
LVNL Salarisreeksen per 1 januari 2009 jwv

Salaris Salaris Salaris Salaris Salaris Salaris                                                                                                                    
"C" "C" "C" "D" "D" "D" S C H A L E N C en D Nr.

NR 1-4-2007 1-10-2008 1-1-2009 1-4-2007 1-10-2008 1-1-2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 1.823 1.859 1.933 2.175 2.219 2.308 0                                   0 1
2 1.864 1.901 1.977 2.225 2.270 2.361   0                                 1 2
3 1.907 1.945 2.023 2.273 2.318 2.411 1   0                               2 3
4 1.945 1.984 2.063 2.327 2.374 2.469   1 1 0                             3 4
5 1.994 2.034 2.115 2.380 2.428 2.525 2     1                             4 5
6 2.037 2.078 2.161 2.429 2.478 2.577 3 2 2   0                           5 6
7 2.080 2.122 2.207 2.479 2.529 2.630 8     2                             6 7
8 2.124 2.166 2.253 2.534 2.585 2.688 10 3 3   1                           7 8
9 2.183 2.227 2.316 2.603 2.655 2.761 12 4   3   0                         8 0 9

10 2.246 2.291 2.383 2.676 2.730 2.839   9 4   2 1                         9 1 10
11 2.318 2.364 2.459 2.762 2.817 2.930   11 5 4                             10 2 11
12 2.392 2.440 2.538 2.852 2.909 3.025   13 6 5 3 2                         11 3 12
13 2.468 2.517 2.618 2.944 3.003 3.123     11 6 4   0                       12 4 0 0 0 0 13
14 2.543 2.594 2.698 3.030 3.091 3.215     13 7 5 3 1                       13 1 1 1 1 14
15 2.614 2.666 2.773 3.119 3.181 3.308     15 12 6 4                         14 5 2 2 2 15
16 2.687 2.741 2.851 3.203 3.267 3.398       14 7 5 2                       15 6 2 3 3 3 16
17 2.757 2.812 2.924 3.286 3.352 3.486       16 8 6                         16 7 3 4 0 4 0 4 0 17
18 2.833 2.890 3.006 3.386 3.454 3.592         13 7 3 0                     17 8 4 5 1 1 1 0 18
19 2.911 2.969 3.088 3.468 3.537 3.678         15 8 4                       18 9 0 6 5 2 5 2 1 19
20 2.980 3.040 3.162 3.552 3.623 3.768           9 5 1   0                 19 5 1 2 6 6 3 2 20
21 3.048 3.109 3.233 3.635 3.708 3.856           10 6                       20 10 6 7 3 7 3 7 4 3 21
22 3.121 3.183 3.310 3.721 3.795 3.947             7 2 0 1                 21 11 2 8 8 4 8 0 4 0 0 22
23 3.195 3.259 3.389 3.801 3.877 4.032             8                       22 12 7 3 9 4 0 9 0 9 5 1 5 1 0 1 23
24 3.266 3.331 3.464 3.886 3.964 4.123             9 3 1 2                 23 13 8 0 5 5 1 6 6 2 1 2 24
25 3.334 3.401 3.537 3.969 4.048 4.210             10 4                     24 14 9 4 1 6 1 10 6 10 7 2 7 3 2 3 25
26 3.408 3.476 3.615 4.056 4.137 4.302               5 2 3                 25 10 7 11 2 11 3 8 4 3 4 0 26
27 3.477 3.547 3.689 4.140 4.223 4.392               6                     26 11 5 2 8 2 12 7 3 12 8 0 9 0 4 0 5 1 27
28 3.546 3.617 3.762 4.223 4.307 4.479               7 3 4                 27 12 6 3 9 8 13 9 4 1 5 1 1 6 2 0 28
29 3.616 3.688 3.836 4.296 4.382 4.557             8              28 13 7 10 13 9 4 14 10 5 10 6 2 5 7 3 1 29
30 3.676 3.750 3.900 4.372 4.459 4.637               9 4 5                 29 14 4 14 5 15 2 11 7 6 2 4 2 30
31 3.739 3.814 3.967 4.436 4.525 4.706               10                     30 15 5 15 10 11 6 3 12 8 3 7 3 8 0 3 31
32 3.801 3.877 4.032 4.516 4.606 4.790                 5 6                 31 11 6 16 12 7 13 4 8 4 9 5 1 4 0 32
33 3.925 4.004 4.164 4.680 4.774 4.965                 6 7 0               32 12 17 13 4 14 9 5 9 0 10 6 1 0 33
34 4.086 4.168 4.335 4.868 4.965 5.164                 7 8 1               13 7 18 8 5 15 10 5 1 2 5 1 34
35 4.241 4.326 4.499 5.057 5.158 5.364                 8 9 2               14 8 19 14 9 6 16 11 6 10 6 11 7 3 6 2 2 35
36 4.404 4.492 4.672 5.252 5.357 5.571                   10 3               15 20 15 10 17 12 7 11 7 2 12 8 7 3 3 36
37 4.557 4.648 4.834 5.429 5.538 5.760                   11 4               16 21 16 7 18 13 8 12 8 3 13 4 8 4 4 0 37
38 4.704 4.798 4.990 5.612 5.724 5.953                   12 5               17 11 8 19 14 13 9 14 9 5 9 0 5 38
39 4.857 4.954 5.152 5.790 5.906 6.142                     6 0             18 12 15 9 14 4 15 10 5 1 6 1 39
40 4.996 5.096 5.300 5.959 6.078 6.321                     7 1             19 13 9 16 10 10 5 11 6 10 6 7 2 40
41 5.137 5.240 5.450 6.128 6.251 6.501                     8 2             20 14 10 17 11 11 16 12 7 11 7 2 8 3 41
42 5.277 5.383 5.598 6.290 6.416 6.673                     9 3             21 11 18 12 12 6 17 13 12 8 3 9 4 42
43 5.415 5.523 5.744 6.460 6.589 6.853                     10 4             22 12 19 13 7 18 8 13 9 10 5 0 43
44 5.489 5.599 5.823 6.546 6.677 6.944                     11               20 14 8 19 14 9 14 4 44
45 5.559 5.670 5.897 6.630 6.763 7.034                       5 0           15 9 15 10 5 11 6 1 45
46 5.702 5.816 6.049 6.786 6.922 7.199                       6 1           16 10 11 12 7 2 46
47 5.831 5.948 6.186 6.955 7.094 7.378                       7 2 0         10 17 11 12 6 13 8 3 47
48 5.974 6.093 6.337 7.126 7.269 7.560                       8 3 1         11 18 12 13 7 14 9 4 0 48
49 6.150 6.273 6.524 7.336 7.483 7.782                       9 4 2         12 19 14 8 15 10 5 1 49
50 6.244 6.369 6.624 7.448 7.597 7.901                       10             13 20 15 9 50
51 6.333 6.460 6.718 7.554 7.705 8.013                         5 3 0       16 10 16 11 6 2 51
52 6.511 6.641 6.907 7.767 7.922 8.239                         6 4 1       17 11 17 12 7 3 52
53 6.691 6.825 7.098 7.977 8.137 8.462                         7 5 2       18 13 8 4 0 53
54 6.790 6.926 7.203 8.096 8.258 8.588                         8           19 54
55 6.881 7.019 7.300 8.205 8.369 8.704                           6 3 0     20 14 9 5 1 55
56 7.069 7.210 7.498 8.429 8.598 8.942                           7 4 1     21 15 10 6 2 56
57 7.261 7.406 7.702 8.659 8.832 9.185                           8 5 2     16 11 7 3 57
58 7.457 7.606 7.910 8.898 9.076 9.439                           9 6 3 0   17 12 8 4 58
59 7.698 7.852 8.166 9.179 9.363 9.738                             7 4 1   18 9 5 59
60 7.945 8.104 8.428 9.476 9.666 10.053                             8 5 2   19 10 6 60
61 8.197 8.361 8.695 9.778 9.974 10.373                             9 6 3 0 20 11 7 61
62 8.460 8.629 8.974 10.090 10.292 10.704                               7 4 1 21 12 8 62
63 8.728 8.903 9.259 10.413 10.621 11.046                               8 5 2 13 63
64 9.008 9.188 9.556 10.747 10.962 11.400                               9 6 3 14 64
65 9.298 9.484 9.863 11.088 11.310 11.762                                 7 4 15 65
66 9.594 9.786 10.177 11.444 11.673 12.140                                 8 5 16 66
67 9.900 10.098 10.502 11.812 12.048 12.530                                 9 6 67
68 10.215 10.419 10.836 12.189 12.433 12.930                                   7 68
69 10.544 10.755 11.185 12.577 12.829 13.342                                   8 69
70 10.882 11.100 11.544 12.982 13.242 13.772                                   9 70
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Bezoldigingsregeling LVNL 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. werknemer: hij die is aangesteld bij LVNL om tegen bezoldiging arbeid te verrichten; 
b. bestuur: het orgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon LVNL, ingevolge de Wet 

luchtvaart belast met de dagelijkse leiding van deze organisatie; 
c. salaris: het bedrag dat met inachtneming van de bepalingen van de 

bezoldigingsregeling LVNL voor de werknemer is vastgesteld aan de hand van één van 
de bijlagen bij deze regeling; 

d. salaris per uur: 1/165 deel van het salaris bij een volledige arbeidsduur per maand; 
e. salarisschaal: een reeks van genummerde salarissen als vermeld in bijlage C of D bij 

deze regeling; 
f. salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal, dat in een salarisschaal voor 

een salaris is vermeld; 
g. maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; 
h. bezoldiging: som van het salaris, de toelage genoemd in artikel 10, tweede lid, en de 

toelagen genoemd in de artikelen 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 van deze regeling, 
waarop de werknemer aanspraak heeft; 

i. volledige arbeidsduur: een arbeidsduur welke gemiddeld 38 uren per week omvat; 
j. functie: het door het bestuur opgedragen samenstellend geheel van werkzaamheden; 
k. feestdag: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide 

kerstdagen, 5 mei als deze dag wordt aangewezen als nationale feestdag en de dag, 
waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd; voor de werknemer die onder de 
werking van de RLBV valt of wiens bezoldiging daarvan is afgeleid geldt tevens als 
feestdag: Goede Vrijdag en 5 mei. 

 
Artikel 2 
1. Het salaris, de toelagen en de vergoedingen volgens deze regeling worden maandelijks 

betaald. 
2. Wanneer het salaris, een toelage als bedoeld in de artikelen 10, 11, 12, 14, 15 en 17 of 

een bedrag genoemd in artikel 19, tweede lid, moet worden berekend over een gedeelte 
van een kalendermaand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag 
te delen door het aantal dagen van de desbetreffende kalendermaand. 

3. Van het bepaalde in de vorige leden kan worden afgeweken, ingeval daartoe naar het 
oordeel van het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden aanleiding bestaat. 

 
Bepalingen betreffende het Salaris 
 
Artikel 3 
1. Voor de werknemer geldt een salarisschaal. 
2. De salarisschaal welke voor de werknemer geldt wordt, tenzij zijn wijze van functioneren 

zich nog daartegen verzet, bepaald met inachtneming van de zwaarte van zijn functie. 
In het kader van een loopbaanregeling als bedoeld in artikel 14 van het 
rechtspositiereglement LVNL, kan worden bepaald dat een ander salaris van toepassing 
is dan die welke uit het voorgaande zou volgen. 

3. De zwaarte van de functie wordt bepaald aan de hand van het door het bestuur 
vastgestelde systeem van functiewaardering als vermeld in bijlage G. 
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4. Indien de werknemer bij wijze van waarneming tijdelijk een andere functie uitoefent, blijft 
de voordien voor hem geldende salarisschaal van toepassing. 

5. Voor de werknemer kan, zonder voorafgaande beëindiging van het dienstverband, geen 
salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor 
hem geldende salarisschaal, tenzij bij wijze van disciplinaire straf als bedoeld in artikel 
92 van het rechtspositiereglement LVNL. 

6. Het vijfde lid is niet van toepassing indien: 
 a. bij de bepaling van de salarisschaal, bedoeld in het tweede lid, tevens is bepaald dat 

de functie van de werknemer een tijdelijk karakter heeft en de salarisschaal in 
verband daarmee slechts tijdelijk zal gelden; 

 b. de werknemer in verband met ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid 
wegens ziekte wordt herplaatst in een andere functie; 

 c. de werknemer op eigen initiatief een andere functie aanvaardt waarvoor een salaris 
geldt met een lager maximum salaris, tenzij de werknemer valt onder de bepalingen 
van artikel 90c van het rechtspositiereglement LVNL. 

 
Artikel 4 
1. De werknemer die bezwaar heeft tegen de uitkomst van de bepaling van aard en niveau 

van zijn functie als bedoeld in artikel 3, derde lid, kan het bestuur verzoeken die 
waarderingsuitkomst opnieuw in overweging te nemen. 

2. Het bestuur stelt regels betreffende de behandeling van verzoeken als bedoeld in het 
eerste lid (bijlage G1). 

3. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing indien voor de werknemer een 
loopbaanregeling geldt als bedoeld in artikel 14 van het rechtspositiereglement LVNL. 

 
Artikel 5 
1. Bij aanstelling wordt aan de in artikel 3 bedoelde werknemer het salaris toegekend dat: 
 a. wanneer hij 22 jaar of jonger is, in de voor hem geldende salarisschaal is vermeld 

achter het salarisnummer 0; 
 b. wanneer hij ouder dan 22 jaar is, in de voor hem geldende salarisschaal met een 

salarisnummer, dat naar oordeel van het bestuur overeenkomt met zijn leeftijd, 
kennis, kunde en ervaring. 

2. Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken door het toekennen van een 
hoger salaris, ingeval daartoe naar het oordeel van het bestuur aanleiding bestaat. 

 
Artikel 6 
1. Het salaris van de werknemer wordt verhoogd tot het in de schaal naast hogere bedrag, 

indien hij naar het oordeel van het bestuur zijn functie naar behoren vervult. 
2. Het salaris van de werknemer kan worden verhoogd tot een in de schaal hoger vermeld 

bedrag, indien hij naar het oordeel van het bestuur zijn functie zeer goed of uitstekend 
verricht. 

3. Vervult de werknemer zijn functie naar het oordeel van het bestuur niet naar behoren 
dan blijft salarisverhoging achterwege. 

4. De in het eerste en tweede lid bedoelde salarisverhoging wordt toegekend: 
 a. wanneer de werknemer 22 jaar of ouder is en hij het maximumsalaris van de voor 

hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang 
van de dag van de maand waarin sinds zijn aanstelling een jaar is verstreken en 
nadien telkens na één jaar; 

 b. wanneer de werknemer jonger dan 22 jaar is met ingang van de eerste dag van de 
maand waarin zijn 22e verjaardag valt. 



  

  uitgifte 1 januari 2009 7

5. Het tijdstip waarop ingevolge het vierde lid, onder a, een salarisverhoging wordt 
toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van het bestuur 
aanleiding bestaat. 

6. a. Aan de beslissing om het salaris van de werknemer al dan niet te verhogen op grond 
van één van de voorgaande leden, dient een recentelijk opgemaakte beoordeling 
omtrent diens functioneren ten grondslag te liggen. 

 b. Indien aan de bepaling onder a. door omstandigheden niet kan worden voldaan, 
dient de salarisverhoging conform het gestelde in lid 4 plaats te vinden. 

 
Artikel 6a 
1. Indien aan een werknemer een salarisschaal wordt toegekend met een hoger 

maximumsalaris dan de voordien voor hem geldende schaal, moet het salaris in de 
nieuwe schaal het naasthogere zijn van het oude salaris. 

2. Het salaris in de nieuwe schaal moet altijd blijven uitgaan boven het salaris in de oude 
schaal. 

  
Artikel 7 
Het salaris van de werknemer met een onvolledige arbeidsduur wordt vastgesteld op een 
evenredig deel van het salaris bij een volledige arbeidsduur van een gemiddeld 38-urige 
werkweek. 
 
Artikel 8 
In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, waarbij van de overige bepalingen 
van dit hoofdstuk kan worden afgeweken. 
 
Bepalingen betreffende de gratificatie en de functioneringstoelage 
 
Artikel 9 
1. De ambtsjubileumgratificatie als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van het 

rechtspositiereglement LVNL, wordt toegekend bij het bereiken van een diensttijd van 
12 ½, 25, 40 of 50 jaar en bedraagt respectievelijk 25%, 100%, 200% en 200% van de 
maandelijkse bezoldiging van de werknemer (naar boven af te ronden op € 2,50). 

2. Nadere regels omtrent het berekenen van de diensttijd en de bezoldiging bedoeld in het 
vorige lid zijn vermeld in bijlage F. 

 
Artikel 10 
1. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van zeer goede of uitstekende 

vervulling van de functie, kan een toelage voor de duur van een jaar worden toegekend 
aan de in artikel 3 bedoelde werknemer, die het maximumsalaris van de voor hem 
geldende salarisschaal heeft bereikt. 

2. Indien naar het oordeel van het bestuur sprake is van zeer goede of uitstekende 
vervulling van de functie en daartoe op grond van bijzondere omstandigheden 
aanleiding bestaat, kan een toelage voor een langere duur dan één jaar worden 
toegekend. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde toelagen bedragen voor de in het eerste lid 
bedoelde werknemer ten hoogste 10% van het voor hem geldende maximumsalaris. 
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Bepalingen betreffende toelagen 
 
Artikel 11 
1. De toelage voor waarneming als bedoeld in artikel 16 van het rechtspositiereglement 

wordt, tenzij bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, slechts toegekend wanneer de 
waarneming ten minste een tijdvak van dertig dagen heeft geduurd. 

2. Bij volledige waarneming is het bedrag van de toelage gelijk aan het verschil tussen het 
salaris dat de werknemer geniet en het salaris dat hij zou genieten wanneer de 
salarisschaal met het hogere maximumsalaris met ingang van de dag waarop de 
waarneming is begonnen voor hem zou hebben gegolden. 

3. Voor de toepassing van dit artikel kunnen nadere regels worden vastgesteld. 
 
Artikel 12 
1. Indien het salaris minder is dan het maandbedrag van het minimumloon, dat krachtens 

de artikelen 7, 8 en 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 
657) geldt voor werknemers van dezelfde leeftijd als de werknemer, wordt aan hem een 
toelage toegekend ten bedrage van het verschil. 

2. Voor de werknemer met een onvolledige arbeidstijd wordt het voor werknemers van 
dezelfde leeftijd geldende minimumloon geacht te zijn vastgesteld op een evenredig 
deel van het minimumloon bij een volledige arbeidstijd. 

 
Artikel 13 
1. De werknemer in roosterdienst ontvangt een toelage per maand. 
2. De toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de werknemer 

geldende salaris per uur en wel: 
 a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 06:00 en 08:00 uur en 

tussen 18:00 en 22:00 uur; 
 b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 00:00 en 06:00 uur en 

tussen 22:00 en 24:00 uur; 
 c. 55% voor de uren op zaterdag; 
 d. 70% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 29, vierde lid, 

van het rechtspositiereglement. 
3. Voor de in het vorige lid onder a genoemde morgen- en avonduren wordt de toelage 

slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 07:00 uur, respectievelijk 
beëindigd na 19:00 uur. 

4. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, ontvangt de werknemer met 
ingang van de maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt, een vaste toelage, mits 
hij op dat moment gedurende ten minste 5 jaar, zonder onderbreking van langer dan 
twee maanden, een toelage als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft genoten. Deze 
toelage wordt vastgesteld op het bedrag dat de werknemer in de twaalf maanden voor 
de maand waarin hij de leeftijd van 55 jaar bereikt, gemiddeld per maand heeft genoten. 
Deze toelage wordt aangepast aan algemene salariswijzigingen. 

5. Het arbeidsschema voor de onregelmatige arbeidstijden wordt drie weken voor de 
ingangsdatum bekendgemaakt. 

6. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, welke het bepaalde in de 
vorige leden aanvult of daarvan afwijkt. 

 
Artikel 14 
1. De werknemer in roosterdienst ontvangt een vergoeding, indien de voor hem 

vastgestelde arbeidstijden van organisatiewege worden verschoven, zonder dat de 
totale arbeidstijd per arbeidsperiode wordt overschreden. 
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2. Nadere regels omtrent het berekenen van de in het vorige lid genoemde vergoeding zijn 
vermeld in bijlage H bij deze regeling. 

 
Artikel 15 
1. Aan de werknemer wiens bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen 

van een toelage als bedoeld in artikel 13, een blijvende verlaging ondergaat, welke ten 
minste 3% bedraagt van de som van het salaris en toelagen als bedoeld in de artikelen 
10, tweede lid, en 16, wordt een aflopende toelage toegekend, mits hij eerstgenoemde 
toelage direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging ervan, 
gedurende ten minste 2 jaren, zonder onderbreking van langer dan twee maanden, 
heeft genoten. 

2. Het bestuur kan het in het vorige lid bepaalde geheel of gedeeltelijk van overeen-
komstige toepassing verklaren op de werknemer wiens bezoldiging als gevolg van het 
op zijn aanvraag opgedragen van een andere functie een blijvende vermindering 
ondergaat als bedoeld in het vorige lid, indien het belang van de organisatie bij het 
opdragen van die andere functie gebaat is. 

3. Nadere regels omtrent het berekenen van de in het vorige lid genoemde vergoeding zijn 
vermeld in bijlage I bij deze regeling. 

4. Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die als gevolg van het verlies van zijn 
vakbekwaamheid op basis van de BR-47 geen roosterdienst meer kan verrichten en 
deze roosterdienst is aangevangen vóór 1 januari 2007. In dat geval heeft de 
werknemer recht op behoud van de volledige toelage zoals bedoeld in artikel 13 zo lang 
hij geen roosterdienst verricht, tenzij aan de werknemer een salarisschaal wordt 
toegekend met een hoger maximumsalaris dan de voordien voor hem geldende 
salarisschaal. In dat geval wordt de toelage verminderd met het bedrag waarmee het 
salaris wordt verhoogd. 

 
Artikel 16 
1. De werknemer ontvangt voor het vervullen van consignatie, als bedoeld in artikel 19 van 

het rechtspositiereglement, een toelage per maand en 30,4 uren vakantie per 
kalenderjaar. 

2. De toelage bedraagt per uur bereikbaarheid en beschikbaarheid een percentage van 
het voor de werknemer geldende salaris per uur en wel 7%. 

3. Het schema voor consignatie wordt drie weken voor de ingangsdatum bekendgemaakt. 
Als regel wordt de werknemer niet vaker dan éénmaal in de vier weken consignatie 
opgelegd. De consignatie vangt aan op maandagmiddag bij einde arbeidstijd en eindigt 
op maandagmorgen aansluitend bij aanvang arbeidstijd. 

4. Arbeid tijdens consignatie wordt vergoed als overwerk. 
5. De werknemer die geconsigneerd wordt volgens schema ontvangt een vaste 

tegemoetkoming voor telefoongesprekskosten van € 4,54 per maand, tenzij aan de 
werknemer een mobiele telefoon is verstrekt. 

 
Artikel 17 
In uitzonderlijke gevallen kan aan de werknemer of aan een groep werknemers een toelage 
worden toegekend op andere gronden dan die vermeld in de artikelen 10 tot en met 16. 
 
Artikel 18 
Een krachtens artikel 10 toegekende toelage wordt ingetrokken, indien de gronden, waarop 
de toelage werd toegekend, niet meer aanwezig zijn, tenzij het bestuur van oordeel is dat er 
omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven. 
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Bepalingen betreffende de vakantie-uitkering 
 
Artikel 19 
1. De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering ten bedrage van 8% van de door 

hem genoten bezoldiging en de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling. 
2. De hoogte van de vakantie-uitkering bedraagt voor de werknemer die 22 jaar of ouder is 

ten minste een minimumbedrag dat jaarlijks door de Minister van Sociale Zaken wordt 
vastgesteld. 

3. Wanneer de werknemer op grond van de bezoldigingsregeling militaire dienst LVNL 
slechts een gedeelte van zijn bezoldiging geniet, wordt hij voor de toepassing van het 
eerste lid geacht in het genot van zijn volle bezoldiging te zijn, met dien verstande, dat 
wanneer het feitelijke genot van de bezoldiging is teruggebracht tot het bedrag van het 
op de werknemer te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage, hij voor de toepassing 
van het eerste lid wordt geacht geen bezoldiging te genieten. 

 
Artikel 20 
1. De vakantie-uitkering wordt eenmaal per jaar betaald over de periode van twaalf 

maanden, die is aangevangen met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. 
2. Bij ontslag van de werknemer vindt betaling plaats over het tijdvak, gelegen tussen het 

einde van de laatst verstreken periode waarover de vakantie-uitkering is betaald en de 
datum van het ontslag. 

 
Artikel 20a 
De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 6,25% van het voor 
hem in een kalenderjaar geldende salaris op jaarbasis, inclusief de toelage onregelmatige 
dienst en de vakantie-uitkering en de werkgeversbijdrage in de levensloopregeling. 
 
Bepalingen betreffende vergoedingen voor extra arbeid 
 
Artikel 21 
1. Aan de werknemer voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan 

dat van schaal 11 en die in opdracht van het bestuur overwerk verricht wordt, 
behoudens het bepaalde in het vierde lid, een vergoeding toegekend. 

2. Van overwerk is sprake indien de werknemer in schriftelijke opdracht van het bestuur 
werkzaamheden verricht die leiden tot een overschrijding van de ingeplande of 
ingeroosterde arbeidsduur per dag. 

3. Indien door of namens het bestuur, in overleg met de werknemer, tot 72 uren voor 
aanvang van de dienst een wijziging wordt aangebracht in het planningsschema of 
rooster is geen sprake van overwerk. 

4. Voor overwerk dat gedurende korter dan een half uur aansluitend aan de vastgestelde 
arbeidstijd wordt verricht, wordt geen vergoeding toegekend. 

5. De vergoeding voor overwerk bestaat uit: 
 a. verlof, gelijk aan het aantal uren overschrijding van het per periode vastgestelde 

aantal arbeidsuren, en 
 b. een bedrag in geld, dat voor elk uur van die overschrijding een percentage van het 

voor de werknemer geldende salaris per uur bedraagt. 
6. De vergoeding in verlof wordt zo spoedig mogelijk toegekend, doch in de regel niet later 

dan in de kalendermaand volgende op die waarin de overschrijding plaatshad, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de werknemer. 

