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In de onderhandeling op 13 december jongstleden zijn wij, de directie CBR en de vakorganisaties FNV, 

de Unie en het Gilde, tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Dit onderhandelingsresultaat zal door 

de vakorganisaties aan de achterban ter instemming worden voorgelegd.  

 

Dit resultaat heeft betrekking op een vijftal onderwerpen, namelijk: 

 

 

1. Looptijd 

De looptijd van de cao wordt drie jaar, te weten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. 

 

 

2. Loonontwikkeling 

Eenmalige uitkering van 0,5% van het bruro jaarsalaris in december 2017. 

Structurele loonsverhoging van: 

 1,5%   per 1 februari 2017 

 1,5%  per 1 april 2018 

 1,5%  per 1 oktober 2018 

 1,5%  per 1 april 2019 

 1,5%  per 1 oktober 2019  

 

 

3. ATV 

Betreft Artikel 45 lid 5.  ATV-rechten voor de oudere medewerkers. 

 

De ATV regeling voor ouderen wordt als volgt aangepast: 

 

1. Huidige medewerkers behouden het recht op het aantal ATV dagen dat zij op 31 december 2018 

zullen hebben tot aan hun 67e jaar. 

2. Alle medewerkers (in dienst op moment van het afsluiten van de cao) ontvangen (als zij tenminste 

5 jaar in dienst zijn) een maandelijkse compensatie voor wat zij tot aan hun 67ste nog tegoed 

zouden hebben. Deze compensatie wordt gebaseerd op leeftijd en aantal jaren dienstverband. 

3. Alle medewerkers die op 31 december 2018 in dienst zijn houden recht op ATV dagen vanaf de 

leeftijd van 50 jaar. Dit bouwt zich op van 2 ATV dagen bij 50 jaar tot 12 dagen vanaf 63 jarige 

leeftijd (zie tabel 1). 

Aan Medewerkers CBR Datum December 2017 

Van Directie CBR en bestuurders FNV, de Unie  
en het Gilde 

Betreft Onderhandelingsresultaat 

    

1. Looptijd 

2. Loonontwikkeling 

3. ATV 

4. Vitaliteitsregeling voor de oudere medewerker 

5. Overwerk 

6. Uitkering (3 maanden) bij het verlaten van het CBR 



                                       

Onderhandelingsresultaat 13 december 2017  Blad 2 van 5 

4. Nieuwe medewerkers (in dienst vanaf 1 januari 2019) hebben recht op 12 ATV dagen per jaar 

vanaf de leeftijd van 63 (zie tabel 1). 

5. De medewerker van 64 jaar en ouder heeft de mogelijkheid om de 3 maands-uitkering bij 

pensionering om te zetten in verlofdagen en deze naar keuze te verdelen over de jaren die de 

medewerker nog dient te werken. 

6. De ATV dagen dienen gefaseerd over het jaar ingepland en opgenomen te worden. Bij ziekte op 

een geplande ATV dag komt deze te vervallen. 

Nadere toelichting 

 

Er zijn twee  invalshoeken gekozen bij de wijziging van de ATV regeling voor huidige medewerkers, 

namelijk: a. je houdt wat je tot en met 2018 hebt en b. je krijgt maandelijks een persoonlijke 

compensatietoeslag  voor wat je als perspectief had. 

 

a. Wat heb je vandaag de dag 

Voor de huidige medewerker, die in 2018 58 jaar en ouder is, is het uitgangspunt van de nieuwe 

regeling dat je aan opbouw houdt wat je op basis van je leeftijd toegekend krijgt in 2018. Tot aan het 

einde van het dienstverband blijft dit aantal dagen constant en vindt er geen verdere opbouw plaats.  

In tabel 1 staat dit uitgewerkt. 

 

b. Compensatie van het perspectief 

De compensatie in plaats van het perspectief bestaat uit twee delen: 

 

Ten eerste houden alle huidige medewerkers die in 2018 in dienst zijn het recht op een aantal ATV 

dagen. Dit start op 50 jarige leeftijd met twee dagen en loopt op naar 12 dagen vanaf de leeftijd van 

63 jaar     

 

Als tweede wordt het perspectief financieel aangevuld voor alle medewerkers die op het moment van 

het afsluiten van de CAO in dienst zijn. Zij ontvangen tot einde dienstverband een compensatie in de 

vorm van een maandelijkse persoonlijke toelage. De hoogte van deze compensatie wordt bepaald op 

basis van leeftijd en dienstjaren in 2018.(zie tabel 2). Daarbij geldt een vaste correctiefactor van 70% 

en een minimum dienstverband van 5 jaar. De persoonlijke toelage is niet pensioengevend, maar 

wordt wel geïndexeerd voor loonstijgingen. De ingangsdatum van deze financiële compensatie is 1 

januari 2019. 

 

In bijgaande rekentool tool rekentool ATV kan iedere medewerker berekenen wat het percentage 

bedraagt van zijn of haar persoonlijke toelage. 

 

 

4. Vitaliteitsregeling voor de oudere medewerker 

Naast de extra ATV dagen die ouderen in de cao blijven behouden (zie onder 3), gaat de cao een 

vitaliteitsregeling bieden waar de oudere medewerker als alternatief voor de ATV dagen voor kan 

kiezen. Het biedt oudere collega’s vanaf 64 jaar zo een extra mogelijkheid om het werkende leven tot 

aan de pensionering anders in vullen, indien daar behoefte aan is.  

 

Concreet krijgt de medewerker van 64 jaar en ouder de mogelijkheid geboden om zijn werktijd te 

halveren (50%  ten opzichte van zijn of haar full time arbeidsomvang), tegen 70% van het 

bijbehorende salaris en met behoud van de volledige pensioenopbouw (100%).  

Bij de vitaliteitsregeling zal de lease auto behouden blijven op basis van de 80% regeling.  

 

 

file://///cbr.nl/intern/data/home/Marieke%20Kruidhof/Vakbonden/onderhandeling%20cao%202017/onderhandelingsresultaat/rekentool%20nieuwe%20CAO.xlsx
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5. Overwerk 

Artikel 32 lid 6 

De overwerkregeling blijft gelijk, maar er treedt een wijziging op in de wijze van uitbetaling. 

De mogelijkheid om de ‘gewerkte overwerkuren’ om te zetten in tijd voor tijd komt met ingang van 1 

januari 2018 te vervallen. De gewerkte overuren plus de daarop van toepassing zijnde toeslag zal 

alleen middels een financiële vergoeding worden uitbetaald. 

 

 

6. Uitkering bij het verlaten van het CBR 

Artikel 43 lid 2  

 

o Deze uitkering blijft behouden voor huidige medewerkers, maar komt te vervallen bij volledige 

beëindiging van de dienstbetrekking na een periode van twee jaar volledige arbeidsongeschiktheid 

(artikel 43, lid 2). De reden voor toekenning destijds is niet meer van toepassing, gezien het feit 

dat de wettelijke transitievergoeding bij einde dienstverband wordt toegekend. 

 

o De uitkering bij pensionering is niet van toepassing voor medewerkers die in dienst treden vanaf 1 

januari 2018. 
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ATV voor ouderen 

 

Tabel 1.  

 
Toelichting op de tabel 

 

o Iedereen houdt wat men in 2018 heeft (oranje) 

o Iedereen die op 31 december 2018 in dienst is heeft recht op ATV dagen vanaf de leeftijd van 50 

jaar (blauw groen en geel) 

o Iedere nieuwe medewerker (vanaf 1/1/2019) heeft recht op 12 ATV dagen per jaar vanaf de 

leeftijd van 63 (geel). 
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Tabel 2. 

 


