
 

 

Aan de leden werkzaam bij FB Alt/RIVM 

 

Beste leden, 

 

Zoals jullie weten, is er op 7 oktober jl. een technisch overleg geweest over het Sociaal Plan 
voor de overgang van het Facilitair Bedrijf Alt naar Bilthoven Biologicals (BBio). Voorafgaand 
aan dit technische overleg, hadden wij jullie onze aandachtspunten nog toegezonden. 

Op 14 oktober is er in het DGO (Departementaal Overleg)  gesproken over de laatste 
onderhandelingspunten. We zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen!  Dit resultaat 
leggen wij graag aan jullie voor. 

Daarvoor nodigen we jullie uit voor de ledenraadpleging op: 

 

23 oktober a.s. van 10 tot 11 uur 

in zaal T 0.19  Anthonie van Leeuwenhoekterrein Bilthoven 

 

De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat zijn: 

- Huidige bruto salaris bedrag (BBRA ARAR) wordt overgezet naar hetzelfde bruto 
salaris bedrag in dezelfde schaal (BBRA BBio); 

- Indien voor 1-1-2015 salarisverhogingen bij het Rijk worden overeengekomen, 
worden deze meegenomen; 

- De salarissen worden per 1-1-2015 verhoogd met 3% conform de CAO BBio; 
- De medewerkers die overgaan, ontvangen een eenmalige uitkering à € 1.500 bruto; 

deeltijders ontvangen het brutobedrag pro rato. 
- Voor medewerkers met een aanstelling van meer dan 36 uur, wordt een afkoop 

gerealiseerd; 
- Vanaf datum overgang geldt een werkgarantie van 18 maanden; 
- Indien een medewerker binnen 3 jaar buiten zijn schuld of toedoen wordt ontslagen, 

heeft hij aanspraak op Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de 
sector Rijk zoals dat geldt op de datum van ontslag;  

- Overgangsbeleid voor de PAS regeling voor medewerkers die in 2014 en 2015 
gebruik (gaan) maken van deze regeling; 

- Via individuele gesprekken wordt de Asbestregistratie RIVM besproken en indien van 
toepassing schriftelijk vastgelegd. De toepassing van KAM regel 033 blijft van kracht 
en ook na overgang blijft RIVM aansprakelijk; 

- Individuele arbeidsvoorwaardelijke afspraken worden schriftelijk vastgelegd samen 
met de medewerker en overgeheveld naar BBio. 
 

Zo snel mogelijk zal het gehele onderhandelingsresultaat via intranet beschikbaar worden 
gesteld.  

 



 

Op de bijeenkomst zullen wij een nadere toelichting komen geven op de onderhandelingen 
en het bereikte resultaat. Aan het eind van de bijeenkomst zal dit Sociaal Plan ter 
instemming aan jullie worden voorgelegd. 

 

Laat je stem niet verloren gaan en kom naar de bijeenkomst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mick Bleijerveld Abvakabo FNV 

Loek Schueler  CNV Publieke Zaak 

Jo van der Vlugt CMHF 

Otto Telgt  Ambtenarencentrum 

 