7. Indien naar het oordeel van het bestuur het organisatiebelang zich verzet tegen het 
toekennen van verlof, wordt in plaats van verlof voor ieder uur een bedrag in geld 
toegekend, gelijk aan het voor de werknemer geldende salaris per uur. 
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8. Het percentage genoemd in het vijfde lid onder b bedraagt: 
 a. behoudens het gestelde onder b en c, het getal vermeld in de tabel; 
 

Overwerk verricht op: zondag maandag dinsdag, 
woensdag, 
donderdag 
of vrijdag 

zaterdag 

tussen 00:00 en 06:00 uur 100 100 50 50 
tussen 06:00 en 18:00 uur 100 25 25 50 
tussen 18:00 en 20:00 uur 100 25 25 75 
tussen 20:00 en 24:00 uur 100 50 50 75 

 
 b. 50, indien gedurende langer dan twee uur overwerk is verricht, voor zover het 

overwerk betreft, dat na de eerste twee uur is verricht op maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag of vrijdag tussen 06:00 en 20:00 uur, behoudens het gestelde 
onder c; 

 c. 100, indien het overwerk is verricht op een feestdag, dan wel op de daarop volgende 
dag tussen 00:00 en 06:00 uur. 

9. Voor het vaststellen van de duur van de overschrijding gelden de uren waarop 
krachtens het vijfde lid onder a, of krachtens het rechtspositiereglement LVNL vakantie 
of verlof is genoten als uren waarop arbeid is verricht. 

10. Aan werknemers voor wie verschillende salarisschalen gelden, die ingevolge een 
opdracht als bedoeld in het eerste lid, gelijke werkzaamheden verrichten, kan, in 
afwijking van het in voorgaande leden bepaalde, naar billijkheid een voor alle betrokken 
werknemers door  het bestuur te bepalen gelijke vergoeding worden toegekend. 

11. In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, welke het bepaalde in de 
vorige leden aanvult of daarvan afwijkt. 

 
Slotbepalingen 
 
Artikel 22 
Voor gevallen, waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, of ter 
vereenvoudiging kan het bestuur een bijzondere regeling treffen. 
 
Artikel 23 
Deze regeling kan worden aangehaald als bezoldigingsregeling LVNL en treedt in werking 
met ingang van 1 januari 1993. 
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Bijlage C en D bij de Bezoldigingsregeling LVNL (salarisreeksen) 
 
De actuele salarisreeksen staan op de intranetpagina van de Salarisadministratie 
(CS/HRM/PSA/SA). 
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Bijlage E bij de bezoldigingsregeling LVNL 
 
 
 
Bruto minimumlonen per 1 juli 2009* 
 

Leeftijd: Percentage van  
minimumloon: 

Per maand: 

23 100 € 1.398,60 
22 85 € 1.188,80 
21 72,5 € 1.014,00 
20 61,5 €    865,15 
19 52,5 €    734,25 
18 45,5 €    636,35 
17 39,5 €    552,45 
16 34,5 €    482,50 
15 30 €    419,60 

 
 
 
Vergoeding stagiaires (afstudeeropdracht TU/U) per 1 juli 2009 
 

Opleiding: Percentage van 
minimumloon: 

Per maand: 

MBO meeloop 13 €    181,82 
HBO meeloop 18 €    251,75 
HBO afst. opdr. 28 €    391,61 
WO meeloop 30 €    419,58 
WO afst. opdr. 33 €    461,54 
 
 
 
* Bron Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcr. 2009/103). 
 
 



  

  uitgifte 1 januari 2009 16



  

  uitgifte 1 januari 2009 17

Bijlage F bij de bezoldigingsregeling LVNL 
 
Besluit tot vaststelling van de gratificatie bij ambtsjubileum 
 
Toekenning gratificatie 
 
Artikel 1 
1. Aan de werknemer wordt bij het bereiken van een diensttijd van 12½, 25, 40 of 50 jaar 

een gratificatie toegekend wegens trouwe dienst. De gratificatie bedraagt 25% van de 
maandelijkse bezoldiging bij een 12½-jarig ambtsjubileum, 100% van de maandelijkse 
bezoldiging bij een 25-jarig ambtsjubileum en 200% van de maandelijkse bezoldiging bij 
een 40- of 50-jarig ambtsjubileum, naar boven af te ronden op een veelvoud van € 2,50. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt voor iedere functie waarin de werknemer als 
zodanig werkzaam is. 

3. Indien aan de werknemer bij een hem uit een eerdere aanstelling verleend ontslag een 
diensttijdgratificatie is toegekend als bedoeld in het derde lid van de artikelen 25 van het 
rechtspositiereglement LVNL, 79 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en 114 
van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, of een daarmee overeenkomende 
regeling, wordt de in het eerste lid genoemde gratificatie verminderd met het bedrag van 
die diensttijdgratificatie. 

 
Artikel 2 
1. Toekenning van een ambtsjubileumgratificatie vindt niet plaats indien de werknemer ter 

zake van zijn dienstvervulling reeds een gratificatie of uitkering heeft ontvangen, welke 
naar haar aard overeenkomt met de gratificatie volgens dit besluit. 

2. Indien de werknemer tijdens een hem mede in het algemeen belang verleend 
buitengewoon verlof jubileert, wordt op de datum van het ambtsjubileum geen 
gratificatie toegekend. Toekenning van de gratificatie kan alsnog geschieden zodra hij 
na de beëindiging van het verlof zijn functie heeft hervat, tenzij hij in de functie welke 
tijdens het verlof werd vervuld, een gratificatie of uitkering heeft ontvangen welke naar 
haar aard overeenkomt met de gratificatie volgens dit besluit. 

 
Diensttijd 
 
Artikel 3 
Als diensttijd voor de toepassing van een ambtsjubileumgratificatie geldt de tijd, 
doorgebracht: 
a. in burgerlijke dienstbetrekking bij de Nederlandse overheid, waaronder ook wordt 

begrepen de voormalige NV “Artillerie-Inrichtingen”; 
b. in een betrekking (vóór 1 januari 1966) als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de 

Pensioenwet 1922 (Stb. 1922, 240), een betrekking als bedoeld in artikel B2 van de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet (Stb. 1966, 6) of een betrekking als bedoeld in 
artikel B3 van evengenoemde wet, alsmede (vóór en na 1 januari 1966) in een 
betrekking als bedoeld in artikel U2 van die wet; 

c. in burgerlijke dienst bij de overheid in de landen Suriname (tot 25 november 1975), de 
Nederlandse Antillen en Aruba, bij de voormalige gouvernementen van Suriname, 
Curaçao en Nieuw-Guinea en (tot 27 december 1949) bij de voormalige Indische 
Pensioenfondsen; 

d. in dienst bij het niet-openbaar onderwijs in de onder c genoemde landen en voormalige 
overzeese rijksdelen, voor zover zulks de werknemer onder de werkingssfeer van een 
overheidspensioenregeling bracht of zou hebben gebracht, indien hij in vaste dienst was 
geweest; 
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e. tot en met 31 december 1954 in dienst van de Republiek Indonesië, voor zover die tijd 
door de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië wordt bestreken; 

f. in Nederlandse militaire dienst of daarmede voor de toepassing van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement gelijkgestelde dienst, waaronder begrepen dienst bij het 
voormalig KNIL en de troepen in Suriname (tot 25 november 1975) en de Nederlandse 
Antillen en Aruba; 

g. als volontair met een volledige dagtaak; 
h. de tijd waaronder rechtsherstel is verleend. 
 
Artikel 4 
1. Als diensttijd in de zin van dit besluit wordt niet aangemerkt diensttijd welke niet in 

actieve dienst is doorgebracht wegens het bekleden van een politiek ambt. 
2. Voorts komt als diensttijd niet in aanmerking diensttijd welke, zonder dat 

werkzaamheden zijn verricht, is doorgebracht buiten het genot van inkomsten uit de 
aanstelling of betrekking, behoudens voor zoveel het tijd betreft, gedurende welke de 
werknemer mede in het algemeen belang buitengewoon verlof heeft genoten. 

3. Evenmin wordt als diensttijd aangemerkt fictieve diensttijd, onverminderd het gestelde in 
artikel 3 onder h. 

 
Artikel 5 
Diensttijd gelijktijdig in meer dan één functie of aanstelling doorgebracht, telt voor de 
vaststelling van de datum van het ambtsjubileum slechts eenmaal mede. 
 
Gratificatiegrondslag 
 
Artikel 6 
1. Voor de berekening van de gratificatie wordt onder bezoldiging verstaan: de bezoldiging 

in de zin van de bezoldigingsregeling LVNL, welke voor de werknemer op de datum van 
het ambtsjubileum geldt, vermeerderd met de vakantie-uitkering, berekend conform het 
bepaalde in artikel 19 van de bezoldigingsregeling LVNL. 

2. Indien de werknemer een toelage geniet als bedoeld in de artikelen 13 en 16 van de 
bezoldigingsregeling LVNL, wordt dit bezoldigingsdeel vastgesteld op: het bedrag dat 
de werknemer in de twaalf kalendermaanden voorafgaande aan zijn jubileum aan 
bedoelde toelage gemiddeld per maand heeft genoten. 

 
Artikel 7 
Indien de werknemer op de datum van zijn ambtsjubileum geen bezoldiging geniet, omdat 
hem mede in het algemeen belang buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging is 
verleend, wordt voor de berekening van zijn ambtsjubileumgratificatie uitgegaan van de 
bezoldiging die hij genoot, direct voorafgaand aan het verlof. 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 8 
In uitzonderlijke gevallen, waarin toepassing van dit besluit tot kennelijke onbillijkheid zou 
leiden, kan het bestuur een bijzondere regeling treffen. 
 
Artikel 9 
Dit besluit kan worden aangehaald als besluit vaststelling gratificatie ambtsjubileum en 
treedt inwerking met ingang van 1 januari 1993. 
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Bijlage G bij de bezoldigingsregeling LVNL 
 
Besluit tot vaststelling van het systeem van functiewaardering 
 
Functiewaardering 
 
Artikel 1 
1. Ten behoeve van de toepassing van artikel 3, derde lid, van de bezoldigingsregeling 

LVNL wordt voor het vaststellen van de functiezwaarteverhouding de methodiek voor 
functie-evaluatie en -profilering gehanteerd van HAY Management Consultants BV. 

2. Iedere met de ondernemingsraad nader overeengekomen aanvulling op dit besluit is 
overeenkomstig aanvullend van toepassing. 

3. Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 1997. 
 
Toelichting 
Het bestuur heeft in overleg met de ondernemingsraad na de invoering van de HAY-
methode voor 2002 besloten tot evaluatie en herijking van de methodiek voor het in kaart 
brengen van de functiezwaarteverhoudingen. 
(Zie PR-20 procedure functieonderhoud LVNL, kernfunctieraster, functiebeschrijving en  
-weging.) 
Invoering van de aangepaste wijze van wegen alsmede het vaststellen van nadere 
procedurele afspraken zal in overleg met de ondernemingsraad plaatsvinden. 
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Bijlage G 1 bij de bezoldigingsregeling LVNL 
 
Regeling bezwarenprocedure functieweging en -waardering LVNL 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. werknemer: hij die is aangesteld bij LVNL om tegen bezoldiging arbeid te verrichten; 
b. functie: het door of namens het bestuur opgedragen samengesteld geheel van 

werkzaamheden; 
c. functiebeschrijving: de door of namens het bestuur vastgestelde, op basis van de HAY-

methodiek voor functie-evaluatie en profilering, opgestelde omschrijving van de functie; 
d. weginguitkomst: de door het bestuur, op basis van de HAY-methodiek voor functie-

evaluatie en profilering vastgestelde functieweging; 
e. salarisschaal: één van de in de bijlage A t/m D van de bezoldigingsregeling LVNL 

vermelde salarisschalen; 
f. besluit: het besluit kan bestaan uit drie onderdelen, namelijk: 

- gehanteerde functiebeschrijving 
- weginguitkomst 
- indeling in een salarisschaal; 

g. Functie evaluatie commissie (FEC): interne LVNL commissie welke het voorgenomen 
besluit van weginguitkomst en indeling in salarisschaal vaststelt; 

h. commissie: de in artikel 13 genoemde commissie van advies voor behandeling van 
bezwaarschriften ingediend op grond van deze regeling. 

 
Artikel 2 
De regeling behandeling bezwaarschriften rechtspositionele geschillen LVNL is niet van 
toepassing indien bedenkingen en bezwaren op grond van deze regeling worden behandeld. 
 
Voorgenomen besluit  
Namens het bestuur is de Manager HRM/HR belast met uitvoering van artikel 3 tot en met 9. 
 
Artikel 3 
1. Het bestuur stelt de werknemer schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het 

voorgenomen besluit. 
2. Hierbij wordt de werknemer gewezen op de mogelijkheid van het naar voren brengen 

van zijn zienswijze als bedoeld in artikel 4. 
 
Artikel 4 
Indien de werknemer bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit, meldt hij dit binnen 
twee weken bij zijn direct leidinggevende. 
 
Artikel 5 
1. Binnen twee weken na voornoemde melding, vindt een gesprek plaats tussen de direct 

leidinggevende of het afdelingshoofd en de werknemer, eventueel in het bijzijn van de 
HRM-consultant. 

2. In dit gesprek wordt aan de werknemer inzicht geboden en uitleg gegeven over de 
factoren die bepalend zijn geweest voor het voorgenomen besluit. 
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Artikel 6 
Indien de werknemer zijn bedenkingen handhaaft dient hij binnen 6 weken, na het in artikel 
5 genoemde gesprek, zijn zienswijze schriftelijk en gemotiveerd in bij het bestuur. 
 
Vaststellen Besluit 
 
Artikel 7 
Wanneer de werknemer geen bedenkingen heeft, stelt het bestuur, 8 weken na verzending 
van de kennisgeving genoemd in artikel 3, het besluit vast. 
 
Artikel 8 
Wanneer de werknemer, na het in artikel 5 genoemde gesprek, geen  bedenkingen heeft, 
stelt de het bestuur, 6 weken na voormeld gesprek, het besluit vast. 
 
Artikel 9 
Binnen 6 weken na ontvangst van de door de werknemer schriftelijk ingebrachte zienswijze - 
en eventueel gehouden overleg van de functie evaluatie commissie - stelt het bestuur, het 
besluit met redenen omkleed al dan niet gewijzigd vast. 
 
Bezwaarschriftprocedure 
Namens het bestuur is de Manager LA belast met de uitvoering van artikel 10 tot en met 21. 
 
Artikel 10 
1. De werknemer kan binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van de in artikelen 7, 

8 of 9 genoemde besluiten bezwaar indienen tegen het besluit bij het bestuur. 
2. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
 a. de naam en het adres van de indiener; 
 b. de datum; 
 c. een omschrijving van (het onderdeel van) het besluit waartegen het bezwaar gericht 

is; 
 d. de gronden van het bezwaar. 
 
Artikel 11 
Het bestuur bevestigt de ontvangst van het bezwaar schriftelijk.  
 
Artikel 12 
1. Indien het bestuur meent dat aan het bezwaar niet - of niet volledig - tegemoet kan 

worden gekomen, vraagt deze, binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar 
advies aan de in artikel 13 bedoelde commissie. Belanghebbende wordt hiervan in 
kennis gesteld. 

2. In afwijking van het eerste lid wordt geen advies gevraagd indien: 
 a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is; 
 b. het bezwaar kennelijk ongegrond is; 
 c. aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden 

daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.  
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Bezwarencommissie 
 
Artikel 13 
1. Er is een commissie van advies bezwaren functieweging- en waardering LVNL. 
2. Voor behandeling van een bezwaar bestaat de bezwarencommissie uit 3 leden, te 

weten: 
 a. de voorzitter, of diens plaatsvervanger, niet werkzaam onder verantwoording van het 

bestuur;  
 b. één lid, of diens plaatsvervanger, vertegenwoordiger van het bestuur; 
 c. één lid, of diens plaatsvervanger, vertegenwoordiger van de . 
3. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. 
4. De voorzitter, de leden, de secretaris en hun plaatsvervangers worden benoemd door 

het bestuur LVNL. 
 
Artikel 14 
De commissie informeert betrokkenen omtrent de datum en het tijdstip van de voorgenomen 
hoorzitting. 
 
Artikel 15 
De commissie stelt belanghebbende en het bestuur op de hoorzitting in de gelegenheid hun 
zienswijze over het besluit mondeling toe te lichten. 
 
Artikel 16 
Van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien indien: 
a. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te 

worden gehoord, of; 
b. aan het bezwaar volledig tegemoet moet worden gekomen en andere belanghebbenden 

daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad. 
 
Artikel 17 
1. De werknemer kan zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een deskundige. 
2. De kosten van de deskundigen zijn voor rekening van de werknemer die deze heeft 

meegebracht. 
 
Artikel 18 
De zittingen van de commissie zijn niet openbaar. 
 
Artikel 19 
Het advies van de commissie, alsmede een verslag van het horen, wordt binnen 4 weken 
nadat zij van de bezwaren in kennis is gesteld toegezonden aan het bestuur. 
 
Beslissing op bezwaar 
 
Artikel 20 
1. Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de commissie, 

doch uiterlijk tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift, een beslissing op het 
bezwaar. 

2. Het bestuur kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging 
wordt schriftelijk mededeling gedaan. 



  

  uitgifte 1 januari 2009 23

3. Indien het bestuur een beslissing neemt die afwijkt van het advies van de commissie 
wordt in de beslissing de reden van afwijking vermeld en wordt het advies met de 
beslissing meegezonden. 

 
Artikel 21 
Het bestuur zendt een afschrift van de beslissing op het bezwaarschrift aan de commissie 
en de secretaris van de functie evaluatie commissie. 
 
Slot bepaling 
 
Artikel 22 
Deze regeling kan worden aangehaald als regeling bezwarenprocedure functieweging en –
waardering LVNL en treedt inwerking met ingang van 1 juli 2000. 
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Bijlage H bij de bezoldigingsregeling LVNL  
 
Regeling vaststelling toelage: arbeid op onregelmatige tijden, consignatie, verschoven 
arbeidstijd en ingetrokken roostervrije dag. 
 
Hoofdstuk 1   Algemeen 
 
Artikel 1   Toepassing 
De in deze bijlage H opgenomen bepalingen zijn van toepassing op de werknemer in 
roosterdienst zoals genoemd in artikel 1 eerste lid onder b. van het rechtspositiereglement 
LVNL. 
 
Artikel 2   Definities 
a. dienst: dienst volgens de PR-19, exclusief de W-dienst en inclusief reserve nachtdienst, 

ziekte reservedienst en een W-dienst in een RLBV-rooster; 
b. dienstrooster: een schema waarin voor een bepaalde periode voor de werknemer in 

roosterdienst de geplande diensten en vrije dagen zijn aangegeven; 
c. groepstoelage percentage (Gtp): het percentage dat gebruikt wordt ter berekening van 

de toelage onregelmatige dienst voor daartoe aangewezen groepen (groeps-TOD), 
zoals deze is vastgesteld in hoofdstuk 3 van deze regeling; 

d. lijnenschema: een werkschema waarin voor alle dagen van de week de bezetting van 
de werkposities per dag is aangegeven; 

e. roostergroep: een groep werknemers ingedeeld in een bij de functie behorend 
dienstrooster; 

f. rouleerschema: een schema waarin de arbeids- en rusttijden zijn aangegeven. 
g. toelage onregelmatige dienst: toelage zoals bedoeld in artikel 13 van de 

bezoldigingsregeling LVNL; 
h. RLBV: regeling loopbaanvorming voor uitvoerende operationele functies; 
i. verantwoordelijk manager: de manager onder wiens verantwoordelijkheid een 

roostergroep functioneert. 
 
Artikel 3  Registratie algemeen 
Voor de werknemer wiens onregelmatige arbeidstijden zijn vastgesteld volgens 
dienstrooster, vindt registratie van vervulde arbeidstijd, rusttijd, vakantie, verlof en 
buitengewoon verlof, de toelage onregelmatige dienst, verschoven arbeidstijd en overwerk 
plaats, op basis van het voor de werknemer daadwerkelijk gerealiseerde arbeidsschema. 
(Deze registraties worden verricht door het Roster Availability Office.) 
 
Hoofdstuk 2   Vaststelling individuele toelagen 
 
Artikel 4   Toelage onregelmatige dienst (TOD) 
1. De berekening van de TOD vindt plaats volgens het gestelde in de bezoldigingsregeling 

conform artikel 13, 2e en 3e lid. 
2. Om uitvoering te kunnen geven aan artikel 20 van het rechtspositiereglement wordt per 

groep werknemers een gemiddeld toelage percentage vastgesteld op basis van het voor 
de desbetreffende groep berekende gemiddelde TOD-percentage. 

3. Vaststelling van het in lid 2 genoemde gemiddelde TOD-percentage vindt plaats op 
basis van het voor de betreffende werknemer geldende rouleerschema van de groep 
waarbinnen hij arbeid verricht en een daaruit berekend theoretisch daggemiddelde 
(verder: TDG). 

4. Op basis van dit percentage wordt maandelijks de TOD berekend over het voor de 
betreffende werknemer geldende uurloon. 
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5. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 van het rechtspositiereglement LVNL, wordt 
de TOD bij ziekte, kantoordienst, cursussen en/of opleiding, vakantie, verlof, 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en andere vormen van 
buitengewoon verlof, vastgesteld op basis van het TDG. 

 
Artikel 5   Nachtdienst 
Voor de berekening van de TOD wordt een nachtdienst geacht te zijn vervuld op de dag 
waarop in die nachtdienst de meeste uren arbeid is verricht. 
 
Artikel 6   Verschoven arbeidstijd 
1. Indien door of namens het bestuur een dienst wordt verschoven binnen een termijn van 

72 uren voor aanvang van die dienst, heeft de werknemer per verschoven uur, naast het 
recht op TOD over de daadwerkelijk vervulde dienst, tevens recht op een 
verschuivingvergoeding van 40% van het voor hem geldende salaris per uur. 

2. Indien door of namens het bestuur consignatie wordt opgelegd, zonder inachtneming 
van de in lid 3 genoemde termijn van 72 uren, heeft de werknemer, per opgelegde 
periode van consignatie, recht op een vergoeding van 200% van het voor hem geldende 
salaris per uur. 

 
Artikel 7   Reservedienst 
De werknemer die uit reservedienst wordt opgeroepen voor daadwerkelijke arbeids- 
verrichting, ontvangt per uur wachttijd een vergoeding van 40% van het voor hem geldende 
salaris per uur. 
 
Artikel 8   Declareren consignatie en overwerk 
1. De werknemer dient voor de vergoeding van consignatie en/of overwerk een hiervoor 

bestemde declaratiestaat binnen drie maanden na afloop van de desbetreffende maand 
in te leveren bij het Roster Availability Office. 

2. In geval er sprake is van overwerk, dient op de declaratiestaat te worden aangegeven of 
het overwerk in geld of in vrije tijd moet worden vergoed. Deze keuze is eenmalig en 
bindend. 

3. Indien de declaratiestaat tijdig is ingediend, doch onvolledig of incorrect blijkt te zijn, 
wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld deze staat te voorzien van nood-
zakelijke aanvulling en/of correcties. 

4. Het recht op vergoeding voor consignatie en/of overwerk vervalt indien de 
declaratiestaat niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn, al dan niet gecorrigeerd, 
is ingeleverd. 

 
Artikel 9   Intrekken roostervrije dag niet RLBV-rooster 
1. Indien door of namens het bestuur een roostervrije dag wordt ingetrokken, behoudt de 

werknemer het recht op deze roostervrije dag. Tevens wordt een vergoeding voor 
overwerk toegekend. 

2. De in lid 1 bedoelde vergoeding voor overwerk bedraagt per uur een percentage van het 
voor hem geldende salaris per uur, en wel voor arbeidsverrichting op: 
a. maandag tot en met zaterdag 50%; 
b. zon- en feestdagen 100%. 

3. Indien de werknemer binnen een termijn van zes maanden na datum van intrekking van 
de roostervrije dag als bedoeld in het 1e niet in de gelegenheid is gesteld gebruik te 
maken van het recht op deze roostervrije dag, vervalt dit recht en wordt hem gelijktijdig 
een vergoeding toegekend. De vergoeding bedraagt per uur 150% van het voor hem 
geldende salaris per uur. 
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Artikel 9a  percentage uurloon 
Het aantal uren dat overeenkomstig de artikelen 6, 7, 8 en 9 in aanmerking komt voor 
vergoeding wordt vermeerderd met maximaal 15%* in het geval de werknemer een vaste 
toelage onregelmatige dienst ontvangt en niet valt onder de bepalingen van de RLBV en/of 
een bezoldiging ontvangt zoals genoemd in salarisreeks D van de LVNL-salarisreeks. 
 
* Is het geldende percentage toelage onregelmatige dienst lager dan 15% dan geldt het 

lagere percentage. 
 
Artikel 10   Intrekken roostervrije dag (punt) RLBV-rooster 
1. In afwijking van het gestelde in artikel 9 kan voor de werknemer die valt onder de 

bepalingen van de RLBV de ingetrokken en niet genoten roostervrije dag direct worden 
vergoed. 

2. De vergoeding bedraagt per uur 225% van het voor hem geldend salaris per uur. 
 

Hoofdstuk 3   Vaststelling groepstoelagepercentage (Gtp) 
 
Artikel 11   Toepassingsbepaling 
1. Het bestuur kan ter vereenvoudiging van het vaststellen van de individueel te berekenen 

en toe te kennen toelagen en vergoedingen zoals genoemd in hoofdstuk 2 vaststellen 
dat een en ander geschied op basis van een nader vast te stellen 
groepstoelagepercentage (Gtp). 

2. Het Gtp wordt van toepassing: 
 a. ambtshalve wanneer het bestuur van oordeel is dat het organisatiebelang toepassing 

wenselijk maakt voor één of meer groepen werknemers; 
 b. op schriftelijke aanvraag van de meerderheid van een groep van werknemers, welke 

meerderheid moet blijken uit ondertekening van een dergelijke aanvraag door de 
werknemers in de desbetreffende groep. 

3. Door toekenning van het Gtp vervallen de toelagen zoals genoemd in artikel 6 en 7. 
4. Van het Gtp zijn uitgezonderd de individueel toe te kennen vergoedingen zoals 

genoemd in artikel 9 en 10. 
 
Artikel 12   Groepstoelagepercentage  
1. Voor de werknemer als bedoeld in artikel 2 wordt de berekening van het Gtp door het 

bestuur vastgesteld overeenkomstig dit artikel. 
2. Het bestuur stelt voor iedere roostergroep het aantal diensten per week vast op basis 

van het lijnenschema en het daarvan afgeleide rouleerschema. 
3. Aan iedere dienst in het dienstrooster wordt een waarde toegekend. De som van deze 

waarden wordt gedeeld door het totaal van het aantal diensten per week. De uitkomst is 
het per roostergroep toe te kennen Gtp.  
Een dienst van maandag tot en met vrijdag die: 
a. aanvangt op of na 06:00 uur en eindigt op of vóór 19:00 uur, waarde   0; 
b. aanvangt tussen 05:00 uur en 06:00 uur, waarde 10; 
c. eindigt na 19:00 uur en op of vóór 24:00 uur, waarde 20; 
d. aanvangt op of na 23:00 uur, waarde 40; 
e. een dienst op zaterdag, waarde 55;  
f. een dienst op zondag, waarde 70. 

