vakantietoeslag wordt eenmaal per kalenderjaar uitbetaald over de periode van twaalf 
maanden, aangevangen met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. 

4 Ingeval van ontslag voor het einde van die periode geschiedt de uitbetaling over de periode 
gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode, waarover vakantietoeslag werd 
uitbetaald en de datum van het ontslag. Ingeval van indiensttreding na het begin van de 
periode waarover vakantietoeslag wordt uitbetaald, geschiedt de uitbetaling over de periode 

gelegen tussen de datum van indiensttreding en het einde van die periode. 
De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats op uiterlijk 31 mei van het betreffende jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018    /  pagina 3 van 5 
 
 

Hoofdstuk V Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte 

Artikel 39 per 1 januari 2018: 

 
Salariëring tijdens arbeidsongeschiktheid 
 
1 a De werkgever betaalt aan de werknemer die wegens ziekte als bedoeld in artikel 7:629 van 

het BW geheel of gedeeltelijk verhinderd is om  zijn bedongen werkzaamheden te verrichten, 
gedurende 6 maanden zijn laatstgenoten salaris door, en vervolgens gedurende de tweede 6 

maanden van het eerste ziektejaar 90%, gedurende de eerste 6 maanden van het tweede 
ziektejaar 80% en gedurende de tweede 6 maanden van het tweede ziektejaar 70% van het 
laatstgenoten salaris.  

  b Op de doorbetaling van het salaris wordt in mindering gebracht: een eventuele uitkering op 

grond van de Ziektewet (ZW) in gevallen van zwangerschap of bevalling, 

     c   Op de doorbetaling van het salaris wordt in mindering gebracht een eventuele uitkering op 

grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ( WIA) en de daarop gebaseerde  

regelingen: de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ( IVA) en  de 

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten ( WGA) ter zake van de in lid 1 

bedoelde arbeidsongeschiktheid van de werknemer, voor zover het een geval van 

arbeidsongeschiktheid betreft, dat valt onder juist genoemde wet en regelingen.    

2 Voor de toepassing van dit artikel worden perioden, waarin de werknemer geheel of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt was, samengeteld indien zij elkaar opvolgen met een onderbreking van 

minder dan 4 weken. 

3 Onder het laatstgenoten salaris wordt in dit artikel verstaan het salaris dat, met in achtneming 

van artikel 7:629 van het BW, wordt afgeleid  uit de som van: 

 -  het bruto maandsalaris dat de medewerker geniet op het moment dat de 

arbeidsongeschiktheid ontstaat, incl. vakantietoeslag, eventueel vermeerderd met: 

     - de gemiddeld per maand ontvangen toelage onregelmatige diensten, gemiddeld genomen 

over de periode van 3 maanden direct voorafgaand aan de maand waarin de 

arbeidsongeschiktheid is ingetreden.  

4 De doorbetaling van het salaris wordt verminderd met het bedrag aan  inkomsten in of buiten 

de dienstbetrekking door de werknemer genoten voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. 

Dit kunnen werkzaamheden in dienst van de huidige werkgever of een andere werkgever of als 

zelfstandige zijn, gedurende de tijd dat de werknemer, indien hij arbeidsgeschikt zou zijn 

geweest de bedongen arbeid had kunnen verrichten.  

5  Bijstelling van het laatstgenoten salaris als bedoeld in lid 4 van dit artikel vindt plaats op basis 

van: 

 - wijziging van het maandsalaris door toepassing van de salarisregeling, in aldaar omschreven 

gevallen als onder andere periodieke verhogingen, extra periodieke verhogingen, 

inhoudingen van periodieke verhogingen en bevordering,  

 - aanpassing aan de algemene salarisontwikkeling in de cao, 

-   fiscale wijzigingen en wijzigingen in de sociale verzekerings- en/of pensioenpremies, zoals 

deze zouden hebben uitgewerkt op het salaris in geval van arbeidsgeschiktheid; 

-   een voor aanvang van de arbeidsongeschiktheid overeengekomen wijziging van de  

arbeidsduur of een voor aanvang van de arbeidsongeschiktheid overeengekomen wijziging 

van de arbeidsovereenkomst. 
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6 De medewerker behoudt gedurende de in lid 1 genoemde perioden recht op vakantietoeslag, 

onder aftrek van enige bij of krachtens de wet geldende verzekeringsuitkering, alsmede van de 

ingevolge het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 

toegekende vakantietoeslag. 

7 De in lid 1 bedoelde loondoorbetaling eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst met de 

werknemer eindigt. 

8 De werkgever is niet tot de in lid 1 genoemde betalingen verplicht in één van de hierna, onder a 

tot en met d e genoemde gevallen, behalve indien de betaling berust op een wettelijke 

verplichting: 

 a indien en voor zover sanctiebepalingen van de werkgever, van artikel 7:629 leden 3, 4 en 6 

van het BW, de ZW of de WIA  van toepassing zijn; 

 b indien de werkgever de loonschade kan verhalen op een derde en de werknemer op verzoek 

van de werkgever niet de daartoe benodigde informatie verstrekt; 

 c indien de werknemer ondanks het verzoek van de werkgever geen ZW- of WIA, uitkering 

aanvraagt; 

 d indien de werknemer de Uitvoeringstelling niet machtigt de eventuele uitkering op grond van 

de ZW of WIA aan de werkgever over te maken; 

 e   indien de vrouwelijke werknemer zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet als bedoeld in 

artikel 7:629 lid 4 van het BW..   

 Indien een uitkering op grond van de ZW of de WIA in een   der in dit lid genoemde gevallen  

gedeeltelijk door de Uitvoeringsinstelling wordt geweigerd, wordt de doorbetaling van het salaris 

bedoeld in  lid 1 naar evenredigheid verminderd. 

9  De werkgever is voorts niet tot de in lid 1 bedoelde  doorbetalingen verplicht, indien en voor 

zover de werknemer in verband met zijn ziekte jegens (een) derde(n) aanspraak op 

schadevergoeding wegens loonderving geldend kan maken. In dat geval voldoet de werkgever 

de boven de wettelijke minimumverplichting uitstijgende betalingen bij wijze van voorschot op 

de  van de derde(n)  te ontvangen schadevergoeding, mits de werknemer  zijn vordering tot 

schadevergoeding aan de werkgever cedeert. 
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Salaristabel cao Openbare Bibliotheken per 1 juli 2018 

 

1,00%

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

1 1595 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