 
Artikel 13   Aanvullend percentage 
1. Ter compensatie en correctie voor het wegvallen van de toeslagen zoals genoemd in 

artikel 6 en 7 en ter compensatie van een (tijdelijk) personeelstekort wordt een 
aanvullend percentage bij het berekende Gtp, zoals genoemd in artikel 12, opgeteld. 
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2. Het aanvullend percentage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld overeenkomstig 
de in lid 4 genoemde percentages. 

3. Het aanvullend percentage wordt bepaald door het aantal aanwezige fulltime 
equivalenten (a-fte = aanwezig) te delen door 1% van het aantal benodigde fulltime 
equivalenten (b-fte = benodigd). 

4. Het bezettingspercentage bepaalt het aanvullend percentage en wel als volgt: 
a) a-fte : (1% b-fte) = minder dan 102%,  aanvulling 2%; 
b)  a-fte : (1% b-fte) = meer dan 102% minder dan 106%  aanvulling 1,5%; 
c)  a-fte : (1% b-fte) = meer dan 106% minder dan 107%  aanvulling 1,0%; 
d)  a-fte : (1% b-fte) = meer dan 107%  aanvulling 0,5%. 

 
Artikel 14   Procedurevaststelling Gtp 
1. Ieder jaar in de maand oktober van het lopende kalenderjaar wordt het Gtp voor het 

komende kalenderjaar per roostergroep vastgesteld. 
2. Het vaststellen van het Gtp geschiedt aan de hand van een aanpassingsformulier 

(bijlage 1), die een aanpassing ingaande de maand januari van het daarop volgende 
kalenderjaar, regelt. 

3. De afdeling HRM/HR zendt aan het eind van de maand augustus, voorafgaand aan het 
jaar waarop de aanpassing van toepassing is, een aanvraag voor bevestiging of 
wijziging van het Gtp per roostergroep aan de daarvoor verantwoordelijk manager. 

4. De verantwoordelijk manager vult aan de hand van het vastgestelde rouleerschema, na 
gehouden overleg met de per groep functionerende roosteradviesgroep (RAG), het 
aanpassingsformulier in. 

5. De verantwoordelijk manager dient het ingevulde aanpassingsformulier vóór  
1 september, van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing in dient te 
gaan, volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend door te zenden aan de 1e lijn-
manager. 

6. De 1e lijnmanager dient het ingevulde aanpassingsformulier vóór 1 oktober, van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing in dient te gaan, voor akkoord te 
ondertekenen, te dateren en door te zenden aan de controller HRM. 

7. De controller HRM controleert de opgave op juistheid en volledigheid, corrigeert dit 
zonodig met het onregelmatig W-dienstpercentage aan de hand van de gelopen 
onregelmatige W-diensten in het voorgaande jaar (november t/m oktober) , welke 
opgave versterkt wordt door het Roster Availability Office, en zendt het 
aanpassingsformulier vóór 1 november, van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de 
aanpassing in dient te gaan, door naar de Salarisadministratie. 

8. Indien het aanpassingsformulier niet correct is ingevuld en/of de vermelde 
berekeningswijze daartoe aanleiding geeft, wordt het aanpassingsformulier pas 
doorgezonden na gehouden overleg met de verantwoordelijk manager en/of 1e 
lijnmanager. 

9. De Salarisadministratie draagt zorg voor verwerking van de aanpassing van het Gtp in 
de salarisbetaling van de maand januari van het jaar waarop de aanpassing ingaat. 

10. De afdeling HRM/HR draagt zorg voor terugmelding aan de verantwoordelijk manager 
en 1e lijnmanager van het per 1 januari te hanteren Gtp. 

 
Artikel 15   Tussentijdse aanpassing Gtp  
1. Tussentijdse aanpassing van het Gtp, in positieve of negatieve zin, dient plaats te 

vinden indien op enig moment, anders dan genoemd in artikel 14, op basis van 
gewijzigde personele bezetting of wijziging in de benodigde formatie het Gtp met meer 
dan 2% positief of negatief afwijkt van het voor dat kalenderjaar vastgestelde 
percentage, waarbij voorzien wordt dat deze afwijking zich over een langere periode 
dan 3 maanden zal voordoen. 
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2. Indien een tussentijdse aanpassing, als bedoeld in het eerste lid, dient plaats te vinden 
dan dient, in afwijking van artikel 14, de verantwoordelijk manager een aanpassings-
formulier in. 

3. De procedure voor tussentijdse aanpassing geschiedt, met inachtneming van de 
doorlooptijd van telkenmale één maand, overeenkomstig het gestelde in artikel 14, vijfde 
lid en verder. 

 
Artikel 16   Maandelijkse toelage 
Op basis van het Gtp, eventueel aangevuld met het aanvullend percentage, wordt 
maandelijks de toelage berekend over het voor de betreffende werknemer geldende 
maandsalaris, zoals genoemd in bijlage C of D en de RLBV-schalen van de 
bezoldigingsregeling LVNL. 
 
Artikel 17   Correctie Gtp 
1. Voor de roostergroepen die onder de bepalingen van de RLBV vallen en/of een 

bezoldiging ontvangen zoals genoemd in salarisreeks D van de LVNL-salarisreeks 
wordt door de met de controle op de voorgestelde Gtp belaste functionaris, een 
correctie op het vastgestelde Gtp toegepast van 16% op het berekende Gtp. 

2. Voor de roostergroepen die niet onder de bepalingen van de RLBV vallen en/of een 
bezoldiging ontvangen zoals genoemd in salarisreeks D van de LVNL-salarisreeks 
wordt door de met de controle op de voorgestelde Gtp belaste functionaris, een 
correctie op het vastgestelde Gtp toegepast van 0,28% op het berekende Gtp 

 
Artikel 18   Slotbepalingen 
1. Hoofdstuk 2, behoudens artikel 10, is van kracht met ingang van 1 januari 1993. 

Hoofdstuk 3, behoudens artikel 17, is van kracht met ingang van 1 april 2004. 
Artikel 10 is van kracht met ingang van 1 april 2005. 
De waarde 55 in artikel 12 lid 3 onder e is van kracht met ingang van 1 juli 2005. 
Artikel 17 is van kracht met ingang van 1 januari 2006. 

2. Deze regeling vervangt bijlage H van 1 januari 1993 en de in het GO van 21 april 2004 
inhoudelijk geaccordeerde bijlage H1 versie 0.6 van 15 januari 2004. 
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Bijlage 1 van bijlage H bij de bezoldigingsregeling LVNL    blad 1/2 
Aanpassingsformulier groepstoelage percentage en aanvullend percentage 
 
IN TE VULLEN DOOR DE VERANTWOORDELIJK MANAGER 
 
Ingangsdatum:  Afdeling:      Groep: 
 
Rouleerschema: 
 

Rooster-
regel 

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        

        
Totalen        

 
Berekening groepstoelagepercentage: 
 
Soort dienst Aantal  Waarde  
a. 06:00 - 19:00  X 0  
b. 05:00 - 06:00  X 10  
c. 19:00 - 2400  X 20  
d. 23:00 - 05:00  X 40  
e. zaterdag   X 55  
f.  zondag  X 70  
Totaal     
 
Totaal waarde : Totaal aantal = % 
 
Berekening aanvullend percentage: 
 
a-fte :1 % b-fte verschil  = % 
  ____________   + 
Groepstoelagepercentage :  % 
 
Verantwoordelijk manager    1e lijnmanager akkoord 
d.d.:       d.d.
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Bijlage 1 van bijlage H bij de bezoldigingsregeling LVNL    blad 2/2 
Aanpassingsformulier groepstoelagepercentage en aanvullend percentage 
 
Indien van toepassing correctie HRM groepstoelagepercentage opgave onregelmatige 
W-diensten RLBV-rooster en/of percentage inbouw TOD 
 
IN TE VULLEN DOOR DE CONTROLLER HRM 
 
Opgave Roster Availability Office gelopen w-diensten 
W-dienst Aantal   R-aantal  Waarde Totaal 
a. 06:00 - 19:00  : 52  X 0  
b. 05:00 - 06:00  : 52  X 10  
c. 19:00 – 2400  : 52  X 20  
d. 23:00 - 05:00  : 52  X 40  
e. zaterdag   : 52  X 55  
f.  zondag  : 52  X 70  
Totaal        
 
 
Opgave aantal lijnmanager    : 
R-aantal correctie W diensten   : 
       ----------------- 
Totaal aantal      : 
 
Gtp opgave waarde lijnmanager    : 
Gtp waarde correctie W-diensten   : 
       ------------------ 
Totaal waarde     : 
 
 
Totaal waarde   : Totaal aantal =   % 
 
Opgave percentage lijnmanager    =   % 
         _____________ + 
 
Groepstoelagepercentage,         % 
 
Correctie PSA 16%-inbouw  Ja / Nee      % 
Correctie PSA 0,28%  Ja / Nee      % 
         ______________- 
 
Groepstoelagepercentage vastgesteld      % 
       
 
Controller     Verwerkt Salarisadministratie 
d.d.:      d.d.:  
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Toelichting bijlage H van de bezoldigingsregeling LVNL 
 
Reeds voor de verzelfstandiging van LVNL zijn er pogingen ondernomen om de wijze van 
vaststelling van de toelage onregelmatige dienst (TOD) te vereenvoudigen en om te zetten 
in een vaste maandelijks toe te kennen toelage. Eind 1998 begin 1999 is een en ander door 
een werkgroep, in opdracht van het georganiseerd overleg LVNL uitgewerkt en is voorstel 
voor vereenvoudiging opgesteld, groepstoelagepercentage (Gtp). Dit voorstel is besproken 
tijdens de vergadering van het GO van 30 juni 1999 waarna zowel het  Bestuur LVNL als de 
werknemersvertegenwoordigers met nadere uitwerking van dit voorstel hebben ingestemd. 
In oktober 1999 is, vooruitlopend op definitieve uitwerking in regelgeving door het hanteren 
van het Gtp vanaf 1 juli 1999 invulling gegeven aan de afspraken zoals die in het GO 
overeengekomen zijn. In het akkoord inzake de arbeidsvoorwaarden 2000/2001 is 
vastgelegd dat uitwerking en praktische invulling van het Gtp spoedig diende plaats te 
vinden. De regeling voor het Gtp zou als bijlage K (later bijlage H1) aan een ieder bekend te 
stellen regeling worden uitgewerkt. 
Uitwerking in detail vereiste echter meer overleg dan in eerste instantie was ingeschat. 
Arbeidsvoorwaardelijk dienden telkens nieuwe aanpassingen in de Gtp regeling te worden 
verwerkt. Ten slotte is de Gtp regeling (bijlage H1) in het overleg van 21 april 2004 
besproken en in principe, op enige kleine inhoudelijke aanpassingen na, akkoord bevonden. 
Echter definitieve vaststelling van bijlage H1 is achterhaald. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door nadere arbeidsvoorwaardelijke afspraken in onderscheid tussen RLBV-
roostergroepen en overige roostergroepen. 
 
Teneinde misinterpretatie in de praktische uitvoering te voorkomen is besloten tot integratie 
van de bestaande regelingen (bijlage H en bijlage  H1) in één gewijzigde regeling. Bijlage H. 
 
De (nieuwe) bijlage H bevat de relevante bepalingen voor het vaststellen van TOD en Gtp. 
In hoofdstuk 1 is bepaald voor welke werknemer bijlage H van toepassing is en bevat de 
algemeen te hanteren definities. 
Hoofdstuk 2 bevat bepalingen omtrent de individueel toe te kennen toelagen en 
vergoedingen. 
In hoofdstuk 3 wordt bepaald wanneer en voor welke werknemer en op welke wijze het Gtp 
wordt vastgesteld.* 
 
* De vergoeding voor de ingetrokken en niet genoten roostervrije dag is een individueel gerichte 

vergoeding.  
 
Hoofdstuk 3 
Aan de hand van het rouleerschema van de desbetreffende roostergroep wordt het Gtp 
berekend. Uitgangspunt is dat dit percentage één jaar lang in principe niet wijzigt. 
Ieder jaar, in de maand oktober, wordt op basis van een door de verantwoordelijk manager 
ingevuld aanpassingsformulier, bezien of het Gtp moet worden aangepast voor het 
daaropvolgende jaar. 
Het aanpassingsformulier wordt ingevuld aan de hand van het vastgestelde rouleerschema, 
na overleg met de roosteradviesgroep (RAG) van de betreffende roostergroep. Op basis van 
deze berekeningen in het aanpassingsformulier wordt het Gtp vastgesteld. Het Gtp word 
vermeerderd met een aanvullend percentage en, indien van toepassing, een correctie 
percentage van onregelmatige RLBV-rooster w-diensten. Deze berekening vormt het Gtp 
voor berekening van de toelage op het maandsalaris van de individuele werknemer. 
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Berekening Gtp 
Per roostergroep wordt het Gtp vastgesteld. Dit vindt plaats door het aantal diensten met de 
daarbij behorende waarde te vermenigvuldigen en daarna te delen door het aantal diensten 
per week.  
Het aantal diensten per week wordt bepaald door alle diensten die gelopen worden exclusief 
de w-dienst en inclusief de rust voor nachtdienst, de reservenachtdienst, de ziektereserve-
dienst en de w-dienst in het RLBV-rooster. 
Let op. 
De w-dienst telt alleen in een  RLBV-rooster mee voor de  berekening van het Gtp. 
De w-dienst telt in alle roosters mee voor het vaststellen van het benodigd aantal 
fulltime equivalenten. 
 
Voorbeeld (let op: dit is een rekenvoorbeeld en dus fictief): 
a.    60 x  0 =      0 
b.    10 x 10 =  100 
c.    30 x 20 =  600 
d.    20  x 40 =  800 
e.      8 x 55 =  440 
f.      8 x 70 =  560 
   ----+    -------+ 
Totaal   136    2500 
 
Groepstoelagepercentage: 2500 : 136 = 18,38% 
 
Als uitgangspunt bij de berekening van het aanvullend percentage geldt het aantal 
aanwezige fulltime equivalenten (fte) en het aantal benodigde fulltime equivalenten. 
 
Niet RLBV-rooster 
Het benodigd aantal fulltime equivalenten wordt als volgt vastgesteld. 
Een medewerker met een gemiddeld 38-urige werkweek is een beperkt aantal dagen per 
week beschikbaar voor het werken in roosterdienst. De berekeningswijze is als volgt. 
Een dienst heeft een arbeidstijd van 7,6 uren. Diensten met een arbeidstijd van 8 uren of 
langer zijn eveneens mogelijk, echter de meer gewerkte uren worden in het rooster als vrije 
dag opgevoerd waardoor de gemiddelde arbeidstijd van 38 uren per week wordt 
gehandhaafd. 
Een medewerker is voor 4 diensten per week inzetbaar op basis van de volgende 
berekening: 
Een jaar 365 x 7,6    2.774 uren  
Onder vermindering van: 
Weekend    790,4 uren 
Vakantieverlof   182,4 uren 
Leeftijddagen     30,4 uren 
Feestdagen     53,2 uren 
Buitengewoon verlof      7,6 uren 
Totaal     1.064 uren - 
Inzetbaar per jaar   1.710 uren = per week : 52 =  32,88 : 7,6 = 4,32 = 4. 
Het aantal opgevoerde diensten per week, inclusief W, Rn en Rz  gedeeld door 4, geeft het 
aantal benodigde fulltime equivalenten weer. 
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RLBV-rooster 
Het benodigd aantal fulltime equivalenten wordt als volgt vastgesteld. 
Een medewerker met een gemiddeld 38-urige werkweek is een beperkt aantal dagen per 
week beschikbaar voor het werken in roosterdienst. De berekeningswijze is als volgt. 
Een dienst heeft een arbeidstijd van 7,6 uren. Diensten met een arbeidstijd van 8 uren of 
langer zijn eveneens mogelijk, echter de meer gewerkte uren worden in het rooster als vrije 
dag opgevoerd waardoor de gemiddelde arbeidstijd van 38 uren per week wordt 
gehandhaafd. 
Een medewerker is voor 4 diensten per week inzetbaar op basis van de volgende 
berekening: 
Een jaar 365 x 7,6    2.774 uren  
Onder vermindering van: 
Weekend    790,4 uren 
Vakantieverlof   182,4 uren 
Leeftijddagen     30,4 uren 
Feestdagen     68,4 uren 
Verkoeverdagen    15,2 uren 
Buitengewoon verlof      7,6 uren 
Totaal     1.094,2 uren 
Inzetbaar per jaar   1.679,6 uren = per week : 52 =  32,3 : 7,6 = 4,25 = 4.  
Het aantal opgevoerde diensten per week, inclusief W, Rn, Rz en rust voor nachtdienst 
gedeeld door 4 geeft het aantal benodigde full time equivalenten weer. 
 
Aantal aanwezige fte 
Het aantal aanwezige full time equivalenten wordt bepaald door het aantal op 1 oktober van 
enig kalenderjaar alle tot de roostergroep behorende werknemers (voltijd en deeltijd 
aanstelling inclusief arbeidsongeschikt).  
Voorbeeldberekening aanvullend percentage: 
Het aantal aanwezige fulltime equivalenten (a-fte = aanwezig) wordt gedeeld door 1% van 
het aantal benodigde fulltime equivalenten (b-fte = benodigd) en bepaalt het bezettings-
percentage. 
Benodigd aantal (inclusief 4 w-diensten) 136 + 4 = 140.  140 : 4 = 35 fte 
Bijvoorbeeld: 
Aantal aanwezige fte (a-fte) = 31,5 
Aantal benodigde fte (b-fte) =  35 
Het bezettingspercentage is dan 31,5 : (1% x 35) = 90,0 %. 
Indien het bezettingspercentage lager is dan 102% geldt een aanvulling van 2 %. 
Het totaal Gtp wordt in de rekenvoorbeeld 18,38% + 2% = 20,38%. 
 
HRM-correctie RLBV-rooster 
Correctie door HRM vindt plaats op het moment dat blijkt dat in het afgelopen jaar een 
aantal onregelmatige w-diensten is verricht in een RLBV-rooster.  
Het Roster Availability Office versterkt per groep een overzicht van in dat jaar gelopen 
onregelmatige w-diensten. 
Het jaarlijks aantal wordt gecorrigeerd naar het rekenkundig aantal per week door de 
opgave door 52 te delen. 
25 w-diensten c.  25 : 52 = 0,48  = 0,5 x 20 = 1 
20 w-diensten d.  20 : 52 = 0,38  = 0,4 x 40 = 16 
103 w-diensten e.  103 : 52 = 1,98  = 2,0 x 55 = 110 
18 w-diensten f.  18 : 52 = 0,34  = 0,3 x 70 = 21 
 ------+ -----+ 
Totaal  rekenkundig aantal  = 3,2 waarde 148 
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De uitkomst wordt opgeteld bij de opgave van de lijnmanager in het eerdergenoemde 
voorbeeld, te weten 2500 + 148 = 2648 en 136 + 3,2 = 139,2. 
Het gecorrigeerde percentage wordt zodoende 2648 : 139,2 = 19,02%. 
Tezamen met het aanvullend percentage wordt het Gtp 19,02% + 2% = 21,02%.  
Daarna wordt een correctie toegepast op het berekende Gtp met 16% (inbouw TOD in het 
salaris) 21,02% - 16% en alsdan vastgesteld op 5,02%. 
Dit geldt alleen voor operationele groepen (salarisreeks D). Overige groepen worden gekort 
met 0,28%. 
 
Tussentijdse correctie  
Indien het aantal diensten en/of het aantal aanwezige fte verminderd of vermeerderd, zal dit 
van invloed zijn op het vaststellen van het Gtp. Het uitgangspunt is dat meer of minder vast 
te stellen Gtp één jaar na-ijlt en dat te verwachten fluctuaties gering zijn. Toch kan het 
voorkomen dat er een tussentijds moment van bijstelling gewenst is: indien voorzien wordt 
dat een wijziging van meer dan 2% (zowel positief als negatief) in het Gtp plaatsvindt en een 
doorwerking heeft van meer dan drie maanden. 
Tussentijdse aanpassing vindt plaats op initiatief van de verantwoordelijk manager. De 
verantwoordelijk manager dient een aanpassingsformulier in te vullen en dit nader toe te 
lichten. Daarna zal HRM de aanpassing in behandeling nemen met de kanttekening dat er 
voor elke stap een doorlooptijd van telkens één maand geldt. 
 
Inwerkingtredingdata 
In de slotbepaling is opgenomen de inwerkingtredingdata van de verschillende in het GO 
overeengekomen wijzen van vergoeding. 
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Bijlage I bij de bezoldigingsregeling LVNL 
 
Besluit tot vaststelling van de aflopende toelage artikel 15 
 
Artikel 1 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a. toelage onregelmatige dienst (TOD): de toelage bedoeld in artikel 13, eerste lid, of de 

toelage zoals genoemd in bijlage H1 van de bezoldigingsregeling; 
b. aflopende toelage: de aflopende toelage bedoeld in artikel 15 van de 

bezoldigingsregeling; 
c. het salaris: het salaris in de zin van de bezoldigingsregeling LVNL; 
d. werknemer: degene die aanspraak heeft op de aflopende toelage; 
e. uitkeringsperiode: de periode waarover de aflopende toelage zich uitstrekt; 
f. berekeningsbasis: het bedrag dat de basis vormt voor de berekening van de aflopende 

toelage. 
 
Artikel 2 
De berekeningsbasis voor de aflopende toelage is het bedrag dat de werknemer over de 12 
kalendermaanden, voorafgaande aan de datum waarop de in artikel 15 van de 
bezoldigingsregeling bedoelde blijvende verlaging van zijn bezoldiging intreedt, gemiddeld 
per maand aan toelage TOD heeft genoten, verminderd met het bedrag wat hij daarna in 
totaal per maand gaat genieten aan toelage TOD en aan verhogingen van het salaris, 
anders dan die wegens algemene salarisverhoging. 
 
Artikel 3 
Indien de blijvende inkomstenvermindering intreedt op de eerste dag van de maand vangt 
de aflopende toelage op die datum aan. Treedt deze vermindering in op een andere dag van 
de maand dan gaat de aflopende toelage in op de eerste dag van de erop volgende maand. 
 
Artikel 4 
De uitkeringsperiode voor de aflopende toelage is gelijk aan het naar boven op een maand 
afgeronde één vierde gedeelte van de tijd, gedurende welke de werknemer, direct 
voorafgaande aan het tijdstip van de blijvende verlaging van de bezoldiging als bedoeld in 
artikel 15 van de bezoldigingsregeling, zonder wezenlijke onderbreking toelage 
onregelmatige dienst heeft genoten. Aan de uitkeringsperiode is een maximum verbonden 
van drie jaar. 
 
Artikel 5 
De hoogte van de aflopende toelage wordt bepaald door de uitkeringsperiode in drie gelijke 
delen te splitsen, waarbij te beginnen met het eerste deel, afronding naar boven plaatsvindt 
op een hele maand, met dien verstande dat de uitkeringsperiode van de aflopende toelage 
de maximum tijd, genoemd in artikel 4, niet mag overschrijden. 
Gedurende deze drie deelperioden bedraagt de toelage achtereenvolgens 75%, 50% en 
25% van de voor de desbetreffende maand(en) van toepassing zijnde berekeningsbasis. 
 
Artikel 5a 
In afwijking van het gestelde in artikel 3, 4 en 5 kan, indien aan een werknemer die 
bezoldigd wordt volgens salarisreeks A of C een aflopende toelage wordt toegekend, de 
aflopende toelage nooit lager zijn dan 15% van de berekeningsbasis. Zodra de toelage een 
niveau van 15% bereikt, wordt deze als vaste toelage uitgekeerd, welke meegroeit met de 
structurele salarisverhogingen. 
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Indien de toelage TOD lager ligt dan 15% dan wordt dat percentage volledig gegarandeerd 
en is er geen sprake van een aflopende toelage, maar van een vaste toelage welke 
meegroeit met structurele salarisverhogingen. 
 
Artikel 6 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996. 
Artikel 5a is vanaf 1 januari 2007 van kracht. 
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Toelichting behorende bij bijlage I (afbouw TOD) 
 
Artikel 15 van de bezoldigingsregeling bevat een bepaling betreffende het toekennen van 
een aflopende toelage. De aflopende toelage heeft het karakter van een afbouwregeling, 
waarbij beoogd wordt met deze voorziening een aanzienlijke vermindering van inkomsten 
minder abrupt te laten verlopen. 
 
Deze regeling beoogt niet schommelingen in de omvang van de toelage onregelmatige 
dienst op te vangen. 
 
De berekeningsbasis voor de hoogte van de aflopende toelage is gebaseerd op het door de 
werknemer genoten TOD over zijn eigen salarisschaal. De duur van de aflopende toelage is 
afhankelijk van de tijd waarin de werknemer, zonder wezenlijke onderbreking, een toelage 
onregelmatige dienst heeft genoten. 
 
De aflopende toelage is opgenomen in de bezoldigingsregeling LVNL. Dit brengt met zich 
mee dat de aflopende toelage wordt gerekend tot de bezoldiging in de zin van het 
rechtspositiereglement. In geval van ziekte bestaat aanspraak op doorbetaling van de 
aflopende toelage, met dien verstande dat tijdens die ziekte de aflopende toelage wel op de 
normale wijze dient te worden afgebouwd. 
 
De aflopende toelage wordt niet gerekend tot de bezoldiging in de zin van een ontslag 
uitkeringsregeling. Hierbij is overwogen dat deze toelage, gezien het aflopende karakter, niet 
in de uitkeringsbasis thuishoort. Anderzijds is het niet billijk om een lopende afbouwtoelage 
bij ontslag zonder meer te beëindigen. In verband hiermee kan in dergelijke gevallen een 
uitkering worden verleend die overeenkomt met de aflopende toelage welke betrokkene zou 
hebben ontvangen bij voortzetting van het dienstverband. 
 
De aflopende toelage wordt gerekend tot de bezoldiging in de zin van het 
pensioenreglement, Stichting Pensioenfonds ABP. De toelage telt dus mee voor de 
berekening van de hoogte van het ABP-pensioen. 
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Bijlage J bij de bezoldigingsregeling LVNL 
 
Besluit tot vaststelling buitengewone vergoeding booreilanden 
 
Artikel 1 
Aan de werknemer die in het kader van de dienstuitvoering arbeid moet verrichten aan 
boord van een booreiland wordt een vergoeding toegekend. 
 
Artikel 2 
Iedere keer dat de arbeid, genoemd in artikel 1, wordt verricht wordt de vergoeding 
toegekend. 
 
Artikel 3 
De vergoeding bedraagt € 226,89 bruto. 
 
Artikel 4 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 27 mei 1997 en werkt terug tot 1 januari 1997. 
 
 
 
 
 
Uitvoering buitengewoon vergoeding booreilanden 
De direct leidinggevende dient, per werknemer, iedere keer direct na afloop van genoemde 
werkzaamheden, een declaratieformulier bij HRM in. 
Uitbetaling van de vergoeding zal daarna in de daaropvolgende maand bij de salarisbetaling 
plaatsvinden. 
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Regeling functionele herplaatsing bij verlies van vakbekwaamheid (Loss of License) 

Gelet op artikel 74 lid 2 van het rechtspositiereglement, de regeling handhaving 
vakbekwaamheid (RHV) en de hiertoe bereikte overeenstemming in het georganiseerd 
overleg (GO) LVNL op 18 december 2003 en 7 juni 2006, is het volgende bepaald. 

Algemeen 
Artikel 1 
Deze regeling verstaat onder: 
a. werknemer   : degene die is aangesteld en werkzaam is bij LVNL en op wie 

deze regeling van  toepassing is verklaard; 
 
b. bezoldigingsregeling : de bezoldigingsregeling LVNL; 
 
c. bezoldiging   : het bedrag dat met inachtneming van de bepalingen in de 

bezoldigingsregeling en de regeling loopbaanvorming voor 
uitvoerende operationele functies (RLBV) voor de werknemer is 
vastgesteld; 

 
d. vakbekwaamheid  : het geheel aan voorwaarden zoals verwoord in de regeling 

handhaving vakbekwaamheid waaraan een brevethouder dient 
te voldoen; 

 
e. verlies van vakbekwaamheid: de situatie die ontstaat indien niet voldaan wordt aan de 

eisen gesteld in de Regeling Handhaving Vakbekwaamheid; 
 
f. functionele herplaatsing : plaatsing van de werknemer op basis van deze regeling; 
 
g. passende functie   : een functie zoals genoemd in artikel 9 van deze regeling. 
 
Artikel 2 
Het bestuur stelt in overleg met de  in het GO vast welke groepen werknemers onder het 
bereik van deze regeling vallen.* 
 
* M.i.v. 1 januari 2006: VKL, FIC-VKL VLA- GC, VLA-SUC. 
 
Artikel 3 
1. Deze regeling is op de werknemer van toepassing indien op enig moment is vastgesteld 

dat er voor de werknemer definitief sprake is van verlies van vakbekwaamheid. 
2. Voor iedere werknemer op wie deze regeling van toepassing is worden primair 

activiteiten ontplooit tot het vinden van een passende functie. 
3. De regeling is niet meer van toepassing op het moment dat de werknemer functioneel is 

herplaatst in een passende functie en/of op het moment dat hij wordt ontslagen. 
 
Onderscheid 
 
Artikel 4 
1. Deze regeling kent een onderscheid van verplichtingen en voorwaarden gebaseerd op: 
 a. de datum waarop een werknemer is gestart met het uitoefenen van zijn FLO-functie, 

en; 
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 b. de leeftijd die werknemer heeft op het moment dat er sprake is van het verlies van 
vakbekwaamheid. 

2. De werknemer behoort tot 
 a. groep 1, indien hij op of vóór 1 april 1997 een FLO-functie uitoefent; 
 b. groep 2, indien hij na 1 april 1997 geplaatst is in een FLO-functie; 
 c. groep 3, indien hij op of na 1 januari 2005 in dienst is getreden en geplaatst is in een 

FLO-functie. 
3. Het onderscheid naar leeftijd wordt als volgt bepaald. 

Voor de werknemer in een functie waarvoor een leeftijdsgrens geldt van 55 jaar (58 jaar), 
de leeftijd van: 
a. 50 jaar en ouder; 
b. 45 jaar tot en met 49 jaar; 
c. 35 jaar tot en met 44 jaar. 
Voor een werknemer in een functie waarvoor een leeftijdsgrens geldt van 60 jaar, de 
leeftijd van: 
d. 55 jaar en ouder; 
e. 50 jaar tot en met 54 jaar; 
f. 40 jaar tot en met 49 jaar. 

4. De termijn waarbinnen deze regeling van toepassing is voor de werknemer die behoort 
tot de leeftijdscategorie in het 3e lid onder: 

 1. a of d is tot aan het bereiken van de FLO-leeftijd, en; 
 2. b, c, e, en f 18 maanden vanaf het moment dat voor de werknemer is vastgesteld dat 

er sprake is van verlies van vakbekwaamheid. 
 
Garanties 
 
Artikel 5 
De bezoldiging wordt met inachtneming van de bepalingen in navolgende artikelen nader 
vastgesteld. 
 
Groep 1  
 
Artikel 6 
Voor de werknemer die op of vóór 1 april 1997 een FLO-functie uitoefent met een 
leeftijdsgrens van 55 jaar, respectievelijk 60 jaar, en: 
1. 50 jaar, respectievelijk 55 jaar, of ouder is, wordt: 
 a. de bezoldiging inclusief TOD gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het 

moment dat het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, 
indien het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt de stappen in de 
salarisschaal en de carrièrelijn worden gevolgd als was de werknemer nog volledig 
vakbekwaam; 

 b. het naar rato opgebouwde FLO-recht conform de FLNA-regeling gegarandeerd; 
2. tussen de 45 jaar en 50 jaar, respectievelijk tussen de 50 jaar en 55 jaar, oud is, wordt: 
 a. de bezoldiging inclusief TOD gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het 

moment dat het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, 
indien het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt, de stappen in de 
salarisschaal worden gevolgd als was de werknemer nog volledig vakbekwaam tot het 
maximum van de salarisschaal: 
- voor de verkeersleider in niveau 3; 
- voor de overige functies in niveau 2; 

 b. indien de werknemer bezoldigd wordt boven het niveau als onder a, de bezoldiging 
bevroren op het niveau dat de werknemer op dat moment geniet; 



  

  uitgifte 1 januari 2009 41

 c. het naar rato opgebouwde FLO-recht conform de FLNA-regeling gegarandeerd; 
3. tussen de 35 jaar en 45 jaar, respectievelijk tussen de 40 jaar en 50 jaar, oud is, wordt: 
 a. de bezoldiging gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het moment dat 

het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, indien het 
maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt, de stappen in de salarisschaal 
worden gevolgd als was de werknemer nog volledig vakbekwaam tot het maximum 
van de salarisschaal: 
- voor de verkeersleider in niveau 3; 
- voor de overige functies in niveau 2; 

 b. indien de werknemer bezoldigd wordt boven het niveau als onder a, de bezoldiging 
bevroren op het niveau dat de werknemer op dat moment geniet; 

 c. de TOD afgebouwd conform het gestelde in de bezoldigingsregeling. 
 
Groep 2 
 
Artikel 7 
Voor de werknemer die na 1 april 1997 een FLO-functie uitoefent met een leeftijdsgrens van 
55 jaar, respectievelijk 60 jaar, en: 
1. 50 jaar, respectievelijk 55 jaar, of ouder is, wordt: 

a. de bezoldiging inclusief TOD gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het 
moment dat het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, 
indien het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt de stappen in de 
salarisschaal en de carrièrelijn worden gevolgd als was de werknemer nog volledig 
vakbekwaam; 

b. het naar rato opgebouwde FLO-recht conform de FLNA-regeling gegarandeerd; 
2. tussen de 45 jaar en 50 jaar, respectievelijk tussen de 50 jaar en 55 jaar, oud is, wordt: 

a. de bezoldiging inclusief TOD gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het 
moment dat het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, 
indien het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt, de stappen in de 
salarisschaal worden gevolgd als was de werknemer nog volledig vakbekwaam tot het 
maximum van de salarisschaal: 
- voor de verkeersleider in niveau 3; 
- voor de overige functies in niveau 2; 

b. indien de werknemer bezoldigd wordt boven het niveau als onder a, de bezoldiging 
bevroren op het niveau dat de werknemer op dat moment geniet; 

c. het naar rato opgebouwde FLO-recht gegarandeerd, tenzij dit recht door middel van 
een kapitaal is opgebouwd via een premiestelsel en aan de werknemer ter beschikking 
kan worden gesteld; 

3. tussen de 35 jaar en 45 jaar, respectievelijk tussen de 40 jaar en 50 jaar, oud is, wordt: 
a. de bezoldiging gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het moment dat 

het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, indien het 
maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt, de stappen in de salarisschaal 
worden gevolgd als was de werknemer nog volledig vakbekwaam tot het maximum 
van de salarisschaal: 
- voor de verkeersleider in niveau 3; 
- voor de overige functies in niveau 2; 

b. indien de werknemer bezoldigd wordt boven het niveau als onder a, de bezoldiging 
bevroren op het niveau dat de werknemer op dat moment geniet; 

c. de TOD afgebouwd conform het gestelde in de bezoldigingsregeling; 
d. het naar rato opgebouwde FLO-recht gegarandeerd, tenzij dit recht door middel van 

een kapitaal is opgebouwd via een premiestelsel en aan de werknemer ter beschikking 
kan worden gesteld. 
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Groep 3  
 
Artikel 8 
Voor de werknemer die op of na 1 januari 2005 in dienst is getreden en geplaatst is in een 
FLO-functie met een leeftijdgrens van 58 jaar, respectievelijk 60 jaar en: 
1. 50 jaar, respectievelijk 55 jaar, of ouder is, wordt: 

a. de bezoldiging inclusief TOD gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het 
moment dat het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, 
indien het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt de stappen in de 
salarisschaal en de carrièrelijn worden gevolgd als was de werknemer nog volledig 
vakbekwaam; 

b. het naar rato opgebouwde FLO-recht gegarandeerd, tenzij dit recht door middel van 
een kapitaal is opgebouwd via een premiestelsel en aan de werknemer ter beschikking 
kan worden gesteld; 

2. tussen de 45 jaar en 50 jaar, respectievelijk tussen de 50 jaar en 55 jaar, oud is, wordt: 
a. de bezoldiging inclusief TOD gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het 

moment dat het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, 
indien het maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt, de stappen in de 
salarisschaal worden gevolgd als was de werknemer nog volledig vakbekwaam tot het 
maximum van de salarisschaal: 
- voor verkeersleider in niveau 3; 
- voor de overige functies in niveau 2; 

b. indien de werknemer bezoldigd wordt boven het niveau als onder a, de bezoldiging 
bevroren op het niveau dat de werknemer op dat moment geniet; 

c. het naar rato opgebouwde FLO-recht gegarandeerd, tenzij dit recht door middel van 
een kapitaal is opgebouwd via een premiestelsel en aan de werknemer ter beschikking 
kan worden gesteld; 

3. tussen de 35 en 45 jaar, respectievelijk tussen de 40 en 50 jaar, oud is, wordt: 
a. de bezoldiging gegarandeerd op het niveau dat van toepassing is op het moment dat 

het verlies van vakbekwaamheid is vastgesteld, met dien verstande dat, indien het 
maximum van de salarisschaal nog niet is bereikt, de stappen in de salarisschaal 
worden gevolgd als was de werknemer nog volledig vakbekwaam tot het maximum 
van de salarisschaal: 
- voor verkeersleider in niveau 3; 
- voor de overige functies in niveau 2; 

b. indien de werknemer bezoldigd wordt boven het niveau als onder a, de bezoldiging 
bevroren op het niveau dat de werknemer op dat moment geniet; 

c. de TOD afgebouwd conform het gestelde in de bezoldigingsregeling; 
d. een eventueel via een kapitaalstelsel opgebouwd prépensioenkapitaal aan de werk-

nemer ter beschikking gesteld. 
 
Functionele herplaatsing 
 
Artikel 9 
1. Van een functionele herplaatsing in een passende functie is sprake indien de werknemer 

naar het oordeel van het bestuur beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk 
worden geacht om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen dan wel indien de 
werknemer naar het oordeel van het bestuur binnen redelijke termijn om-, her- of 
bijgeschoold kan worden, en deze functie hem in verband met zijn persoonlijkheid, zijn 
omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten, redelijkerwijs kan worden 
opgedragen. 
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2. Om te kunnen voldoen aan het gestelde in het 1e lid is de werknemer verplicht om 
noodzakelijk geachte scholing te volgen.  

3. Indien het bestuur van oordeel is dat de werknemer geschikt is voor een passende 
functie wordt de werknemer in deze functie geplaatst. 

 
Artikel 10 
Onverminderd het gestelde in artikel 9 is de werknemer verplicht zelf al het mogelijke te 
doen om een passende functie te vinden. 
 
Begeleiding 
 
Artikel 11 
1. In overleg tussen de werknemer, de verantwoordelijk manager en de HRM-consultant 

wordt een herplaatsingsplan opgesteld (voorbeeld zie bijlage 1). 
2. Het herplaatsingsplan bevat in ieder geval alle afspraken en activiteiten die de 

werknemer zal ondernemen teneinde geschikt geacht te worden voor een passende 
functie. 

3. Het herplaatsingsplan wordt vastgesteld na ondertekening door de in het 1e lid genoemde 
betrokkenen. 

4. Indien de werknemer ondertekening van het herplaatsingsplan weigert, stelt D-MS of  
D-RU, namens het bestuur, het herplaatsingsplan vast met vermelding van de 
bedenkingen van de werknemer. 

5. Regelmatig wordt de voortgang van hetgeen is afgesproken tussen de betrokkenen 
geëvalueerd. Van de evaluatie wordt verslag gemaakt en opgeslagen in het HRM  
P-dossier. 

 
Weigeren medewerking 
 
Artikel 12 
1. De werknemer die geweigerd heeft te voldoen aan het gestelde in artikel 9, 10 of 11 kan 

in verband daarmee ontslag worden verleend.  
2. Bij een ontslag verleend op grond van het 1e lid wordt een opzegtermijn van drie 

maanden in acht genomen. 
3. Indien de termijn van 18 maanden, waarbinnen functionele herplaatsing voor de 

werknemer die valt onder de bepalingen van artikel 4, 4e lid onder 2 dient plaats te 
vinden, is verstreken wordt aan de werknemer, met een opzegtermijn van zes maanden, 
ontslag verleend. 

 
Slotbepaling 
 
Artikel 13 
In uitzonderlijke gevallen, waarin toepassing van deze regeling niet of niet naar billijkheid 
voorziet, kan het bestuur een bijzondere regeling treffen. 
 
Artikel 14 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en kan worden aangehaald 
als regeling functionele herplaatsing bij verlies van vakbekwaamheid (Loss of License) 
LVNL. 
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Toelichting 
 
Vanaf het moment van verzelfstandiging van LVNL (1993) is er behoefte geweest aan een 
regeling die, ter voorkoming van direct ontslag, voorzieningen bevat om een operationele 
werknemer die zonder aanwijsbare medische oorzaak zijn praktische vaardigheden verliest 
in aanmerking te brengen voor herplaatsing. Met deze regeling wordt tegemoetgekomen aan 
de behoefte om de wederzijdse (wg/wn) rechten en plichten vast te leggen. Per 
leeftijdsgroep en ingangsdatum van functie uitoefening zijn garantiebepalingen vastgesteld. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 2 
Op welke groepen van werknemers de regeling van toepassing is wordt in het GO, met 
inachtneming van hetgeen hierover in de ESARR5 is bepaald, vastgesteld. 
 
Artikel 3 
De regeling is van toepassing op de werknemer zoals genoemd in artikel 2 die aantoonbaar 
over een aantal praktische vaardigheden moet beschikken en treedt in werking op moment 
dat blijkt dat de werknemer deze vaardigheden niet meer beschikt en zich deze ook niet 
meer eigen kan maken. 
 
Artikel 4 t/m 8 
Ten aanzien van verschillende categorieën van werknemers wordt op basis van historie 
onderscheid gemaakt en zijn verschillende vormen van garantie overeengekomen. In de 
opeenvolgende artikelen wordt dit onderscheid nader uitgewerkt. 
 
Artikel 9 
Het begrip functionele herplaatsing wordt hier nader uitgewerkt zo ook de bevoegdheid van 
het bestuur om de werknemer met inachtneming van een aantal voorwaarden te herplaatsen 
als ook de verplichting van de werknemer om indien noodzakelijk de nodige scholing te 
volgen. 
 
Artikel 10 
Naast de inspanningsverplichting van het bestuur heeft de werknemer eveneens de 
inspanningsverplichting om zelf ook al wat mogelijk is te ondernemen om een passende 
functie te vinden. 
 
Artikel 11 
Om de herplaatsing zorgvuldig en voorzien van de nodige waarborgen plaats te laten vinden 
wordt een gezamenlijk herplaatsingsplan opgesteld. Aan de hand van de evaluatie en 
voortgang dient zorgvuldige besluitvorming plaats te vinden. 
 
Artikel 12 
Aan de werknemer die weigert mee te werken aan functionele herplaatsing wordt ontslag 
verleend*. Ontslag wordt eveneens verleend indien na 18 maanden, met een opzegtermijn 
van 6 maanden, functionele herplaatsing binnen deze termijn niet met succes wordt 
afgerond. 
 
* Ontslag wordt eervol verleend op grond van artikel 110, 1e lid onder d. Echter, het weigeren van medewerking 

dient LVNL aan het UWV en Loyalis te melden. 
 Deze informatie wordt betrokken bij de boordeling of de werknemer verwijtbaar werkloos is en zodoende geen 

recht heeft op een WW-uitkering, respectievelijk boven- en/of na-wettelijke uitkering. 
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Bijlage 1 bij de regeling functionele herplaatsing bij verlies van vakbekwaamheid 
LVNL  

 
Voorbeeld  
 
Herplaatsingsplan opgesteld door: 
 
Werknemer  : 
 
Manager  : 
 
HRM-consultant : 
 
 
Werknemer, manager en HRM-consultant zijn samen verantwoordelijk voor de voorgang van 
de functionele herplaatsing. De HRM-consultant neemt het initiatief tot vervolgacties en 
vervolggesprekken en bewaakt of de afspraken worden nagekomen. 
 
Het einddoel is herplaatsing in een voor de werknemer passende functie, binnen een termijn 
van 18 maanden. 
 
Belangstellingsgesprek heeft plaats gevonden op  : 
(bijlage verslag gesprek) 
 
Facultatief 
Extern opgesteld loopbaanadvies bekend gesteld op : 
(bijlage loopbaanadvies) 
 
Gesprek over mogelijke functie(s) is gehouden op  : 
(bijlage mogelijke functies) 
  
Mogelijke herplaatsing in een functie: 
 
Ja / Nee : volledig in een andere functie binnen LVNL 
 
Ja / Nee : volledig een andere functie buiten LVNL 
 
Ja / Nee : gedeeltelijk in een andere functie binnen LVNL 
 
Ja / Nee : gedeeltelijk in een andere functie buiten LVNL 
 
Stappen die moeten worden genomen om tot herplaatsing over te gaan: 
 
Activiteit    Te ontwikkelen door   Planning 
 
1. 
2. 
3.  
e.v. 
 
Paraaf  werknemer  Paraaf manager  Paraaf HRM-consultant 
d.d.    d.d.    d.d. 
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Voortgangsbewaking 
 
Evaluatieverslagen 
 
In de evaluatieverslagen (mogelijk iedere 3 maanden) wordt: 
- de voortgang van de herplaatsinginspanning opgenomen; 
- bijstelling van de planning/richting/scholing/enz.; 
- de reden verwoord die herplaatsing vertraagt/blokkeert; 
- enz. 
 
Bijlage 1e evaluatie d.d. 
 
Bijlage 2e evaluatie d.d. 
 
Bijlage 3e evaluatie d.d. 
 
Bijlage 4e evaluatie d.d. 
 
Bijlage 5e evaluatie d.d. 
 
Bijlage 6e evaluatie d.d. 
 
Bijlage 7e evaluatie d.d. 
 
e.v. 
 
 
 
Afrondingsverslag 
 
Het afrondingsverslag dient als leermoment. Hierin wordt in ieder geval opgenomen: 
- hoe het traject is doorlopen; 
- wanneer en waarom ontstonden er problemen; 
- hoe de betrokkenen de herplaatsing hebben ervaren; 
- in welke functie de werknemer is herplaatst, of; 
- de werknemer is ontslagen. 
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Uitkeringsregeling functioneel leeftijdsontslag LVNL  
(Deze regeling wordt ingetrokken uiterlijk 1 april 2007.) 
 
Artikel 1 
Deze regeling verstaat onder: 
a. ontslag: een ontslag als bedoeld in artikel 108 van het rechtspositiereglement LVNL; 
b. betrokkene: de gewezen werknemer in de zin van het rechtspositiereglement LVNL, aan 

wie ontslag bedoeld onder a van dit artikel, is verleend; 
c. Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP bedoeld in artikel 6 van 

de Wet privatisering ABP; 
d. pensioenreglement: het pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP; 
e. pensioen: een pensioen krachtens het pensioenreglement; 
f. invaliditeitspensioen: een invaliditeitspensioen krachtens het pensioenreglement; 
g. arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 18, eerste lid, van de 

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
h. WAO-uitkering: uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheiduitkering 

bedoeld in artikel 32 van de Wet privatisering ABP; 
i. uitkering: de uitkering bedoeld in artikel 3 van deze regeling. 
 
Artikel 2 
1. Deze regeling verstaat onder bezoldiging: de bezoldiging in de zin van de 

bezoldigingsregeling LVNL, vermeerderd met de vakantie-uitkering, berekend over een 
maand waarop de betrokkene op de dag voorafgaand aan zijn ontslag aanspraak had of 
bij waarneming van zijn functie zou hebben gehad. 

2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, gelden de toelagen bedoeld in de 
artikelen 11 en 14, eerste lid, van de bezoldigingsregeling LVNL en de over die toelagen 
berekende vakantie-uitkering niet als deel van de bezoldiging. 

3. Indien de betrokkene geen werknemer is in de zin van de bezoldigingsregeling LVNL, 
geldt als bezoldiging hetgeen met het in het eerste en tweede lid daaromtrent bepaalde 
overeenkomt. 

4. Indien de door een betrokkene over de laatste aan het ontslag voorafgaande twaalf 
volle kalendermaanden genoten bezoldiging in de zin van de bezoldigingsregeling 
LVNL, alsmede de over die maanden genoten vakantie-uitkering, dan wel verkregen 
aanspraak daarop, geheel of gedeeltelijk uit wisselende inkomsten, waaronder 
begrepen de genoemde aanspraken bestonden, geldt in zoverre, in afwijking van het 
eerste lid, als bezoldiging, met inachtneming van het in het tweede en derde lid 
bepaalde, het gemiddelde van de groep van die inkomsten. 

5. De bezoldiging omschreven in het eerste tot en met het vierde lid, wordt aangepast 
overeenkomstig een algemene wijziging van het salaris en van de vakantie-uitkering 
van het LVNL-personeel, met ingang van de dag waarop de salariswijziging, 
respectievelijk de wijziging van de vakantie-uitkering van kracht wordt. 

6. Voor betrekkingen die geleidelijk worden opgeheven, alsmede in bijzondere gevallen, 
kan het bestuur van het hiervoor bepaalde ten gunste van de betrokkene afwijken. 

 
Artikel 3 
1. De betrokkene heeft recht op uitkering met ingang van de dag van ingang van zijn 

ontslag. 
2. Het bestuur beslist over de toekenning van uitkering op schriftelijke aanvraag door 

betrokkene. De stukken die het bestuur nodig acht voor de behandeling van de 
aanvraag, dienen door of vanwege de betrokkene te worden overgelegd. 
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Artikel 4 
1. De uitkering bedraagt gedurende 60 maanden 80% van de bezoldiging, vermeerderd 

met zoveel - doch ten hoogste tien - malen 0,5% van die bezoldiging als het totaal 
aantal volle voor pensioen geldige dienstjaren die meetellen voor de pensioen-
berekening krachtens het pensioenreglement, op de dag van ingang van het ontslag 
meer dan dertig bedraagt en vervolgens 70% van die bezoldiging. Het bedrag van de 
uitkering daalt echter niet beneden het bedrag van het pensioen waarop de betrokkene 
recht zou hebben, indien hij uit de betrekking waaruit hij met recht op uitkering is 
ontslagen, op de dag van ontslag zou zijn gepensioneerd. 

2. Onder diensttijd bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan, voor zover gelegen vóór  
1 januari 1996  de tijd zoals die voor betrokkene per 31 december 1995 meetelt voor de 
pensioenberekening bedoeld in de Algemene Burgerlijke Pensioenwet; voor zover 
gelegen op of na 1 januari 1996 de tijd gedurende welke betrokkene 
overheidswerknemer is in de zin van de Wet privatisering ABP. 

3. Bij de berekening van het bedrag van het pensioen bedoeld in het vorige lid, wordt 
mede in aanmerking genomen de diensttijd bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van het 
pensioenreglement, die de betrokkene bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar zal 
kunnen aanwijzen. 

4. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de eventuele diensttijd bedoeld in artikel 
D1, tweede lid, van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet zoals deze luidde op 31 
december 1995, mede in aanmerking genomen. Het verzoek als bedoeld in artikel D2 
van genoemde wet, wordt daarbij geacht te zijn gedaan. 

5. Wanneer aan de betrokkene na de dag van ingang van het ontslag ter zake waarvan de 
uitkering is toegekend, een overheidspensioen, anders dan ten laste van de Stichting 
Pensioenfonds ABP, wordt toegekend, vindt zo nodig herberekening plaats, zowel van 
het bedrag der uitkering als van het bedrag van het pensioen bedoeld in het eerste lid 
en artikel 5, eerste lid, onder c, met ingang van de dag waarop eerstbedoeld pensioen 
is ingegaan. 

 
Artikel 5 
1. De inkomsten, die de betrokkene geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid of 

bedrijf, ter hand genomen met ingang van of na de dag van het ontslag ter zake 
waarvan de uitkering is toegekend, worden met de uitkering verrekend over de maand 
waarop deze inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te 
hebben. Deze verrekening geschiedt aldus dat de uitkering wordt verminderd met het 
bedrag waarmede de uitkering, vermeerderd met die inkomsten, de bezoldiging 
overschrijdt. 

2. Het voorgaande lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of 
in verband met arbeid of bedrijf ter hand genomen gedurende non-activiteit, vakantie of 
verlof onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan het wachtgeld is 
toegekend. 

3. Wanneer de betrokkene arbeid of bedrijf ter hand heeft genomen vóór de dag van het 
ontslag, anders dan bedoeld in de voorgaande leden, en na die dag uit die arbeid of dat 
bedrijf inkomsten of meer inkomsten gaat genieten, is het eerste lid van toepassing, 
tenzij de betrokkene aannemelijk maakt dat die inkomsten of vermeerdering van 
inkomsten of een gedeelte daarvan noch het gevolg zijn van een verhoogde 
werkzaamheid, noch verband houden met het ontslag, in welk geval de inkomsten, die 
meerdere inkomsten of dat gedeelte daarvan niet in aanmerking worden genomen voor 
de toepassing van het eerste lid. 
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4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden, wordt een tweede uitkering als 
bedoeld in artikel 1, onder i, in mindering gebracht op de eerste uitkering. In het geval 
tevens inkomsten als bedoeld in het eerste en derde lid, worden genoten, worden deze 
inkomsten, na toepassing van de vorige volzin, op de voet van het eerste lid met de 
tweede uitkering verrekend. 

5. In bijzondere gevallen kan het bestuur van het hiervoor bepaalde ten gunste van de 
betrokkene afwijken. 

 
Artikel 6 
1. De betrokkene is verplicht van het ter hand nemen van enige arbeid of bedrijf terstond 

mededeling te doen aan het bestuur, onder opgave, voor zover mogelijk, van de 
inkomsten die hij uit die werkzaamheden zal trekken. Zijn de inkomsten niet vooraf op te 
geven, dan doet hij tijdig vóór het verschijnen van elke uitkeringstermijn opgave van de 
inkomsten die hij sinds het ter hand nemen van de werkzaamheden of sinds de vorige 
opgave heeft genoten. 
Het bestuur geeft nadere voorschriften aangaande het doen van mededelingen door de 
betrokkene met betrekking tot de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf. 

2. Brengt de aard van de werkzaamheden of van de inkomsten mede dat de inkomsten 
over een langere termijn moeten worden berekend, dan geschiedt de opgave 
dienovereenkomstig en wordt op de uitkering een vermindering toegepast van een 
voorlopig vastgesteld bedrag onder voorbehoud van verrekening aan het eind van de 
bedoelde termijn. Ten aanzien van deze verrekening is artikel 5, eerste lid, van 
toepassing, met dien verstande, dat zij geschiedt over de in de vorige volzin bedoelde 
langere termijn, in plaats van over iedere maand afzonderlijk. 

3. Het bestuur kan bij de vaststelling van het bedrag van de vermindering van de opgave 
van de belanghebbende afwijken. 

4. De voorgaande leden vinden overeenkomstige toepassing ten aanzien van de arbeid of 
bedrijf en de inkomsten daaruit bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid. 

5. Het bestuur kan bepalen dat zekere inkomsten van de betrokkene geheel of ten dele 
niet worden aangemerkt als inkomsten als bedoeld in de artikelen 5 en 6. 

 
Artikel 6a 
1. Indien de betrokkene ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, is hij 

verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan het bestuur. De betrokkene is 
eveneens verplicht zijn herstel terstond te melden. 

2. De uitkering wordt niet uitbetaald voor de duur dat de betrokkene de in het eerste lid 
bedoelde verplichting niet nakomt. 

 
Artikel 7 
Indien de betrokkene ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte, kan hij door 
het bestuur worden verplicht zich geneeskundig te doen onderzoeken. 
 
Artikel 8 
1. Het recht op uitkering eindigt: 
 a. behoudens het bepaalde in het tweede lid, met ingang van de dag waarop 

betrokkene recht verkrijgt op een WAO-uitkering; 
 b. met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de betrokkene 

de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; 
 c. met ingang van de dag volgende op die waarop de betrokkene is overleden. 
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2. In afwijking van het eerste lid, onder a, eindigt het recht op uitkering, indien de 

betrokkene arbeidsongeschikt is voor het vervullen van de functie die hij gedurende de 
met recht op uitkering doorgebrachte tijd, bekleedde en waarin hij deelnemer was in de 
zin van het pensioenreglement, met ingang van de dag waarop de betrokkene uit even 
bedoelde functie wordt ontslagen. 

3. Het recht op uitkering kan geheel of ten dele vervallen worden verklaard, indien de 
belanghebbende: 

 a. zich zodanig gedraagt dat hij, ware hij in dienst gebleven, zou zijn ontslagen; 
 b. weigert mee te werken aan een onderzoek tot vaststelling van zijn arbeids-

ongeschiktheid ter verkrijging van een WAO-uitkering. 
 
Artikel 9 
1. Indien, en voor zover de aan betrokkene toegekende WAO-uitkering, eventueel 

vermeerderd met een invaliditeitspensioen, lager is dan de uitkering waarop hij 
aanspraak zou hebben gehad, indien er geen sprake zou zijn van 
arbeidsongeschiktheid, wordt hem het verschil bij wijze van toelage uitgekeerd. 

2. De betrokkene die na afloop van de periode van 52 weken bedoeld in artikel 19 van de 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen WAO-uitkering aanvraagt, wordt 
voor de toepassing van dit besluit behandeld alsof hem een WAO-uitkering is 
toegekend, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer. 

3. Indien de WAO-uitkering van de betrokkene die ter zake van dezelfde dienstverhouding 
aanspraak heeft op een uitkering en een WAO-uitkering, als gevolg van een handelen 
of nalaten een vermindering ondergaat, of het recht daarop geheel of gedeeltelijk wordt 
geweigerd, wordt bedoelde WAO-uitkering voor de toepassing van dit besluit geacht 
onverminderd te zijn genoten. 

 
Artikel 10 
Ten aanzien van de betrokkene die na zijn ontslag uit hoofde van ziekte of arbeids-
ongeschiktheid nog aanspraken in verband met de betrekking waaruit hij is ontslagen, heeft 
of krijgt, wordt de uitkering, dan wel de toelage bedoeld in artikel 9, tot het einde van de 
periode waarover die aanspraken bestaan, verminderd met het bedrag daarvan. 
 
Artikel 11 
Indien de betrokkene de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling of de 
vermindering van de uitkering, niet, niet volledig of onjuist verstrekt, kan worden bepaald dat 
de uitkering, zolang zulks het geval is, niet of slechts gedeeltelijk wordt uitbetaald. 
 
Artikel 12 
1. De uitkering over een maand berekend, wordt in maandelijkse termijnen betaald. 
2. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de belanghebbende aan wie uitkering is 

toegekend, wordt aan de weduwe of weduwnaar van wie de overledene niet duurzaam 
gescheiden leefde, een bedrag uitgekeerd gelijk aan de bezoldiging over een tijdvak 
van drie maanden. Wordt op de uitkering een vermindering toegepast krachtens de 
artikelen 5, eerste lid, 6 en 11, of wordt artikel 8, derde lid, toegepast, dan is de in de 
vorige volzin bedoelde uitkering gelijk aan het bedrag van de uitkering die de 
belanghebbende op de dag van het overlijden ontving, over een tijdvak van drie 
maanden. Ingeval recht bestaat op twee uitkeringen als bedoeld in artikel 1, onder i, en 
geen vermindering, anders dan krachtens artikel 5, vijfde lid, eerste volzin, krachtens 
enige bepaling van deze regeling wordt toegepast, wordt meerbedoelde uitkering 
gesteld op het bedrag van de hoogste bezoldiging waarvan de betreffende uitkering is 
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afgeleid, over een tijdvak van drie maanden. Indien zulks wel het geval is, wordt op het 
bedrag der uitkering in mindering gebracht de uitkering wegens overlijden, waarop 
aanspraak bestaat uit hoofde van een andere dienstbetrekking. 

3. In dit artikel wordt onder weduwe of weduwnaar mede verstaan de achtergebleven 
levenspartner met wie de niet-gehuwde betrokkene samenwoonde en - met het 
oogmerk duurzaam samen te leven - een gemeenschappelijke huishouding voerde op 
basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse 
rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke 
huishouding alsmede de achtergebleven geregistreerde partner, Tegelijkertijd kan 
slechts één persoon als weduwe of weduwnaar worden aangemerkt. Het bestuur kan 
verlangen dat een schriftelijke verklaring van een notaris wordt overlegd waaruit blijkt 
dat een samenlevingscontract is gesloten. 

4. Laat de overledene geen weduwe of weduwnaar na van wie hij, onderscheidenlijk zij, 
niet duurzaam gescheiden leefde, dan geschiedt de uitkering van het in het tweede lid 
bedoelde bedrag ten behoeve van de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen van 
de overledene, of minderjarige kinderen waarover de overledene ten tijde van het 
overlijden de pleegouderlijke zorg droeg. 
Onder pleegouderlijke zorg wordt verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding 
van het kind, als was het een eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of 
van het genieten van een vergoeding daarvoor. Ontbreken ook zodanige kinderen, dan 
geschiedt de uitkering van het in het tweede lid bedoelde bedrag, aan degenen die 
geheel of grotendeels afhankelijk waren van de inkomsten van de overledene. 

5. Op de uitkering bedoeld in het tweede of vierde lid, wordt in mindering gebracht het 
bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de gewezen 
werknemer, ter zake van diens overlijden, aanspraak kunnen maken krachtens artikel 
53 van het rechtspositiereglement LVNL. 

6. Laat de overledene geen betrekkingen als bedoeld in het tweede, derde en vierde lid 
na, dan kan het aldaar bedoelde bedrag geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de 
betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien zijn 
nalatenschap voor de betaling van die kosten ontoereikend is. 

 
Artikel 13 
Deze regeling kan worden aangehaald als uitkeringsregeling functioneel leeftijdsontslag 
LVNL en treedt inwerking met ingang van 1 januari 1993. 
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Bijlage A bij de uitkeringsregeling functioneel leeftijdsontslag LVNL 
 
Besluit tot vaststelling van leeftijdsgrenzen voor de vervulling van functies als bedoeld in 
artikel 108 van het rechtspositiereglement LVNL. 
 
Artikel 1 
Voor de werknemer die in vol- of deeltijd een functie vervult van verkeersleider of ground 
controller bij de plaatselijke verkeersleiding of verkeersleider bij de naderings- of algemene 
verkeersleiding geldt een leeftijdsgrens van 55 jaar. 
 
Artikel 2 
Voor de werknemer die in vol- of deeltijd een functie vervult van verkeersleidingsassistent bij 
de plaatselijke, naderings- of algemene verkeersleiding geldt een leeftijdsgrens van 60 jaar. 
 
Artikel 3 
Voor de werknemer die in vol- of deeltijd een functie vervult van FIC-verkeersleider bij de 
algemene verkeersleiding en uitsluitend werkzaam is in het GENOFIC-gebied, geldt een 
leeftijdsgrens van 60 jaar.  
(Deze leeftijdsgrens zal worden verlaagd naar 55 jaar indien de luchtruimteclassificatie van 
het GENOFIC-gebied wordt gewijzigd in klasse F of hoger. Artikel 3 zal alsdan vervallen 
daar genoemde functie op dat moment onder de bepaling van artikel 1 valt.) 
 
Artikel 4 
Bij het aanvaarden van een functie vanaf het 45e levensjaar anders dan de functie genoemd 
in artikel 1, respectievelijk 50e levensjaar anders dan genoemd in artikel 2 en 3, behoudt de 
desbetreffende werknemer zijn naar rato opgebouwde recht op FLO-ontslag, volgens de 
hierna te noemen voorwaarden. 
Vanaf het jaar waarin het eerste rating-examen behaald wordt, worden de FLO-rechten als 
volgt inverdiend: 
a. voor een functie als genoemd in artikel 1, tot en met het 44e levensjaar totaal 60% en 

vervolgens voor ieder volgend levensjaar 8%, tot en met het 49e levensjaar totaal 40%, 
waarbij 100% gelijk is aan 10 jaar; 

b. voor een functie als genoemd in artikel 2 en 3, tot en met het 49e levensjaar totaal 60% 
en vervolgens voor ieder volgend levensjaar 8%, tot en met het 54e levensjaar totaal 
40%, waarbij 100% gelijk is aan 5 jaar. 

 
Artikel 5 
Het eervol ontslag op basis van inverdiend FLO, wordt verleend met ingang van de 1e 
maand die wordt bepaald door: 
a. voor een functie als genoemd in artikel 1, vijfenzestig minus het aantal inverdiende 

jaren, afgerond op een maand; 
b. voor een functie als genoemd in artikel 2 en 3, vijfenzestig minus het aantal inverdiende 

jaren, afgerond op een maand. 
 
Artikel 6 
Aanspraak op de in artikel 4 en 5 genoemde regeling bestaat alleen bij een ononderbroken 
dienstverband bij LVNL of een daarmee door het bestuur gelijk te stellen arbeidsverleden. 
Bij verbreking van het dienstverband vervallen alle aanspraken. 
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Artikel 7 
Indien de leeftijdsgrens voor de pensioengerechtigde leeftijd geldend voor het totale 
overheidspersoneel, bij wettelijke maatregel verhoogd of verlaagd wordt, dan wordt het 
berekeningspercentage (8%) ten opzichte van de hierboven genoemde leeftijdsgrenzen 
naar evenredigheid aangepast. 
 
Artikel 8 
Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 1993. 
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Tijdelijke uitkeringsregeling functioneel leeftijdsnon-activiteit  
 
Begrippen 
 
Artikel 1  
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. bezoldiging: de som van het salaris vermeerderd met de toelagen zoals genoemd in de 

artikelen 10, tweede lid, 11, 13, 14, 15 en 17 van de bezoldigingsregeling LVNL; 
b. FPU: de regeling flexibel pensioen en uittreden ABP; 
c. functioneel leeftijdsnon-activiteit (FLNA) / non-activiteitsverlof: het verlof verleend op 

grond van artikel 108a van het Rechtspositiereglement LVNL. 
 
Algemeen 
 
Artikel 2 
Deze regeling is van toepassing op de werknemer aan wie vanaf 2 april 1997 tot 1 april 
2007 op grond van artikel 108a non-activiteitsverlof is of wordt verleend. 
 
Artikel 3 
1. Gedurende de periode van FLNA blijft de werknemer in dienst van LVNL. 
2. De werknemer aan wie non-activiteitsverlof is verleend, wordt eervol ontslag verleend 

op het moment dat hij de in de FPU genoemde spilleeftijd voor uittreden heeft bereikt. 
3. De werknemer verplicht zich op het moment van ontslag al het mogelijke te doen 

teneinde zich voor de maximale FPU-uitkering te kwalificeren. 
 
Bezoldiging 
 
Artikel 4 
1. Gedurende de periode van FLNA bedraagt de bezoldiging, met inachtneming van het 

gestelde in artikel 4, eerste lid van de uitkeringsregeling functioneel leeftijdsontslag voor 
de werknemer die bij het bereiken van de leeftijd van: 

 a. 55 jaar met FLNA gaat, 100% van de bezoldiging per maand met een aanvangende 
korting van 20 % gedurende 60 maanden en aansluitend een korting van 30% tot 
aan het bereiken van de FPU-spilleeftijd; 

 b. 60 jaar met FLNA gaat, 100% van de bezoldiging per maand met een aanvangende 
korting van 20% tot aan het bereiken van de FPU-spilleeftijd. De FPU-uitkering wordt 
vervolgens, door middel van een aanvullende stemrechtstorting, aangevuld tot 80% 
van de laatst genoten bezoldiging.* 

2. De bezoldiging wordt berekend over de maand waarop de werknemer op de dag 
voorafgaande aan zijn non-activiteitsverlof aanspraak had. 

3. Indien de bezoldiging over de laatste aan het non-activiteitsverlof voorafgaande twaalf 
volle kalendermaanden geheel of gedeeltelijk uit wisselende inkomsten bestond, geldt, 
in afwijking van het 2e lid, als bezoldiging het gemiddelde van die inkomsten. 

 
Artikel 5 
1. Gedurende de periode van FLNA houdt de werknemer recht op 8% vakantie-uitkering 

berekend over zijn bezoldiging waarop de hiervoor genoemde korting is toegepast. 
2. Voor de werknemers die: 
 a. met 55 jaar met FLNA gaan, neemt LVNL gedurende de eerste 5 jaar naast het 

werkgeversdeel tevens het werknemersdeel van de pensioenpremie voor haar 
rekening; 
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 b. met 60 jaar met FLNA gaan neemt LVNL gedurende 2,5 jaar naast het 

werkgeversdeel tevens het werknemersdeel van de pensioenpremie voor haar 
rekening. Het deel van de 2,5 jaar dat na de datum van het FPU-ontslag ligt zal door 
middel van een aanvullende stemrechtstorting worden toegekend.* 

 
* Deze constructie wordt herzien in verband met nieuwe fiscale voorschriften. 
 
Artikel 6 
1. De inkomsten die de werknemer gaat genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter 

hand genomen met ingang van of na de dag waarop het verlof is verleend worden 
verrekend. 

2. De verrekening geschiedt aldus dat de bezoldiging op grond van artikel 4, 2e lid, wordt 
verminderd met het bedrag waarmede deze bezoldiging, vermeerderd met die 
inkomsten, de 100% bezoldiging overschrijdt. 

3. Gedurende de periode van FLNA is de werknemer verplicht het door LVNL jaarlijks aan 
hem verstrekte formulier “opgave inkomsten uit dienstbetrekking” in te vullen en te 
retourneren. 

 
Slotbepalingen 
 
Artikel 7 
1. Met uitzondering van het in artikel 4 bepaalde, blijven, gedurende de periode van verlof, 

het rechtspositiereglement, alsmede de overige bij LVNL geldende (uitvoerings-) 
regelingen op de werknemer van toepassing. 

2. Gedurende de periode van FLNA heeft de werknemer recht op zowel incidentele als 
structurele salarisverhogingen. 

 
Artikel 8 
1. Deze regeling treedt met ingang van 1 april 1997 in werking en vervalt op 1 april 2007.  
2. Deze regeling kan worden aangehaald als tijdelijke uitvoeringsregeling functioneel 

leeftijdsnon-activiteit. 
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Toelichting tijdelijke uitkeringsregeling functioneel leeftijdsnon-activiteit  
 
Het bestuur heeft met de vier , toegelaten tot het georganiseerd overleg bij LVNL, 
overeenstemming bereikt over een overgangsmaatregel betreffende de inbouw van de 
regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) in de FLO-regeling van LVNL.  
 
Voorgaande regeling is de nadere uitwerking van de afspraken die het bestuur en de 
Centrales zijn overeengekomen. Het betreft een tijdelijke regeling die alleen van toepassing 
is op de werknemers aan wie vanaf 2 april 1997 tot 1 april 2007 op grond van artikel 108a 
van het rechtspositiereglement non-activiteitsverlof is of wordt verleend.  
 
Met betrekking tot de werknemers die niet onder de werking van deze tijdelijke regeling 
vallen, doch echter wel een functie uitoefenen of gaan uitoefenen waaraan het bestuur uit 
hoofde van de aard van de aan die functie verbonden werkzaamheden een leeftijdsgrens 
heeft gesteld van 55 of 60 jaar, zoals genoemd in bijlage A van de Uitkeringsregeling 
functioneel leeftijdsontslag LVNL (hierna te noemen FLO-functie), zijn het bestuur en de 
Centrales het volgende overeengekomen: 
a. De werknemers die reeds vóór of op 1 april 1997 met FLO zijn gegaan. Deze groep 

werknemers blijven vallen onder de werking van de Uitkeringsregeling Functioneel 
Leeftijdsontslag LVNL (Uitvoeringsregelingen LVNL d.d. 15 juli 1997).  

b. Werknemers die ná 1 april 2007 in aanmerking komen voor FLO: Voor deze groep 
werknemers zal tussen 1997 en 2007 één uitkeringsregeling worden vastgesteld. 

In deze regeling zal een onderscheid worden aangebracht tussen groep a. en groep b. 
 
Groep a. 
Werknemers die op of vóór 1 april 1997 reeds een FLO-functie uitoefenden. 
De uitkeringsregeling zal met betrekking tot deze groep worden gebaseerd op de voordelen 
van onderstaande tijdelijke uitkeringsregeling functioneel leeftijdsnon-activiteit.  
 
Groep b. 
Werknemers die vanaf 2 april 1997 in opleiding komen (zijn gekomen) voor een FLO-functie 
en die bovendien op of voor 1 april 1997 nog geen FLO-functie vervulden.  
Met betrekking tot deze groep werknemers zal worden geregeld dat zij op de FLO-leeftijd 
met FLO/FPU-ontslag gaan en een gecombineerde FLO/FPU-uitkering krijgen op basis van 
de 80% en 70% uitkeringspercentages, zonder 5 jaar pensioenopbouw garantie, maar een 
50% pensioenopbouw mogelijkheid tot de leeftijd van 62 jaar. 
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Bezoldigingsregeling militaire dienst LVNL 
 
Artikel 1 
1. De werknemer, die als militair in werkelijke dienst is, geniet de aan zijn functie 

verbonden bezoldiging voor zoveel deze meer bedraagt dan zijn militaire beloning. 
2. Voor de toepassing of voortgezette toepassing van het eerste lid worden, met 

inachtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in de Kaderwet dienstplicht of in de 
Militaire ambtenarenwet onverminderd het bepaalde in artikel 98 van het 
rechtspositiereglement LVNL, met herhalingsoefeningen gelijk gesteld: 

 a. het in dienst komen, dan wel het in aansluiting aan een herhalingsoefening langer in 
dienst blijven voor een onderzoek omtrent een strafbaar feit of een krijgstuchtelijk 
vergrijp waarvan de militair verdacht of beklaagd wordt; 

 b. het in dienst komen dan wel het in aansluiting aan een herhalingsoefening langer in 
dienst blijven, ten einde rekening en verantwoording af te leggen van gevoerd 
beheer; 

 c. het in aansluiting aan een herhalingsoefening langer in dienst blijven wegens: 
  1. ziekte; 
  2. het niet tijdig bereiken van de vereiste graad van geoefendheid als gevolg van 

ziekte; 
  3. het heersen of geheerst hebben van een besmettelijke ziekte; 
 d. het in dienst komen om gehoord te worden omtrent een bij de Kroon of bij de minister 

van Defensie ingediend bezwaarschrift. 
 
Artikel 2 
1. De werknemer die op grond van een verbintenis als vrijwilliger in de zin van artikel 2, 

eerste lid, besluit rechtspositie vrijwillige politie of van een overeenkomstige verbintenis 
in werkelijke dienst is, wordt geacht met verlof te zijn. 

2. De in het eerste lid bedoelde werknemer blijft gedurende het aldaar bedoelde verlof, 
onverminderd het bepaalde in artikel 98 van het rechtspositiereglement LVNL, in het 
genot van de aan zijn functie verbonden bezoldiging, met dien verstande, dat deze 
bezoldiging, indien het verlof langer dan 14 dagen duurt, voor de verdere duur van het 
verlof wordt verminderd met de beloning waarop de werknemer als vrijwilliger 
aanspraak heeft. 

3. De in het tweede lid bedoelde vermindering wordt slechts toegepast tot een zodanig 
bedrag, dat de werknemer in het genot blijft van een bedrag gelijk aan het op hem te 
verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage en van de premie voor de regeling flexibel 
pensioen en uittreden als bedoeld in artikel 3 van de Centrale VUT-overeenkomst 
overheids- en onderwijspersoneel. 

4. Het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid is niet van toepassing, indien de 
werknemer de werkelijke dienst als vrijwilliger vervult tijdens aan hem verleend 
vakantieverlof. 

 
Artikel 4 
Deze regeling kan worden aangehaald als bezoldigingsregeling militaire dienst LVNL en 
treedt inwerking met ingang van 1 januari 1993. 
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Regeling werving en selectie LVNL  
 
Artikel 1 
Deze regeling verstaat onder: 
a. veiligheids- en/of integriteitsonderzoek: het onderzoek bedoeld in artikel 9 van het 

rechtspositiereglement LVNL; 
b. geneeskundig- en/of psychologisch onderzoek: het onderzoek bedoeld in artikel 10 van 

het rechtspositiereglement LVNL; 
c. selectiecommissie: een commissie samengesteld uit medewerkers van LVNL, die over 

de geschiktheid van de sollicitanten oordelen; 
d. adviescommissie: een commissie samengesteld uit medewerkers van LVNL, die de 

selectiecommissie adviseren over de geschiktheid van de sollicitanten. 
e. sollicitant: degene die aan het bestuur kenbaar maakt in aanmerking te willen komen 

voor een door het bestuur beschikbaar gestelde of te stellen arbeidsplaats; 
f. sollicitatietermijn: de termijn tussen openbaarmaking van de vacature en de 

sluitingsdatum voor inzending van sollicitaties; 
g. interne werving: een wervingsprocedure waaraan slechts medewerkers van LVNL 

kunnen deelnemen; 
h. externe werving: een wervingsprocedure waaraan naast medewerkers van LVNL ook 

anderen kunnen deelnemen. 
 
Artikel 2 
Deze regeling is van toepassing op het vervullen van vacatures waarbij interne, dan wel 
externe werving plaatsvindt. 
 
Artikel 3 
1. Er wordt alleen tot bekendmaking van een vacature overgegaan, indien deze werkelijk 

bestaat of wordt verwacht. 
2. Een vacature wordt eerst intern bekendgemaakt en nadat is gebleken dat geschikte 

interne kandidaten ontbreken, vervolgens extern bekendgemaakt. Bij uitzondering kan 
een vacature tegelijk intern en extern worden bekendgemaakt. 

3. Bij de bekendmaking van een vacature worden vastgelegd: 
- de plaats van de functie in de organisatie; 
- de hoofdbestanddelen van de functie; 
- de eisen ten aanzien van opleiding en ervaring; 
- eventueel de eisen ten aanzien van leeftijd; 
- de standplaats, de salariëring en eventuele bijzondere arbeidsvoorwaarden; 
- de sollicitatietermijn. 
Wanneer een psychologisch onderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure wordt 
dit eveneens vermeld. 

4. Per vacature wordt een functionaris aangewezen die inlichtingen kan verstrekken aan 
diegenen die nadere informatie wensen alvorens te solliciteren. 

 
Artikel 4 
1. Sollicitatie vindt plaats door middel van een sollicitatiebrief of een sollicitatieformulier. 
2. Een sollicitatieformulier bevat alleen vragen over gegevens die van belang zijn in het 

eerste stadium van de selectieprocedure. Deze betreffen naam, adres, geslacht, 
geboortedatum, nationaliteit, opleiding en diploma’s, beroepsverleden en ervaring. Het 
formulier bevat bovendien voldoende ruimte voor het geven van een toelichting op de 
verstrekte gegevens en een motivering voor de sollicitatie. 
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Artikel 5 
Na ontvangst van de sollicitatie wordt de sollicitant onmiddellijk een bericht van ontvangst 
van sollicitatie gezonden. Er wordt naar gestreefd dat de sollicitant uiterlijk veertien dagen 
na sluiting van de sollicitatietermijn op de hoogte is gebracht van de stand van zaken en de 
verdere procedure. 
 
Artikel 6 
1. Het aantal personen dat zich tijdens de selectie bezighoudt met de behandeling van de 

sollicitaties, wordt beperkt gehouden. 
2. Aan de sollicitant die voor een selectiegesprek wordt uitgenodigd, worden bij die 

uitnodiging, of eventueel in het eerste selectiegesprek, nadere gegevens verstrekt over 
de selectieprocedure en over andere, voor hem van belang zijnde onderwerpen. Daarbij 
wordt onder meer aangegeven of, dan wel in welke fase, een psychologisch, een 
geneeskundig en een justitieel antecedenten- of een veiligheidsonderzoek deel zullen 
uitmaken van de procedure. 

 
Artikel 6a 
De selectieprocedure is functiegericht. De personen die bij de selectie zijn betrokken treden 
niet verder in de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant dan voor het selectieonderzoek 
noodzakelijk is. 
 
Artikel 7 
Indien drie maanden na sluiting van de sollicitatietermijn geen beslissing is genomen over 
een sollicitatie, wordt de sollicitant geïnformeerd over de stand van zaken en het verdere 
verloop van de selectieprocedure. 
 
Artikel 8 
Bij het selectiegesprek hebben bij voorkeur zitting in de selectiecommissie, de direct 
leidinggevende van het organisatieonderdeel waar de vacature is ontstaan en een HRM-
consultant van de afdeling Human Resources Management. 
 
Artikel 8a 
1. Voor de vervulling van een leidinggevende functie wordt bij voorkeur een 

adviescommissie ingesteld, bestaande uit ten hoogste 5 personen. De leden van een 
adviescommissie dienen bij voorkeur verschillende posities ten opzichte van de aan te 
stellen medewerker in te nemen. De positie en de bevoegdheden van de 
adviescommissie worden schriftelijk vastgelegd. 

2. De positie van ieder lid van een adviescommissie wordt de sollicitant tevoren, bij 
voorkeur schriftelijk, medegedeeld. 

 
Artikel 9 
1. Er worden geen selectiegesprekken gevoerd met verschillende sollicitanten tezamen. 
2. Bij de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant vormen de eisen en de 

voorwaarden die aan de vervulling van de vacature zijn verbonden, het uitgangspunt. 
3. Tijdens de selectieprocedure worden de gestelde eisen en voorwaarden niet gewijzigd. 
 
Artikel 10 
1. Over de sollicitant kunnen, buiten het kader van het medisch, psychologisch, 

veiligheids- en integriteits- onderzoek, alleen met zijn toestemming, referenties worden 
ingewonnen. 

2. De sollicitant wordt op zijn verzoek medegedeeld welke betekenis aan de verkregen 
inlichtingen is toegekend en wie deze inlichtingen heeft verstrekt. 
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3. Gegevens van of over een sollicitant worden zonder zijn instemming niet ter beschikking 
gesteld of ter inzage gegeven aan personen of instellingen die niet zijn betrokken bij de 
selectie voor de functie waarnaar hij solliciteert. 

4. Voor zover inlichtingen over de sollicitant worden gevraagd buiten het gestelde in het 1e 
lid worden deze alleen ingewonnen nadat met de sollicitant is overeengekomen bij wie 
en in welke fase van de selectieprocedure. De informant wordt de strekking van het 3e 
lid medegedeeld. 

 
Artikel 11 
1. Een psychologisch onderzoek wordt ingesteld als het bestuur daaraan, in verband met 

de aard van de functie of bepaalde wensen van de sollicitant, voor een verantwoorde 
beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant behoefte heeft. 

2. Voor psychologisch onderzoek worden uitsluitend potentieel geschikt bevonden 
sollicitanten voorgedragen. 

3. De sollicitant kan na kennisneming van het advies van de psycholoog, weigeren dat het 
advies wordt uitgebracht. In dat geval bericht de psycholoog aan LVNL uitsluitend dat 
geen advies zal worden uitgebracht. 

4. Een psychologisch advies over een sollicitant wordt onmiddellijk na het nemen van de 
beslissing omtrent al dan niet in dienst nemen, vernietigd of aan de psycholoog 
geretourneerd. 

5. Ten aanzien van het psychologisch onderzoek worden de algemene beroepscode van 
het Nederlands Instituut voor Psychologen en de daaruit voortvloeiende gedragsregels 
in acht genomen. 

 
Artikel 11a 
De geneeskundige keuring wordt verricht door de arbodienst of, waar anders geregeld, door 
de betreffende medische instelling. De sollicitant wordt door het bestuur op de hoogte 
gesteld over de gang van zaken bij de geneeskundige keuring en van de rechten die hij in 
dat verband heeft. 
 
Artikel 11b 
De sollicitant die is doorgedrongen tot de laatste fase van de procedure wordt, indien dit 
mogelijk is, desgewenst de gelegenheid geboden zich ter plaatse op de hoogte te stellen 
van de arbeidssituatie. 
 
Artikel 12 
1. De binnenlandse reis- en verblijfkosten, gemaakt door een sollicitant die op uitnodiging 

van het bestuur deelneemt aan de selectieprocedure en haar onderdelen, worden 
vergoed op de voet van de vergoedingsregeling dienstreizen, met dien verstande dat de 
sollicitant voor de toepassing van de regeling wordt geacht de functie waarnaar hij 
solliciteert, reeds te bekleden. 

2. De kosten, gemaakt door een sollicitant die inlichtingen wil verkrijgen over de resultaten 
van onderdelen van de selectieprocedure, zoals het psychologisch en het geneeskundig 
onderzoek, worden niet vergoed. Voor het verstrekken van inlichtingen worden de 
sollicitant geen kosten in rekening gebracht. 

 
Artikel 13 
De kosten van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 9 van het 
rechtspositiereglement LVNL worden aan de sollicitant vergoed. 
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Artikel 14 
Een beslissing die leidt tot afwijzing van een sollicitant, wordt hem zo spoedig mogelijk ter 
kennis gebracht. De afwijzing wordt zo goed mogelijk gemotiveerd. 
 
Artikel 14a 
Afspraken en toezeggingen met betrekking tot werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden 
worden schriftelijk vastgelegd. 
 
Artikel 15 
Deze regeling kan worden aangehaald als regeling werving en selectie LVNL. 
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Regeling terugbetaling opleidingskosten verkeersleider LVNL 
 
Artikel 1 
De werknemer die als aspirant verkeersleider in tijdelijke dienst wordt aangesteld om te 
worden opgeleid tot verkeersleider, verbindt zich ten minste vijf jaren na de datum met 
ingang waarvan hij als verkeersleider is aangesteld, bij LVNL in dienst te blijven. 
 
Artikel 2 
Onverminderd het bepaalde in artikel 86 van het rechtspositiereglement LVNL, is de 
werknemer die binnen vijf jaren na de datum met ingang waarvan hij als verkeersleider is 
aangesteld, LVNL door eigen toedoen verlaat, verplicht de aan zijn opleiding door LVNL 
bestede kosten terug te betalen. 
 
Artikel 3 
De kosten bedoeld in het vorige artikel bedragen € 45.000,--, welk bedrag wordt verminderd 
met € 9.000,-- voor ieder jaar dat de werknemer als verkeersleider in dienst van LVNL 
doorbrengt.* 
 
 
Artikel 4 

a. Op het terug te betalen bedrag wordt de op de genoten opleiding eventueel door 
LVNL verkregen ESF-subsidiebijdrage** in mindering gebracht. 

b. Indien het terug te betalen bedrag kleiner is dan de verkregen ESF-
subsiediebijdrage wordt de werknemer vrijgesteld van terugbetaling. 

 
Deze regeling kan worden aangehaald als regeling terugbetaling opleidingskosten 
verkeersleider LVNL en treedt inwerking met ingang van 1 januari 1993. 
 
 
* terugbetaling bij verlaten LVNL door eigen toedoen na aanstelling als verkeersleider gedurende het: 
 1e jaar  €  45.000,--; 
 2e jaar  €  36.000,--; 
 3e jaar  €  27.000,--; 
 4e jaar  €  18.000,--; 
 5e jaar  €    9.000,-- 
 
 
**Europees Sociaal Fonds. 
.
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Bezwarenregeling rechtspositionele geschillen LVNL 
 
Artikel 1 
Deze regeling verstaat onder: 
a. AWB: de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315); 
b. rechtspositioneel besluit: een besluit bedoeld in artikel 1:3 van de AWB met 

rechtspositionele strekking; 
c. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4, eerste lid van de ABW; 
d. commissie: de adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de AWB; 
e. belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij een 

rechtspositioneel besluit in de zin van artikel 1:3 van de AWB. 
 
Artikel 2 
1. De belanghebbende bij een rechtspositioneel besluit kan bezwaar indienen tegen dit 

besluit bij het bestuur. 
2. Belanghebbende kan zich in het verkeer met het bestuur laten bijstaan of laten 

vertegenwoordigen door een gemachtigde. 
3. Het bestuur kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen. 
 
Artikel 3 
Het bezwaar dient binnen een termijn van zes weken, na de dag waarop het besluit bekend 
gemaakt is, schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur. 
 
Artikel 4 
1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
2. Het bestuur draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van ontvangst van het 

bezwaar. 
 
Artikel 5 
1. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 
- de dagtekening; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is; 
- de gronden van het bezwaar. 

2. Indien het bezwaarschrift niet voldoet aan het gestelde onder 1, wordt de indiener in de 
gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen binnen twee weken na verzending van een 
mededeling dienaangaande. 

 
Artikel 6 
Zodra aan het bezwaar volledig tegemoet kan worden gekomen, beslist het bestuur binnen 
twee weken na ontvangst van het bezwaar dienaangaande. 
 
Artikel 7 
Indien aan het bezwaar, naar mening van het bestuur, niet of niet volledig tegemoet kan 
worden gekomen legt het bestuur het  bezwaar binnen 14 dagen ter advisering voor aan de 
commissie en wordt belanghebbende hiervan in kennis gesteld.  
 
Artikel 8 
1. De commissie bestaat uit: 

- een voorzitter, niet werkzaam onder verantwoording van het bestuursorgaan; 
- een lid, voorgedragen door het bestuur; 
- een lid, voorgedragen door de vier centrales van het georganiseerd overleg; 
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2. De adviescommissie draagt zorg voor een ambtelijk secretaris ter ondersteuning van 
haar werkzaamheden. 

 
Artikel 9 
De indiener van het bezwaarschrift ontvangt binnen twee weken na ontvangst van het 
bezwaarschrift door, of namens de commissie, een mededeling omtrent de datum en het 
tijdstip van voorgenomen hoorzitting. 
 
Artikel 10 
De commissie stelt belanghebbende en het bestuur op de hoorzitting in de gelegenheid hun 
zienswijze over het besluit mondeling toe te lichten. 
 
Artikel 11 
Van het horen kan worden afgezien indien belanghebbende schriftelijk heeft verklaard geen 
gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden. 
 
Artikel 12 
1. Van het horen wordt een verslag gemaakt. 
2. Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen met daarbij een aanduiding van hun 

hoedanigheid en houdt een korte weergave in van wat er over en weer ter zitting is 
gezegd en is voorgevallen. 

 
Artikel 13 
De commissie brengt binnen twee weken na het horen schriftelijk haar advies uit over het 
bezwaar het bestuur. 
 
Artikel 14 
1. Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de commissie, 

doch uiterlijk tien weken na ontvangst van het bezwaarschrift, een beslissing op het 
bezwaar. 

2. De termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de indiener is verzocht een 
verzuim als bedoeld in artikel 6.b, te herstellen, tot de dag waarop het verzuim hersteld 
is of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 

3. Het bestuur kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging 
wordt schriftelijk mededeling gedaan. 

 
Artikel 15 
Indien het bestuur een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de commissie, wordt bij 
dat besluit de reden van die afwijking vermeld en wordt het advies met het besluit 
meegezonden. 
 
Artikel 16 
Deze regeling kan worden aangehaald als regeling behandeling bezwaarschriften 
rechtspositionele geschillen LVNL en treedt inwerking met ingang van 1 januari 1993. 
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Regeling uitkering bij vliegongeval LVNL 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 83 van het rechtspositiereglement LVNL is de volgende 
regeling van kracht. 
 
Artikel 1 
Deze regeling verstaat onder: 
a. betrokkene: degene die krachtens een aanstelling en in de uitoefening van zijn functie 

of ter vervulling van een bijzondere opdracht, in een andere kwaliteit dan die van 
passagier gebruik maakt van een vliegtuig; 

b. vliegongeval: een ongeval dat causaal verband houdt met een beweging of toestand 
van het vliegtuig waarmee de vlucht is of wordt gemaakt of zal worden gemaakt. 

 
Artikel 2 
1. Onverminderd de hiertoe van kracht zijnde wettelijke bepalingen kan het bestuur indien 

de betrokkene een vliegongeval overkomt, ten gevolge waarvan hij komt te overlijden, 
dan wel getroffen wordt door een gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit, aan hem 
of zijn nagelaten betrekkingen een uitkering verstrekken. 

2. In geval van overlijden als gevolg van een vliegongeval zal het bestuur aan de 
rechthebbende(n) zoals genoemd in artikel 26 van het rechtspositiereglement LVNL een 
bedrag uitkeren van maximaal € 45.000.-, zo nodig te verdelen naar rato van ieders 
aandeel. 

3. In geval van gehele blijvende invaliditeit als gevolg van een vliegongeval zal het bestuur 
aan de betrokkene een bedrag uitkeren van maximaal € 45.000,-. In geval van 
gedeeltelijke blijvende invaliditeit zal de uitkering worden bepaald naar rato van het 
percentage der invaliditeit, zoals dat door de Stichting Pensioenfonds ABP wordt 
vastgesteld. 

 
Artikel 3 
Deze regeling kan worden aangehaald als vliegongeval regeling LVNL en treedt in werking 
met ingang van 1 januari 1993. 
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Tegemoetkomingsregeling kosten woon-werkverkeer LVNL 2008 
 
Artikel 1 
Aan de werknemer die dagelijks heen en weer reist tussen zijn woonplaats en de plaats van 
tewerkstelling wordt een tegemoetkoming in de kosten toegekend. 
 
Artikel 2 
De tegemoetkoming is afgeleid van de belastingvrij te verstrekken vergoeding bij gebruik 
van eigen vervoer zoals door de Belastingdienst (Ministerie van Financiën) jaarlijks wordt 
vastgesteld. 
 
Artikel 3 
Ingeval van arbeidsongeschiktheid of een andere vorm van afwezigheid, die langer dan vier 
aaneengesloten weken duurt, wordt de tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer 
stopgezet tot het moment waarop de werkzaamheden weer worden hervat. 
 
Artikel 4 
De berekening van de afstand tussen "woonplaats" (verblijfplaats) en "plaats van 
tewerkstelling" wordt door het bestuur vastgesteld met behulp van het "postcodesysteem" 
volgens de snelste route*. 
 
Hiervoor worden de volgende standplaatspostcodes gehanteerd: 
Schiphol-Oost : 1117 CV 
Toren West  : 2141 CL + 2500 meter 
Toren Centrum : 1118 CD 
Rotterdam  : 3045 AP 
Beek   : 6199 AD (vanaf 1 maart 2004) 
Eelde   : 9761 TK 
 
Artikel 5 
Indien sprake is van meerdere standplaatsen dan wordt de berekening van de afstand 
bepaald op basis van het aantal dagen dat men op een bepaalde standplaats werkzaam is 
(afgeleid van een gemiddeld rooster op jaarbasis). 
 
Artikel 6 
De vergoeding wordt verstrekt op basis van: 
a. de reisafstand woonplaats - standplaats aan de hand van de volgende indeling:  

tot en met 5 kilometer geen vergoeding,  
meer dan  5 kilometer tot en met 10 kilometer,  
meer dan 10 kilometer tot en met 15 kilometer,  
meer dan 15 kilometer tot en met 20 kilometer,  
meer dan 20 kilometer tot en met 25 kilometer,  
meer dan 25 kilometer tot en met 30 kilometer, 
meer dan 30 kilometer. 

b. het aantal te werken dagen per week. 
 
Artikel 7 
Het bestuur kan met de Nederlandse Spoorwegen een contract sluiten waardoor 
medewerkers via LVNL een jaartrajectkaart of ov-jaarkaart voordeliger kunnen aanschaffen. 
De kosten van deze kaart worden maandelijks op het salaris van de medewerker 
ingehouden. 
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Artikel 8 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2008. 
  
* Vastgesteld volgens de ANWB-routeplanner. 
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Verplaatsingskostenregeling LVNL 2008 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
Deze regeling verstaat onder: 
a. werknemer: hij die in dienst is van LVNL krachtens een aanstelling;  
b. woonplaats: de gemeente of het bij name genoemde deel van die gemeente, waar de 

woning van de werknemer is gelegen; 
c. plaats van tewerkstelling: de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden 

verricht, dan wel, indien de uitoefening van zijn functie zich uitstrekt over een ruimer 
gebied, de door het bestuur aangewezen standplaats; 

d. standplaats: de gemeente of het bij name genoemde deel van die gemeente, waar de 
plaats van tewerkstelling van de werknemer is gelegen; 

e. gezinsleden: de echtgenoot of geregistreerde partner van de werknemer en de eigen, 
stief- en pleegkinderen voor zover zij met hem samenwonen; 

f. berekeningsbasis: het twaalfvoud van de bezoldiging in de zin van de 
bezoldigingsregeling LVNL, die de werknemer geniet op het berekeningstijdstip, 
vermeerderd met de aanspraak op de vakantie-uitkering en, indien van toepassing, een 
toelage als bedoeld in de artikelen 13, 15 en 16 van de bezoldigingsregeling LVNL 
vastgesteld op het bedrag dat de werknemer gedurende de drie kalendermaanden 
voorafgaande aan het berekeningstijdstip gemiddeld per maand aan deze toelage heeft 
genoten. 

g. berekeningstijdstip: 
 - de datum waarop de werknemer verhuist; 
 - indien de werknemer verhuist voor de datum dat de functie feitelijk wordt vervuld, de 

datum van ingang van functievervulling; 
h. verplaatsing: verandering van de plaats van tewerkstelling in opdracht van het bestuur; 
i. tijdelijk adres: instelling of private persoon die tegen een tevoren afgesproken vergoeding 

tijdelijke huisvesting biedt; 
j. huisvestingskosten; kosten die gelden voor tijdelijke huisvesting als hiervoor bedoeld. 
 
Artikel 2 
1. Aan de werknemer wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend indien hij: 
 a. in verband met een indiensttreding of een verplaatsing in opdracht van het bestuur is 

verhuisd en een woning heeft betrokken in of nabij de standplaats; 
 b. in verband met een indiensttreding of verplaatsing, zonder dat daartoe opdracht door 

het bestuur is verleend, is verhuisd en zich binnen een afstand van 25 kilometer van 
de standplaats heeft gevestigd en de afstand tussen de oude woning en de plaats 
van tewerkstelling bekort met tenminste 50%; 

 c. zonder dat daartoe opdracht is verleend door het bestuur, is verhuisd en zich binnen 
een afstand van 10 kilometer van zijn plaats van tewerkstelling heeft gevestigd, tenzij 
hij in verband met een verhuizing al aanspraak op een tegemoetkoming heeft of 
heeft gehad op grond van een andere bepaling in deze regeling. 

2. De werknemer aan wie een tegemoetkoming is toegekend dient de hem op grond van 
het eerste lid toegekende tegemoetkoming terug te betalen indien: 

 a. hem ontslag op verzoek wordt verleend of hij ten gevolge van aan hem te wijten 
feiten en of omstandigheden binnen twee jaar na de verhuizing wordt ontslagen; 

 b. hij, anders dan in opdracht van het bestuur, binnen drie jaar wederom verhuist 
waardoor de 50% bekorting van de afstand teniet wordt gedaan of zich vestigt op 
een afstand van 10 kilometer of meer buiten de standplaats. 
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3. De tegemoetkoming in verhuiskosten wordt aan de werknemer slechts verleend, indien 
hij op het aanvraagformulier voor het vergoeden van de verhuiskosten schriftelijk heeft 
verklaard dat een verplichting tot terugbetalen als bedoeld in het 2e lid hem bekend is. 

 
Artikel 3 
1. De tegemoetkoming in artikel 2, 1e lid onder a of b wordt niet verleend, indien de 

verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaren nadat de verplichting tot 
verhuizen is opgelegd dan wel de verplaatsing heeft plaatsgevonden.  

2. De tegemoetkoming in artikel 2, 1e lid onder c bedraagt € 1361,-- bruto. Indien aan door 
de belastingdienst te bepalen voorwaarden wordt voldaan* kan deze tegemoetkoming 
netto worden verstrekt. 

 * binnen 2 jaren na indiensttreding of verplaatsing, binnen 10 km en afstand  tenminste 
50% bekort. 

 
In Nederland woonachtige werknemer algemeen 
 
Artikel 4 
1. Voor de werknemer in artikel 2 onder a en b en anders dan genoemd in artikel 6, 7 of 9, 

bestaat de tegemoetkoming in de verhuiskosten uit: 
 a. een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de 

betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de 
kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken; 

 b. een bedrag voor dubbele woonlasten; 
 c. een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten. 
2. Het bedrag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt door het bestuur bepaald 

aan de hand van een door de werknemer in te dienen kostenspecificatie en de 
gebruikelijke verhuistarieven, wanneer het transport van de inboedel door een 
transportondernemer is verzorgd. Voor het bedrag van de gebruikelijke verhuistarieven 
dient de werknemer vooraf een offerte aan te vragen bij drie transporteurs. Deze 
offertes dient de werknemer bij de kostenspecificatie te voegen. 

3. Het bedrag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt, wanneer het transport van 
de inboedel in eigen beheer is verzorgd, door het bestuur bepaald aan de hand van een 
door de werknemer in te dienen kostenspecificatie, omvattende de kosten van huur en 
brandstof van een bestel- of vrachtauto, dan wel, indien het vervoer anderszins 
plaatsvindt, de kilometervergoeding genoemd in de PR-4 (dienstreizen LVNL), met dien 
verstande dat niet meer dan twee ritten naar de nieuwe woning worden vergoed. 

4. Het bedrag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is gelijk aan de noodzakelijk te 
maken kosten ter beoordeling van het Bestuur, met dien verstande dat het bedrag 
maximaal  
€ 500,-- per maand bedraagt en over een termijn van maximaal zes maanden wordt 
verleend. 

5. Het bedrag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is maximaal 12% van de 
berekeningsbasis met dien verstande dat het bedrag de € 5445,-- niet overschrijdt. 

 
Artikel 5 
1. De werknemer in artikel 4 die opdracht van het bestuur heeft gekregen naar of naar de 

nabijheid van de standplaats te verhuizen en die naar het oordeel van het bestuur niet 
dagelijks heen en weer kan reizen, heeft, tenzij vanuit LVNL al dan niet tegen betaling in 
huisvesting wordt voorzien, voor de maximum duur van 2 jaren aanspraak op een 
tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor verblijf op een tijdelijk adres in of nabij 
de standplaats, naast een tegemoetkoming voor ten hoogste één maal per week in de 
reiskosten voor gezinsbezoek, dan wel voor reiskosten naar de plaats waar hij feitelijk 
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nog gevestigd is. 
2. De tegemoetkoming in de huisvestingskosten als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor 

de werknemer die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont, 90% en voor de overige 
werknemers 60% van de betaalde huisvestingskosten, voor zover deze kosten naar het 
oordeel van het bestuur redelijk worden geoordeeld (zie de huisvestingskosten bij 
detachering, PR-4). 

3. De werknemer die in verband met een verplaatsing opdracht heeft gekregen naar of 
naar de nabijheid van de toekomstige standplaats te verhuizen en die voor de datum 
van verplaatsing verhuist, heeft tot een maximumtermijn van drie maanden aanspraak 
op een tegemoetkoming in de kosten voor het reizen tussen de nieuwe woning en de 
plaats van tewerkstelling als bedoeld in het eerste lid, dan wel op de tegemoetkoming 
als bedoeld in het tweede lid. 

4. De reiskostentegemoetkoming in het eerste en derde lid is bij gebruik van: 
 a. openbaar vervoer, de kosten van de eerste klasse; 
 b. eigen vervoer, de kilometervergoeding genoemd in de PR-4 (dienstreizen LVNL). 
 
In Nederland woonachtige werknemer aangesteld op grond van art. 8, 2e lid onder e 
van het rechtspositiereglement (werknemer in opleiding). 
 
Artikel 6 
1. Voor de in Nederland woonachtige werknemer aangesteld op grond van artikel 8, 2e lid 

onder e, wordt de verhuisplicht niet opgelegd. 
2. Aan de werknemer wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend indien hij 

zonder dat daartoe opdracht door het bestuur is verleend is verhuisd en zich binnen een 
afstand van 25 kilometer van de standplaats heeft gevestigd en de afstand tussen de 
oude woning en de plaats van tewerkstelling bekort met tenminste 50%. 

3. De tegemoetkoming als bedoeld in het 2e lid bedraagt € 1361,-- bruto. Indien aan nader 
door de belastingdienst te bepalen voorwaarden wordt voldaan* kan deze 
tegemoetkoming netto worden verstrekt. 

 * binnen 2 jaren na indiensttreding of verplaatsing, binnen 10 km en afstand tenminste 
50% bekort. 

 
In het buitenland woonachtige werknemer aangesteld op grond van artikel 8, 2e lid 
onder e van het rechtspositiereglement en in het bezit van een geldig bewijs van 
bevoegdheid  
(buitenlandse werknemer in opleiding met buitenlands brevet). 
 
Artikel 7 
1. De in het buitenland woonachtige werknemer aangesteld op grond van artikel 8, 2e lid 

onder e en in het bezit van een geldig buitenlands bewijs van bevoegdheid voor 
luchtverkeersleider wordt de verhuisplicht opgelegd. 

2. Aan de werknemer wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend indien hij in 
verband met een indiensttreding of een verplaatsing in opdracht van het bestuur is 
verhuisd en een woning heeft betrokken in of nabij de standplaats. 

3. De in het voorgaande lid genoemde tegemoetkoming in de verhuiskosten bestaat uit: 
 a. een bedrag voor 50% van de kosten van transport van de bagage en van de inboedel 

van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen 
de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken, en; 

 b. een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten. 
4. Het bedrag als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt door het bestuur bepaald 

aan de hand van een door de werknemer in te dienen kostenspecificatie en de 
gebruikelijke verhuistarieven, wanneer het transport van de inboedel door een 
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transportondernemer is verzorgd. Voor het bedrag van de gebruikelijke verhuistarieven 
dient de werknemer vooraf een offerte aan te vragen bij drie transporteurs. Deze 
offertes dient de werknemer bij de kostenspecificatie te voegen. 

5. Het bedrag als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, wordt, wanneer het transport van 
de inboedel in eigen beheer is verzorgd, door het bestuur bepaald aan de hand van een 
door de werknemer in te dienen kostenspecificatie, omvattende de kosten van huur en 
brandstof van een bestel- of vrachtauto, dan wel, indien het vervoer anderszins 
plaatsvindt, de kilometervergoeding genoemd in de PR-4 (dienstreizen LVNL), met dien 
verstande dat niet meer dan twee ritten naar de nieuwe woning worden vergoed. 

6. Het bedrag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is maximaal 12% van de 
berekeningsbasis met dien verstande dat het bedrag de € 2722,-- niet overschrijdt. 

 
Artikel 8 
1. De werknemer als bedoeld in artikel 7 die opdracht van het bestuur heeft gekregen naar 

of naar de nabijheid van de standplaats te verhuizen en daarin, ondanks alle pogingen 
daartoe niet slaagt, heeft, tenzij van LVNL-wege al dan niet tegen betaling in 
huisvesting wordt voorzien, voor de duur van maximaal 6 maanden aanspraak op een 
tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor verblijf op een tijdelijk adres in of nabij 
de standplaats. 

2. De tegemoetkoming in de huisvestingskosten als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor 
de werknemer die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont, 60% en voor de overige 
werknemers 30% van de betaalde huisvestingskosten, voor zover deze kosten naar het 
oordeel van het bestuur redelijk worden geoordeeld (zie huisvestingskosten bij 
detachering PR-4). 

 
In het buitenland woonachtige werknemer aangesteld op grond van artikel 8, 2e lid 
onder e van het Rechtspositiereglement en niet in het bezit van een geldig bewijs van 
bevoegdheid (buitenlandse werknemer in opleiding) 
 
Artikel 9 
1. De in het buitenland woonachtige werknemer aangesteld op grond van artikel 8, 2e lid 

onder e die niet in het bezit is van een geldig buitenlandsbewijs van bevoegdheid voor 
luchtverkeersleider wordt de verhuisplicht opgelegd.  

2. Aan de werknemer wordt een tegemoetkoming in de verhuiskosten verleend indien hij in 
verband met een indiensttreding of een verplaatsing in opdracht van het bestuur is 
verhuisd en een woning heeft betrokken in of nabij de standplaats. 

3. Het bedrag als bedoeld in het tweede lid is maximaal 12% van de berekeningsbasis met 
dien verstande dat het bedrag de € 1361,-- niet overschrijdt. 

 
Artikel 10 
1. De werknemer als bedoeld in artikel 9 die opdracht van het bestuur heeft gekregen naar 

of naar de nabijheid van de standplaats te verhuizen en daarin, ondanks alle pogingen 
daartoe niet slaagt, heeft, tenzij vanuit LVNL al dan niet tegen betaling in huisvesting 
wordt voorzien, voor de duur van maximaal 6 maanden aanspraak op een 
tegemoetkoming in de huisvestingskosten voor verblijf op een tijdelijk adres in of nabij 
de standplaats. 

2. De tegemoetkoming in de huisvestingskosten als bedoeld in het eerste lid bedraagt voor 
de werknemer die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont, 60% en voor de overige 
werknemers 30% van de betaalde huisvestingskosten, voor zover deze kosten naar het 
oordeel van het bestuur redelijk worden geoordeeld (zie huisvestingskosten bij 
detachering PR-4). 
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Slotbepalingen 
 
Artikel 11 
Het bestuur kan ter zake van de in deze regeling genoemde tegemoetkomingen een 
voorschot verlenen. 
 
Artikel 12 
1. Het bestuur kan, voor zover nodig, in afwijking van het bij of krachtens deze regeling 

bepaalde, beslissen in individuele gevallen waarin het bepaalde naar zijn oordeel niet of 
niet in redelijkheid voorziet. 

2. Het bestuur kan ten aanzien van door hem aan te wijzen groepen van werknemers, in 
afwijking van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, beslissen indien bijzondere 
omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

 
Artikel 13 
Deze regeling kan worden aangehaald als verplaatsingskostenregeling LVNL 2008 en treedt 
in werking met ingang van 1 januari 2008. 
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Werkkledingregeling LVNL 
 
Artikel 1 
Deze regeling verstaat onder werkkleding: de aan de werknemer verstrekte kleding, die hij 
verplicht is te dragen en er niet toe strekt de eigen kleding te beschermen. 
 
Artikel 2 
1. De door LVNL voorgeschreven werkkleding wordt in bruikleen verstrekt. 
2. De afgifte van werkkleding aan de werknemer geschiedt tegen een door hem 

ondertekend ontvangstbewijs. Bij het inleveren van werkkleding wordt de werknemer 
hiervoor een ontvangstbewijs verstrekt. 

3. Bij beëindiging van het dienstverband, dan wel in het geval van functiewijziging of door 
andere oorzaken waardoor de verplichting tot het dragen van werkkleding komt te 
vervallen, dient de verstrekte werkkleding door de werknemer op de daartoe 
aangewezen plaats te worden ingeleverd. 

 
Artikel 3 
1. De werknemer is verplicht de hem verstrekte werkkleding met zorg te behandelen en te 

onderhouden. Voor het onderhoud mogen geen middelen worden gebruikt die een 
schadelijke invloed op kleding of uitrustingsstukken hebben. 

2. Het gewone onderhoud en de kleine herstellingen dienen te geschieden door of 
vanwege de werknemer. 

3. De grote herstellingen en het (chemisch) reinigen van werkkleding geschieden voor 
rekening van LVNL, met dien verstande, dat indien sprake is van onvoldoende 
onderhoud of onachtzaamheid van de werknemer, de kosten op hem zullen worden 
verhaald. De te herstellen en/of te reinigen werkkleding dient op de door LVNL 
aangewezen plaatsen te worden ingeleverd. Voor de kosten wegens herstellingen en 
reiniging van werkkleding welke zonder goedkeuring door LVNL zijn uitgevoerd, wordt 
geen vergoeding gegeven. 

 
Artikel 4 
1. De werknemer is voor de hem verstrekte kleding aansprakelijk. 
2. Bij vermissing of beschadiging van de bedoelde kleding kan vergoeding van de gehele 

of gedeeltelijke waarde van de werknemer worden gevorderd. 
 
Artikel 5 
Deze regeling kan worden aangehaald als werkkledingregeling LVNL en treedt in werking 
met ingang van 1 januari 1993. 
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Regeling verklaring omtrent het gedrag en veiligheidsonderzoeken LVNL 
 
Artikel 1 Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. justitiële gegevens: gegevens omtrent natuurlijke personen en rechtspersonen inzake 

de toepassing van het strafrecht of de strafvordering, en zoals nader gespecificeerd in 
de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; 

b. veiligheidsonderzoek: het veiligheidsonderzoek als bedoeld in de Wet veiligheids-
onderzoeken; 

c. verklaring omtrent het gedrag: de verklaring, als bedoeld in de Wet justitiële en 
strafvorderlijke gegevens, dat uit een onderzoek met betrekking tot het gedrag van de 
betrokkene ingesteld, gelet op het risico voor de samenleving in verband met het doel 
waarvoor de afgifte is gevraagd en na afweging van het belang van betrokkene, niet is 
gebleken van bezwaren tegen die persoon. De verklaring bevat geen andere 
mededelingen; 

d. verklaring van geen bezwaar: een verklaring als bedoeld in de Wet veiligheids-
onderzoeken, dat uit het oogpunt van de nationale veiligheid geen bezwaar bestaat 
tegen vervulling van een bepaalde vertrouwensfunctie door betrokkene; 

e. vertrouwensfunctie: een functie als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a, van de Wet 
veiligheidsonderzoeken die de mogelijkheid biedt de nationale veiligheid te schaden en 
die door (een) minister(s) als zodanig is aangewezen. 

 
Artikel 2 Justitiële gegevens 
1. Bevoegd tot kennisneming van door enige instantie aan LVNL verstrekte justitiële 

gegevens zijn: 
 a. het bestuur; 
 b. de general manager Human Resources Management; 
 c. personen die zijn betrokken bij de beoordeling van de geschiktheid en bekwaamheid 

van betrokkene voor het vervullen van de desbetreffende functie, voor zover zij in het 
kader van deze beoordeling de gegevens nodig hebben, en voor zover zij tot 
raadpleging van deze gegevens toestemming hebben verkregen van het bestuur of 
de general manager Human Resources Management. 

 
Artikel 3 Verklaring omtrent het gedrag 
1. De aanvraag om afgifte van de verklaring omtrent het gedrag wordt ingediend bij de 

burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag als 
ingezetene is ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens. In alle andere 
gevallen wordt de aanvraag ingediend bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het 
Gedrag (COVOG) te Den Haag. 

2. Het onderzoek als bedoeld in het eerste lid wordt uitgevoerd en de verklaring omtrent 
het gedrag wordt afgegeven door of namens de minister van Justitie. Bij het onderzoek 
kan kennis genomen worden van de justitiële gegevens van de betrokkene.  

 
Artikel 4 Vertrouwensfunctie – algemeen 
1. Aanstelling in een vertrouwensfunctie geschiedt slechts indien ten aanzien van 

betrokkene een veiligheidsonderzoek is verricht en op grond daarvan door de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verklaring van geen bezwaar is 
afgegeven. 
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2. Het bestuur meldt een persoon die hij wil belasten met de vervulling van een 
vertrouwensfunctie aan bij het hoofd van de AIVD teneinde een veiligheidsonderzoek te 
laten uitvoeren. 

3. Voor de vervulling van een vertrouwensfunctie komt slechts in aanmerking degene die 
Nederlander is. Degene die geen Nederlander is, kan niettemin worden aangesteld 
wanneer het dienstbelang dat bepaaldelijk vordert. 

4. De aanmelding voor het veiligheidsonderzoek geschiedt slechts met schriftelijke 
instemming van de betrokkene.  

5. Het bestuur licht de betrokkene in over de betekenis en de rechtsgevolgen van deze 
aanmelding. Hierbij wordt onder andere het volgende in acht genomen: 

 a. betrokkene wordt erop gewezen dat de AIVD naar betrokkene een veiligheids-
onderzoek zal instellen; 

 b. aangeduid wordt welke vertrouwelijke aspecten aan de te vervullen vertrouwens-
functie verbonden zijn; 

 c. betrokkene wordt erop gewezen dat hij kan weigeren zijn instemming te geven voor 
aanmelding bij het hoofd van de AIVD. Aan betrokkene wordt duidelijk gemaakt dat 
het gevolg hiervan is: 
1) dat geen aanmelding bij het hoofd van de AIVD wordt gedaan,  
2) dat er dan geen veiligheidsonderzoek plaatsvindt en  
3) dat er geen verklaring van geen bezwaar zal volgen,  
waardoor betrokkene derhalve niet met de vertrouwensfunctie mag worden belast; 

 d. aangegeven wordt dat een veiligheidsonderzoek een omvang heeft zoals bepaald in 
lid 6 van dit artikel; 

 e. aangegeven wordt op grond waarvan, naar aanleiding van een veiligheidsonderzoek, 
een verklaring van geen bezwaar wordt geweigerd; 

 f. betrokkene wordt erop geattendeerd dat hij tegen het besluit betreffende een 
weigering een verklaring van geen bezwaar af te geven, bezwaar en beroep kan 
aantekenen volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht; 

 g. betrokkene wordt erop gewezen dat het mogelijk is dat – nadat hij is belast met de 
vervulling van de vertrouwensfunctie – herhaalonderzoeken ingesteld worden, en dat 
zijn instemming met de aanmelding bij het hoofd van de AIVD mede op dergelijke 
onderzoeken betrekking heeft. 

6. Het veiligheidsonderzoek als bedoeld in het eerste lid wordt uitgevoerd door de AIVD en 
omvat het instellen van een onderzoek naar gegevens die uit het oogpunt van de 
nationale veiligheid van belang zijn voor de vervulling van de desbetreffende 
vertrouwensfunctie.  Hierbij wordt uitsluitend gelet op gegevens betreffende: 

 a. de justitiële en strafvorderlijke als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke 
gegevens en gegevens uit politieregisters als bedoeld in de Wet politieregisters; 

 b. gegevens betreffende deelneming of steunverlening aan activiteiten die de nationale 
veiligheid kunnen schaden; 

 c. gegevens betreffende lidmaatschap van of steunverlening aan organisaties die 
doeleinden nastreven, dan wel ter verwezenlijking van hun doeleinden middelen 
hanteren, die aanleiding geven tot het ernstige vermoeden dat zij een gevaar vormen 
voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde; 

 d. gegevens betreffende overige persoonlijke gedragingen en omstandigheden, naar 
aanleiding waarvan betwijfeld mag worden of de betrokkene de uit de 
vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten onder alle omstandigheden getrouwelijk 
zal volbrengen. 
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7. Indien ten aanzien van de betrokkene na het instellen van een veiligheidsonderzoek 

een verklaring van geen bezwaar wordt geweigerd, of indien betrokkene weigert met de 
aanmelding voor een veiligheidsonderzoek in te stemmen, wordt de betrokkene niet in 
de vertrouwensfunctie aangesteld. Het bestuur stelt de betrokkene daarvan schriftelijk in 
kennis. 

 
Artikel 5 Vertrouwensfunctie – wijziging functie 
1. Het bestuur meldt een persoon die belast is met de vervulling van een functie die nadien 

als vertrouwensfunctie is aangewezen aan bij het hoofd van de AIVD voor het verkrijgen 
van een verklaring van geen bezwaar. Deze aanmelding geschiedt zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken na de dagtekening van het aanwijzingsbesluit.  

2. Het eerste, alsmede het derde tot en met zesde lid van artikel 4 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

3. Indien ten aanzien van de betrokkene na het instellen van een veiligheidsonderzoek 
een verklaring van geen bezwaar is geweigerd, of indien betrokkene weigert met de 
aanmelding voor een veiligheidsonderzoek in te stemmen, ontheft het bestuur de 
betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken, uit de 
vertrouwensfunctie. Het bestuur stelt de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis. 

 
Artikel 6 Vertrouwensfunctie – intrekking 
1. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan na het verstrijken van 

een termijn van vijf jaren of een veelvoud daarvan sinds het afgeven van de verklaring 
van geen bezwaar, of indien hem blijkt van feiten of omstandigheden die een 
herhaalonderzoek rechtvaardigen, een veiligheidsonderzoek doen instellen naar 
betrokkene. Voor het instellen van een hernieuwd veiligheidsonderzoek is de 
instemming van de betrokkene niet vereist. 

2. Indien een reeds afgegeven verklaring van geen bezwaar naar aanleiding van het in het 
vorige lid genoemde herhaalonderzoek wordt ingetrokken, vanwege de afwezigheid van 
voldoende waarborgen dat de betrokkene onder alle omstandigheden de uit de 
vertrouwensfunctie voortvloeiende plichten getrouwelijk zal volbrengen, stelt het bestuur 
de betrokkene daarvan schriftelijk in kennis en ontheft hem zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen acht weken, uit de vertrouwensfunctie. 

 
Artikel 7 Integriteitsfunctie  
1. Indien een functie, niet zijnde een vertrouwensfunctie, bijzondere eisen stelt aan de 

integriteit of de verantwoordelijkheid van degene die deze functie vervult en indien een 
zwaarwegend algemeen belang dit vordert, een en ander zoals bedoeld in artikel 9 lid 5 
van het rechtspositiereglement LVNL, kunnen aan het bestuur justitiële gegevens 
worden verstrekt voor het verrichten van een onderzoek naar de betrouwbaarheid en de 
geschiktheid van een kandidaat voor die functie.  

2. Het verstrekken van justitiële gegevens als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geldt 
zowel ten aanzien van nieuwe functies die direct als een functie als bedoeld in het 
eerste lid worden gekwalificeerd, als ten aanzien van functies die reeds worden vervuld 
en nadien als functie als bedoeld in dat lid worden aangewezen. 

3. Aanstelling in een functie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is slechts mogelijk, 
indien op grond van het onderzoek tegen de vervulling door betrokkene van de 
desbetreffende functie geen bezwaar blijkt te bestaan. 
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4. De betrokkene wordt uit zijn functie, die nadien als functie als bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel is aangewezen, ontheven indien op grond van het onderzoek als bedoeld 
in het eerste lid tegen de vervulling door betrokkene van de desbetreffende functie 
bezwaar blijkt te bestaan. 

5. Een bezwaar als bedoeld in de twee voorgaande leden bestaat indien op basis van het 
in het eerste lid van dit artikel genoemde onderzoek bij het bestuur bedenkingen rijzen 
of betrokkene voldoende integriteit en verantwoordelijkheid bezit om de desbetreffende 
functie te vervullen, zodat wordt aangenomen dat betrokkene uit dien hoofde de vereiste 
geschiktheid mist. 

6. Indien er tegen de vervulling door betrokkene van de desbetreffende functie bezwaar 
blijkt te bestaan zoals bedoeld in dit artikel, stelt het bestuur de betrokkene daarvan 
schriftelijk in kennis, onder vermelding van de aard van de gerezen bedenkingen en 
onder mededeling dat hij binnen 8 dagen na ontvangst van de kennisgeving een 
bezwaarschrift bij het bestuur kan indienen.  

 
Artikel 8 Gevolgen van ontheffing uit een vertrouwensfunctie of integriteitsfunctie 
Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het derde lid van artikel 5, of het tweede lid 
van artikel 6, of het vierde lid van artikel 7, kan aan een betrokkene eervol ontslag worden 
verleend, doch niet nadat aan de leden 2, 5 en 7 van artikel 105 van het 
rechtspositiereglement LVNL toepassing is gegeven. 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
Deze regeling kan worden aangehaald als regeling verklaring omtrent het gedrag en 
veiligheidsonderzoeken LVNL en treedt met ingang van 1 januari 2006 in werking. De 
regeling antecedenten- en veiligheidsonderzoeken LVNL van 1 februari 1997 komt te 
vervallen. 
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Regeling georganiseerd overleg LVNL 
 
Artikel 1 
1. Er is een commissie voor georganiseerd overleg LVNL. 
2. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van: 
 a. de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP); 
 b. de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP); 
 c. het Ambtenarencentrum (AC); 
 d. de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, 

Bedrijven en Instellingen (CMHF); 
 e. andere door het bestuur tot het overleg toegelaten centrales van verenigingen van 

overheidspersoneel, welke onder meer gelet op het aantal werknemers, dat zij 
vertegenwoordigen, eveneens als representatief kunnen worden aangemerkt en 
tegen wier toelating het algemeen belang zich niet verzet. 

 
Artikel 2 
1. Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de 

werknemers, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid 
zal worden gevoerd, wordt niet beslist dan nadat daarover door of namens het bestuur 
overleg is gepleegd met de commissie voor georganiseerd overleg LVNL. 

2. Regelingen waaraan individuele werknemers rechten kunnen ontlenen, alsmede 
werkgelegenheidsmaatregelen die beslag leggen op de financiële ruimte voor de 
arbeidsvoorwaarden, kunnen voor LVNL worden ingevoerd of gewijzigd nadat het 
bestuur daarover overeenstemming heeft bereikt met een meerderheid van de 
organisaties welke zitting hebben in de commissie voor georganiseerd overleg LVNL. 

 
Artikel 3 
1. Elke centrale als bedoeld in artikel 1, is bevoegd tot aanwijzing van twee leden en twee 

plaatsvervangende leden van de commissie. 
2. Het bestuur is bevoegd een lid of plaatsvervangend lid van de commissie van 

deelneming aan het overleg uit te sluiten, indien naar zijn oordeel het organisatiebelang 
dit in verband met zijn werkzaamheden als werknemer vordert. De uitsluiting geschiedt 
niet dan nadat het bestuur van de daarbij betrokken zijnde centrale van verenigingen 
van werknemers over het voornemen daartoe is gehoord, en het advies van de overige 
leden van de commissie daarover is ingewonnen. In afwachting van de beslissing van 
het bestuur neemt het betrokken lid of plaatsvervangend lid niet of niet meer deel aan 
het overleg. 
Na de uitsluiting wijst de desbetreffende centrale een andere vertegenwoordiger aan als 
lid of plaatsvervangend lid van de commissie in de plaats van de uitgeslotene. 

 
Artikel 4 
Het bestuur draagt zorg dat werknemers die lid of plaatsvervangend lid zijn, of zijn geweest 
van de commissie voor georganiseerd overleg LVNL, niet uit hoofde van hun lidmaatschap 
worden benadeeld in hun positie als werknemer. 
 
Artikel 5 
1. Het overleg staat onder leiding van het bestuur. Het bestuur is bevoegd de leiding van 

het overleg op te dragen aan een onder hem ressorterende autoriteit, indien de aard 
van de te bespreken aangelegenheden dit toelaat. 

2. Het bestuur wijst functionarissen aan die hem, dan wel de functionaris die namens hem 
het overleg voert, bij het overleg terzijde staan. 
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3. Het secretariaat van het overleg wordt gevoerd door een door het bestuur benoemde of 
aangewezen secretaris, die onder leiding van de voorzitter ter beschikking zal staan 
zowel van deze en de in het tweede lid bedoelde werknemers als van de commissie, 
genoemd in artikel 1. De benoeming of aanwijzing van de secretaris geschiedt bedoelde 
commissie gehoord. 

4. Bij de behandeling van bepaalde aangelegenheden kan op uitnodiging of met 
toestemming van het bestuur ook door anderen dan degenen die daartoe ingevolge de 
vorige bepalingen van deze bijlage bevoegd zijn, aan het overleg worden deelgenomen. 

5. De leden van de commissie kunnen zich na overleg met de voorzitter ter vergadering 
voor de behandeling van een bepaald onderwerp door een deskundige doen bijstaan. 

 
Artikel 6 
De centrales van overheidspersoneel, die van de in artikel 3, eerste lid, vermelde 
bevoegdheid hebben gebruik gemaakt, stellen het bestuur op haar verzoek in kennis van 
haar statuten en huishoudelijke reglementen en van de daarin aangebrachte wijzigingen, 
zomede van de statuten en van de daarin aangebrachte wijzigingen van de bij haar 
aangesloten verenigingen van werknemers. Zij stellen het Bestuur voorts jaarlijks in kennis 
van het totale ledental bij LVNL van de bij elk der centrales aangesloten verenigingen. 
 
Artikel 7 
1. De in artikel 2 bedoelde aangelegenheden worden door het bestuur aan de commissie 

voorgelegd. 
2. Ieder der tot het overleg toegelaten centrales van overheidspersoneel is bevoegd aan 

het bestuur bepaalde onderwerpen behorende tot de in artikel 2 bedoelde, ter plaatsing 
op de agenda op te geven. 

 
Artikel 8 
1. Het overleg wordt gevoerd op plaats, dag en uur door het bestuur te bepalen. 
2. De vergaderingen worden in de regel te Schiphol gehouden. 
3. Indien de vertegenwoordigers van ten minste twee tot het overleg toegelaten centrales 

van overheidspersoneel het bestuur, onder vermelding van hetgeen zij behandeld 
wensen te zien, verzoeken daartoe een vergadering uit te schrijven, vindt deze binnen 
14 dagen plaats. 

 
Artikel 9 
Het bestuur verleent zijn bemiddeling om aan de commissie vergaderruimte in een gebouw 
van LVNL ter beschikking te stellen, indien deze commissie daartoe een verzoek doet. 
 
Artikel 10 
1. Indien het wenselijk blijkt over de in artikel 2 bedoelde aangelegenheden voor-

bereidende besprekingen te voeren of in het overleg genomen besluiten uit te werken, 
kan het bestuur een werkgroep instellen, bestaande uit vertegenwoordigers der 
commissie en door het bestuur daartoe aangewezen werknemers. Tenzij het bestuur 
anders bepaalt, staat de werkgroep onder leiding van de in artikel 5, eerste lid, 
bedoelde functionaris of diens plaatsvervanger. 

2. Het bepaalde in het vierde en vijfde lid van artikel 5 is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 11 
1. Het standpunt van de commissie wordt bepaald bij eenvoudige meerderheid van 

stemmen. 
2. Elke centrale brengt één stem uit. 
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Artikel 12 
Voor de toepassing van het bepaalde in de artikelen 14 en volgende wordt verstaan onder: 
a. deelnemers aan het overleg: het bestuur en de tot het overleg toegelaten centrales van 

overheidspersoneel; 
b. advies- en arbitragecommissie: de advies- en arbitragecommissie genoemd in  

artikel 17. 
 
Artikel 13 
De artikelen 14 tot en met 18 zijn slechts van toepassing op geschillen inzake aangelegen-
heden als bedoeld in artikel 2, voor zover die aangelegenheden uitsluitend de rechts-
toestand van werknemers, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het 
personeelsbeleid zal worden gevoerd, betreffen. 
 
Artikel 14 
Indien het bestuur, dan wel één of meer van de centrales in het overleg, tot het oordeel 
komen dat dit overleg niet tot een uitkomst zal leiden die de instemming van alle deel-
nemers aan dat overleg zal hebben, brengen zij dat oordeel binnen drie dagen nadat zij 
daarvan in het overleg blijk hebben gegeven, schriftelijk ter kennis van de overige 
deelnemers aan het overleg. 
 
Artikel 15 
1. Binnen vijf dagen na de kennisgeving bedoeld in het vorige artikel schrijft het bestuur 

een overlegvergadering uit. De vergadering moet worden gehouden binnen zeven 
dagen nadat deze is uitgeschreven. 

2. Tenzij door het bestuur en de commissie voor georganiseerd overleg LVNL wordt 
besloten het overleg voort te zetten, dan wel te beëindigen wordt in de vergadering 
nagegaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het onderwerp en de inhoud 
van het geschil zijn en of een oplossing van dat geschil zal worden gezocht door middel 
van voortzetting van het overleg nadat het advies is ingewonnen van de advies- en 
arbitragecommissie, dan wel door middel van onderwerping van het geschil aan een 
arbitrale uitspraak van de advies- en arbitragecommissie. De uitspraak van de advies- 
en arbitragecommissie heeft bindende kracht. 

3. Tot het inwinnen van advies is zowel het bestuur als de commissie voor georganiseerd 
overleg LVNL bevoegd. 

4. Voor onderwerping van het geschil aan arbitrage is overeenstemming vereist tussen alle 
deelnemers aan het overleg. 

 
Artikel 16 
1. Binnen drie dagen na de vergadering bedoeld in het vorige artikel, wordt het verzoek om 

advies ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies  en arbitragecommissie. Het 
verzoek wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor inwinning 
van advies hebben uitgesproken, en bevat tenminste het onderwerp en de inhoud van 
het geschil. Indien in de vergadering bedoeld in het vorige artikel, geen 
overeenstemming is bereikt tussen alle deelnemers aan het overleg over de vraag wat 
het onderwerp en de inhoud van het geschil is, brengen de overige deelnemers aan het 
overleg hun visie op het onderwerp en de inhoud van het geschil eveneens binnen drie 
dagen na eerdergenoemde vergadering ter kennis van de voorzitter van de advies- en 
arbitragecommissie. 
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2. Het bepaalde in de eerste volzin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van het onderwerpen van het geschil aan een arbitrale uitspraak. Het 
verzoek daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient 
tenminste te bevatten: 

 a. het onderwerp en de inhoud van het geschil; 
 b. de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent onderwerp en inhoud 

van het geschil. 
 
Artikel 17 
Geschillen die ingevolge de voorgaande artikelen in aanmerking worden gebracht voor het 
inwinnen van advies, dan wel aan arbitrage worden onderworpen, worden daartoe 
voorgelegd aan de advies- en arbitragecommissie genoemd in artikel 110g, eerste lid, van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 
 
Artikel 18 
Ten aanzien van de werkwijze van de advies- en arbitragecommissie is artikel 110h van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement van toepassing. 
 
Artikel 19 
1. De advies- en arbitragecommissie besluit bij meerderheid van stemmen. 
2. Het advies of de uitspraak moet inhouden: 
 a. de namen van de deelnemers die het advies of de arbitrale uitspraak hebben 

aangevraagd; 
 b. een overzicht van de standpunten van alle deelnemers over het onderwerp en over 

de inhoud van het geschil; 
 c. het advies dan wel de beslissing en de redenen die daaraan ten grondslag liggen. 
3. Het advies of de uitspraak wordt gedagtekend en door ieder der optredende leden van 

de advies- en arbitragecommissie ondertekend. 
 
Artikel 20 
Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg met de commissie voor 
georganiseerd overleg LVNL over het geschil voortgezet. 
 
Artikel 21 
1. Het standpunt van de commissie voor georganiseerd overleg LVNL over de haar 

voorgelegde dan wel op verzoek van haar zijde in het overleg besproken 
aangelegenheden wordt schriftelijk aan het bestuur bevestigd, waarbij desverlangd een 
samenvatting van de aan dit standpunt ten grondslag liggende argumenten wordt 
gegeven. 

2. Indien in de commissie een minderheidsstandpunt blijkt te bestaan, wordt daarvan 
desverlangd in het geschrift bedoeld in het vorige lid melding gemaakt. 

 
Artikel 22 
1. Indien over een aangelegenheid in afwijking van het standpunt van de commissie voor 

georganiseerd overleg LVNL wordt beslist, brengt het bestuur de redenen dier afwijking 
zo spoedig mogelijk ter kennis van de commissie. 

2. Over een aangelegenheid, bedoeld in artikel 2, tweede lid, kan niet worden beslist in 
afwijking van het standpunt van de meerderheid van de organisaties welke zitting 
hebben in de commissie voor georganiseerd overleg LVNL. 
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Artikel 23 
1. Van het in de vergaderingen van het georganiseerd overleg en een werkgroep 

behandelde maakt de secretaris notulen. Bovendien wordt een verslag opgemaakt, 
bevattende een beknopte samenvatting van het verhandelde, voor zover dat voor 
openbaarmaking geschikt kan worden geacht. 

2. Na overleg met de commissie respectievelijk de door deze in een betrokken werkgroep 
aangewezen leden kan het bestuur ten aanzien van het in vorenbedoelde 
vergaderingen verhandelde, geheimhouding opleggen. De plicht tot geheimhouding 
geldt niet, indien en voor zover de leden van de commissie dan wel door haar in de 
betrokken werkgroep aangewezen leden in bespreking treden met de door hem 
vertegenwoordigde centrale. 

 
Artikel 25 
Deze regeling kan worden aangehaald als regeling georganiseerd overleg LVNL en treedt in 
werking met ingang van 1 januari 1993. 
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Regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid LVNL  
(Door wijziging van de  Werkloosheidswet per 01-10-2006 klopt de artikel verwijzing niet.  
  De LVNL-regeling wordt in 2009 aangepast aan de wetswijzigingen) 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1   Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. het bestuur: het orgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon LVNL, ingevolge de 

Wet luchtvaart belast met de dagelijkse leiding van deze organisatie; 
b. betrokkene: de werknemer die op basis van het rechtspositiereglement LVNL werkzaam 

is of is geweest, en die is ontslagen anders dan bij wijze van disciplinair strafontslag of 
functioneel leeftijdsontslag of ontslag wegens flexibel pensioen en uittreden; 

c. diensttijd: voor zover gelegen vóór 1 januari 1996: de tijd zoals die voor betrokkene per 
31 december 1995 meetelt voor de pensioenberekening, bedoeld in de Algemene 
burgerlijke pensioenwet; voor zover gelegen op of na 1 januari 1996: de tijd gedurende 
welke de betrokkene overheidswerknemer is in de zin van de Wet privatisering ABP, in 
beide gevallen met uitzondering van de tijd: 

 1. die voorafgaat aan een functioneel leeftijdsontslag, mits uit hoofde van dat ontslag 
een uitkering is toegekend; 

 2. die in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een wachtgeld, een 
bovenwettelijke uitkering of een uitkering die daar naar aard en strekking mee 
overeenkomt, niet zijnde een WW-uitkering; 

 3. die voorafgaat aan een onderbreking in de diensttijd van langer dan één jaar; 
 4. bedoeld in artikel 5.4. van het pensioenreglement; 
 5. in een aangehouden dienstbetrekking; 
d. berekeningsgrondslag: het dagloon dat geldt voor de WW, zonder toepassing van de 

maximum dagloongrens van artikel 9, eerste lid, Coördinatiewet sociale verzekering, 
verminderd met de bijdragen strekkende tot betaling van de premie van een voor of 
door de betrokkene afgesloten particuliere ziektekostenverzekering als bedoeld in 
artikel 1, tweede lid, onderdeel c, van de dagloonregels WW; 

e. aanvulling op de WW-uitkering: de aanvulling op de WW-uitkering, bedoeld in artikel 4; 
f. aanvulling op de ZW-uitkering: de aanvulling op de ZW-uitkering, bedoeld in artikel 6; 
g. aansluitende uitkering: de aansluitende uitkering, bedoeld in artikel 8; 
h. bovenwettelijke uitkering: de aanvulling op de WW-uitkering, de aanvulling op de ZW-

uitkering en de aansluitende uitkering; 
i. dienstbetrekking: een dienstbetrekking in de zin van de WW; 
j. eerste werkloosheidsdag: de eerste werkloosheidsdag, bedoeld in artikel 16, achtste en 

negende lid, WW; 
k. pensioenreglement: het pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP; 
l. pensioen: een pensioen in de zin van het Pensioenreglement; 
m. suppletie: een suppletie op grond van de suppletieregeling van Luchtverkeersleiding 

Nederland (suppletie gedeeltelijk arbeidsongeschikten); 
n. wachtgeld: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onderdeel r, OOW; 
o. de WW: de Werkloosheidswet; 
p. de ZW: de Ziektewet; 
q. de OOW: de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen. 
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Artikel 2   Beperking aanspraken op grond van deze regeling 
Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, geeft deze regeling geen aanspraken 
voor zover de betrokkene arbeidsuren heeft verloren uit een dienstbetrekking op grond 
waarvan hij geen betrokkene is. 
 
Artikel 3   Indexering 
De berekeningsgrondslag wordt telkens herzien overeenkomstig een algemene wijziging 
van salaris en van vakantie-uitkering met ingang van de dag waarop deze wijziging in de 
bezoldigingsregeling LVNL van toepassing wordt. 
 
Hoofdstuk 2  Bovenwettelijke uitkering 
 
Artikel 4   Het recht op aanvulling op de WW-uitkering 
1. De betrokkene die recht heeft op een uitkering op grond van de WW, met uitzondering 

van een uitkering op grond van hoofdstuk IV WW, heeft recht op een aanvulling op de 
WW-uitkering. 

2. Op de aanvulling, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 16, 19, 20, 21, 76 en 78 van 
de WW van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 5   Duur en hoogte van de aanvulling op de WW-uitkering 
1. De duur van de aanvulling op de WW-uitkering is gelijk aan de duur van de uitkering op 

grond van de WW. 
2. Op de duur van de aanvulling op de WW-uitkering zijn de artikelen 43 en 50 WW van 

overeenkomstige toepassing. 
3. De WW-uitkering wordt: 
 a. voor de betrokkene die in vaste dienst werkzaam was, gedurende de eerste  

3 maanden per dag aangevuld tot 90% van de berekeningsgrondslag, gedurende de 
daarop volgende 9 maanden tot  80% van de berekeningsgrondslag, en gedurende 
de resterende duur tot 70% van de berekeningsgrondslag; 

 b. voor de betrokkene die in tijdelijke dienst werkzaam was, gedurende de eerste  
2 maanden per dag aangevuld tot 90% van de berekeningsgrondslag, gedurende de 
daarop volgende 2 maanden tot 80% van de berekeningsgrondslag, en gedurende 
de resterende duur tot 70% van de berekeningsgrondslag. 

4. Bij de vaststelling van de duur van de perioden, bedoeld in het derde lid, gedurende 
welke aanvulling tot  90% en 80% van de berekeningsgrondslag plaatsvindt: 

 a. worden de artikelen 43 en 50 WW niet overeenkomstig toegepast, en 
 b. worden perioden, waarin de betrokkene recht heeft gehad op aanvulling op de ZW-

uitkering, mede in aanmerking genomen. 
5. Op de hoogte van de aanvulling op de WW-uitkering is artikel 47, tweede en derde lid, 

van de WW van overeenkomstige toepassing. 
6. Voor de berekening van de hoogte van de aanvulling wordt de uitkering op grond van de 

WW geacht onverminderd te zijn ontvangen indien deze op grond van enige wettelijke 
bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet geheel is betaald. 

 
Artikel 6   Het recht op aanvulling op de ZW-uitkering 
1. De betrokkene die recht op uitkering op grond van de ZW heeft en die recht op 

aanvulling op de WW-uitkering zou hebben gehad als hij niet ziek was geweest, heeft 
recht op aanvulling op de ZW-uitkering. 

2. In afwijking van het eerste lid heeft de betrokkene geen recht op aanvulling op de ZW-
uitkering over tijdvakken waarin hij recht heeft op uitkering of bezoldiging bij ziekte op 
grond van het rechtspositiereglement LVNL die leidt tot recht op loondoorbetaling bij 
ziekte na ontslag. 
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Artikel 7   Duur en hoogte van de aanvulling op de ZW-uitkering 
1. De duur van de aanvulling op de ZW-uitkering is gelijk aan de duur van de ZW-uitkering. 
2. De ZW-uitkering wordt aangevuld tot het percentage, bedoeld in artikel 5, derde lid, dat 

zou hebben gegolden als de betrokkene werkloos zou zijn gebleven of geworden. 
3. In afwijking van het tweede lid wordt de uitkering op grond van artikel 29a ZW 

aangevuld tot 100% van de berekeningsgrondslag. 
4. Voor de berekening van de hoogte van de aanvulling op de ZW-uitkering wordt de 

uitkering op grond van de ZW geacht onverminderd te zijn ontvangen indien deze op 
grond van enige wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of 
niet geheel is betaald. 

 
Artikel 8   Het recht op aansluitende uitkering 
1. De betrokkene die recht heeft op een aanvulling op de WW-uitkering, heeft zodra het 

einde van de duur van de WW-uitkering is bereikt recht op een aansluitende uitkering 
indien, berekend per de eerste werkloosheidsdag, de duur van zijn uitkering op grond 
van de WW korter is dan zijn uitkeringsduur op grond van diensttijd. 

2. De uitkeringsduur van de betrokkene op grond van diensttijd, bedoeld in het eerste lid,  
bedraagt: 

 a. voor de betrokkene die in vaste dienst werkzaam was: drie maanden, vermeerderd 
met: 

  1. indien hij op de eerste werkloosheidsdag de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft 
bereikt: 18% van zijn diensttijd; 

  2. indien hij op de eerste werkloosheidsdag 21 jaar oud is: 19,5% van zijn diensttijd, 
en zo per leeftijdsjaar opklimmend met 1,25%; 

  3. indien hij op de eerste werkloosheidsdag 60 jaar of ouder is: 78% van zijn 
diensttijd; 

 b. voor de betrokkene die in tijdelijke dienst werkzaam was: een zesde deel van zijn 
diensttijd, waarna de uitkomst naar boven wordt afgerond op hele maanden, maar 
ten hoogste 24 maanden. 

3. Indien het recht op WW-uitkering van de betrokkene na afloop van een periode van ZW-
uitkering niet kan herleven omdat er geen uitkeringsduur resteert, gaat in afwijking van 
het eerste lid de aansluitende uitkering in zodra het recht op aanvulling op de ZW-
uitkering is geëindigd. 

4. Op de aansluitende uitkering zijn de artikelen 16, 19, 20, 21, 76 en 78 WW van 
overeenkomstige toepassing. 

5. In afwijking van het tweede lid eindigt het recht op aansluitende uitkering niet voor zover 
de betrokkene: 

 a. recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a of b WW, 
of; 

 b. geen recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a of 
b WW vanwege het enkele feit dat zijn verzekering op grond van de daar bedoelde 
wetten is geëindigd, of; 

 c. niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden in verband met een situatie als bedoeld 
onder a of b. 
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Artikel 9   Duur en hoogte van de aansluitende uitkering 
1. De duur van de aansluitende uitkering is gelijk aan de hoeveelheid tijd waarmee de 

uitkeringsduur op grond van diensttijd, bedoeld in artikel 8, eerste lid, de daar bedoelde 
uitkeringsduur op grond van de WW overtreft. 

2. Op de duur van de aansluitende uitkering is artikel 43, eerste lid, WW  - 
opschortingbepaling uitkeringsperiode - niet van overeenkomstige toepassing. 

3. De aansluitende uitkering bedraagt per dag het percentage van de berekenings-
grondslag, bedoeld in artikel 5, derde lid, met inachtneming van de termijn waarover de 
betrokkene reeds recht heeft gehad op bovenwettelijke uitkering.  

4. Op de hoogte van de aansluitende uitkering is artikel 47, tweede en derde lid, WW van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 9a   Bijzondere verlenging van de bovenwettelijke uitkering 
1. De betrokkene die op 31 december 2007 45 jaar of ouder is, in vaste dienst werkzaam 

is en recht heeft op de bovenwettelijke uitkering, heeft recht op een bijzondere 
verlenging van zijn bovenwettelijke uitkering indien: 

 a. zijn diensttijd ten tijde van zijn ontslag ten minste 10 jaar bedraagt, en  
 b. de som van zijn leeftijd en zijn diensttijd ten tijde van zijn ontslag 60 jaar of meer 

bedraagt. 
2. De bijzondere verlenging duurt tot de eerste dag van de kalendermaand volgende op 

die waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 
3. De bovenwettelijke uitkering bedraagt tijdens de bijzondere verlenging per dag 70% van 

de berekeningsgrondslag. Artikel 47, tweede en derde lid, WW is van overeenkomstige 
toepassing. 

4. Artikel 8, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing op de bovenwettelijke 
uitkering tijdens de bijzondere verlenging, met dien verstande dat de bijzondere 
verlenging in ieder geval eindigt met ingang van de dag, genoemd in het tweede lid. 

 
Artikel 10   Het geldend maken van het recht op bovenwettelijke uitkering 
1. De artikelen 22 tot en met 27 en 28 WW zijn van overeenkomstige toepassing op de 

aanvulling op de WW-uitkering en op de aansluitende uitkering, behalve in de situatie, 
bedoeld in artikel 8, derde lid. 

2. De artikelen 28, 30, 30a, 31, eerste lid, 37, 38a, eerste en vierde lid, 44, 45, 49 en 54 
ZW zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvulling op de ZW-uitkering en op de 
aansluitende uitkering in de situatie, bedoeld in artikel 8, vijfde lid. 

3. Indien de betrokkene de verplichting, bedoeld in artikel 25 WW, artikel 31, eerste lid, 
ZW of artikel 49 ZW niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan het bestuur de 
bovenwettelijke uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk, weigeren. 

 
Artikel 11   De betaling van de bovenwettelijke uitkering 
1. De artikelen 30 tot en met 40 WW zijn van overeenkomstige toepassing op de 

aanvulling op de WW-uitkering en op de aansluitende uitkering, behalve in de situatie, 
bedoeld in artikel 8, derde lid. 

2. De artikelen 31, tweede tot en met vijfde lid, 32 tot en met 33b, 40 tot en met 42, 47 tot 
en met 48, 50 en 85 ZW zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvulling op de 
ZW-uitkering en op de aansluitende uitkering in de situatie, bedoeld in artikel 8, vijfde 
lid. 

3. In de situatie, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, onderdeel a, wordt de daar bedoelde 
uitkering waarop de betrokkene recht heeft, geheel in mindering gebracht op de 
aansluitende uitkering. Artikel 7, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
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Hoofdstuk 3  De overlijdensuitkering 
 
Artikel 12 
1. Indien de betrokkene die recht heeft op bovenwettelijke uitkering, overlijdt: 
 a. wordt de overlijdensuitkering, bedoeld in de artikelen 35 en 36 ZW en artikel 23 

Toeslagenwet, aangevuld tot het dagbedrag van de WW-uitkering, de ZW-uitkering, 
de toeslag op grond van de Toeslagenwet en de bovenwettelijke uitkering waarop de 
betrokkene op de dag van zijn overlijden recht had, vermenigvuldigd met 65,25; 

 b. wordt, indien er geen recht bestaat op een overlijdensuitkering op grond van de ZW 
uitsluitend omdat de betrokkene niet meer verzekerd is op grond van de ZW, een 
overlijdensuitkering toegekend onder overeenkomstige toepassing van artikel 35 en 
artikel 36, eerste lid, ZW. Deze uitkering wordt aangevuld overeenkomstig het 
bepaalde onder a. 

2. De overlijdensuitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedig mogelijk betaald, 
maar in ieder geval binnen één maand na de vaststelling van het recht op de 
overlijdensuitkering. 

3. Op de overlijdensuitkering, bedoeld in het eerste lid, worden andere bedragen waarop 
de nabestaanden ter zake van het overlijden recht hebben uit of in verband met 
dienstbetrekkingen van de betrokkene, in mindering gebracht voor zover deze 
dienstbetrekkingen, of inkomsten uit of in verband daarmee, hebben geleid tot een 
vermindering van de WW-uitkering, de ZW-uitkering, de toeslag op grond van de 
Toeslagenwet of de bovenwettelijke uitkering van de betrokkene. De vorige volzin wordt 
niet toegepast voor zover met die dienstbetrekkingen, of met de inkomsten uit of in 
verband daarmee, al rekening is gehouden bij de toepassing van het eerste lid. 

4. Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde bedragen op grond 
van deze regeling, worden met de overlijdensuitkering verrekend. 

5. De artikelen 33 tot en met 33b ZW zijn van overeenkomstige toepassing op de 
overlijdensuitkering voor zover deze onverschuldigd is betaald. 

 
Hoofdstuk 4  Bijzondere bepalingen in geval van arbeidsongeschiktheid 
 
Artikel 13   Samenloop met suppletie (artikel 1 onder m) 
1. Zolang een betrokkene uit hoofde van een ontslag recht heeft op suppletie, heeft hij uit 

hoofde van dat ontslag geen recht op bovenwettelijke uitkering. 
2. Indien de voor de betrokkene geldende duur van de bovenwettelijke uitkering, zoals 

vastgesteld per de ingangsdatum van het ontslag, langer zou zijn dan de duur van de 
suppletie, heeft de betrokkene recht op bovenwettelijke uitkering met ingang van de dag 
per welke het recht op suppletie door het verstrijken van de duur eindigt. Duur en 
hoogte van de bovenwettelijke uitkering worden in dat geval vastgesteld alsof er op de 
ingangsdatum van het ontslag een recht op aanvulling op de WW-uitkering, eventueel 
gevolgd door een recht op aansluitende uitkering, zou zijn ontstaan en tot het verstrijken 
van de duur van de suppletie ononderbroken zou zijn doorgelopen. 

3. Zolang en voor zover de betrokkene tegelijk recht heeft op een bovenwettelijke uitkering 
op grond van dit artikel en een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een andere 
bovenwettelijke uitkering of een uitkering die daar naar aard en strekking mee 
overeenkomt, heeft de bovenwettelijke uitkering op grond van dit artikel het karakter van 
een aanvulling tot het percentage, bedoeld in artikel 5, derde lid, of artikel 9, derde lid, 
dat voor de betrokkene geldt op grond van het tweede lid. Artikel 5, zesde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 
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4. Indien op de suppletie onder overeenkomstige toepassing van artikel 27 WW een 
maatregel is toegepast die bij het verstrijken van de duur van de suppletie nog niet 
geheel is uitgevoerd, wordt deze maatregel voortgezet tijdens de bovenwettelijke 
uitkering. Indien de suppletie blijvend geheel geweigerd is, wordt ook de bovenwettelijke 
uitkering blijvend geheel geweigerd. 

 
Hoofdstuk 5  Re-integratiebevorderende regelingen 
 
Artikel 14   Loonaanvulling 
1. De betrokkene, wiens recht op bovenwettelijke uitkering binnen de duur, bedoeld in het 

zesde lid, geheel of gedeeltelijk is geëindigd wegens de aanvang van een nieuwe 
dienstbetrekking, met uitzondering van een arbeidsverhouding die op grond van artikel 
4 of 5 WW als dienstbetrekking wordt beschouwd, heeft recht op loonaanvulling indien 
het loon in zijn nieuwe dienstbetrekking minder bedraagt dan de berekeningsgrondslag. 

2. Het eerste lid is mede van toepassing op de betrokkene die geen recht op boven-
wettelijke uitkering heeft, maar dit recht wel zou hebben gehad als hij geen nieuwe 
dienstbetrekking had aanvaard. Voor de toepassing van het eerste lid wordt ten aanzien 
van deze betrokkene gehandeld alsof hij aansluitend aan zijn arbeidsurenverlies als 
betrokkene een recht op bovenwettelijke uitkering zou hebben gehad. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft de betrokkene geen recht op 
loonaanvulling indien zijn bovenwettelijke uitkering blijvend geheel is of zou zijn 
geweigerd. 

4. Het recht op loonaanvulling eindigt: 
 a. voor zover de betrokkene arbeidsuren, alsmede het recht op onverminderde 

loonbetaling over die arbeidsuren, uit zijn nieuwe dienstbetrekking verliest; 
 b. zodra de betrokkene het recht op loonbetaling uit zijn nieuwe dienstbetrekking 

verliest terwijl die dienstbetrekking blijft bestaan; 
 c. met ingang van een berekeningsperiode als bedoeld in het zevende lid, indien over 

die berekeningsperiode het loon in de nieuwe dienstbetrekking niet meer lager is dan 
de berekeningsgrondslag; 

 d. zodra de omstandigheid, bedoeld in het derde lid, zich voordoet; 
 e. zodra de duur van de loonaanvulling is verstreken. 
5. Indien het recht op loonaanvulling is geëindigd op grond van het vierde lid, onderdeel a, 

b of c, heeft de betrokkene opnieuw recht op loonaanvulling indien de omstandigheid 
die het recht heeft doen eindigen heeft opgehouden te bestaan en de betrokkene 
binnen de duur, bedoeld in het zesde lid, opnieuw voldoet aan de voorwaarden, gesteld 
in het eerste of tweede lid en het derde lid. Over een tijdvak waarin recht op 
loonaanvulling bestaat op grond van meer dan één recht op bovenwettelijke uitkering, 
komt alleen het hoogste recht op loonaanvulling tot uitbetaling. 

6. De loonaanvulling duurt: 
 a. voor de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk tot het einde van de duur van 

de bovenwettelijke uitkering, zoals die is vastgesteld per de eerste 
werkloosheidsdag; 

 b. voor de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, uiterlijk tot het einde van de duur van 
de bovenwettelijke uitkering waarop hij recht zou hebben gehad als hij aansluitend 
aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene werkloos zou zijn geworden. 

7. De berekeningsperiode van de loonaanvulling is het deel van een kalendermaand 
waarover de betrokkene recht heeft op loon uit zijn nieuwe dienstbetrekking en waarin 
de duur, bedoeld in het zesde lid, nog niet is verstreken. 
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8. De loonaanvulling is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het onverminderde loon in 
de nieuwe dienstbetrekking en anderzijds de berekeningsgrondslag, beide herleid tot 
het bedrag dat geldt over de berekeningsperiode. 

9. In afwijking van het achtste lid wordt indien de nieuwe dienstbetrekking een kleinere 
urenomvang per week heeft dan de bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene 
recht had of zou hebben gehad, voor de berekening bedoeld in het achtste lid de 
berekeningsgrondslag vermenigvuldigd met de urenomvang per week van de nieuwe 
dienstbetrekking, gedeeld door de urenomvang per week van het recht op 
bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene recht had of zou hebben gehad. Indien 
de nieuwe dienstbetrekking geen vaste urenomvang of vaste gemiddelde urenomvang 
per week heeft, wordt bij deze berekening de gemiddelde urenomvang per week in de 
berekeningsperiode, bedoeld in het zevende lid, in aanmerking genomen. Dit lid wordt 
niet toegepast als zowel de nieuwe dienstbetrekking als het recht op bovenwettelijke 
uitkering een urenomvang per week heeft, gelijk aan die van een volledige 
dienstbetrekking. 

10. De betrokkene die voor loonaanvulling in aanmerking wil komen is verplicht: 
 a. binnen drie maanden na het ontstaan van het recht op loonaanvulling een aanvraag 

om loonaanvulling in te dienen; 
 b. de door het bestuur te stellen controlevoorschriften loonaanvulling na te leven; 
 c. indien hem deze verplichting door het bestuur schriftelijk is opgelegd, in voldoende 

mate te trachten passende arbeid tegen een hoger loon te verkrijgen, en indien hem 
zulke arbeid wordt aangeboden, deze te aanvaarden. 
Indien de betrokkene deze verplichtingen niet nakomt, zijn de artikelen 23 en 27 WW 
van overeenkomstige toepassing. 

11. Artikel 25 WW is van overeenkomstige toepassing op de loonaanvulling. Indien de 
betrokkene de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk is nagekomen, 
kan het bestuur de loonaanvulling tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk, weigeren. 

12. De loonaanvulling wordt per maand achteraf betaald. Op de betaling van de 
loonaanvulling zijn de artikelen 30 en 36 tot en met 40 WW van overeenkomstige 
toepassing. 

13. Voor de toepassing van dit artikel: 
 a. wordt een loonaanvulling uit anderen hoofde of een daarmee naar aard en strekking 

overeenkomende uitkering, waarop de betrokkene recht heeft, geacht deel uit te 
maken van het loon uit de nieuwe dienstbetrekking; 

 b. wordt het loon in de nieuwe dienstbetrekking overigens op dezelfde wijze vastgesteld 
als de berekeningsgrondslag. 

 
Artikel 15   Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid uit een nieuwe dienstbetrekking 
1. Voor zover de betrokkene die recht heeft op bovenwettelijke uitkering na aanvaarding 

van een nieuwe dienstbetrekking: 
 a. opnieuw werkloos is en een nieuw recht op WW-uitkering heeft binnen de duur, 

bedoeld in het vierde en vijfde lid, 
 b. recht heeft op een ZW-uitkering en een nieuw recht op WW-uitkering als bedoeld 

onder a. zou hebben verkregen als hij niet ziek zou zijn geweest, 
 herleeft zijn recht op bovenwettelijke uitkering overeenkomstig dit artikel. 
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2. Indien de betrokkene ter zake van zijn arbeidsurenverlies als betrokkene geen recht op 

bovenwettelijke uitkering heeft, maar dit recht wel zou hebben gehad als hij geen 
nieuwe dienstbetrekking had aanvaard, heeft hij recht op bovenwettelijke uitkering 
overeenkomstig dit artikel voor zover hij: 

 a. een recht op WW-uitkering verkrijgt binnen de duur van de bovenwettelijke uitkering 
zoals die voor hem zou gelden per de datum van het arbeidsurenverlies als 
betrokkene, of 

 b. recht heeft op een ZW-uitkering en een recht op WW-uitkering als bedoeld onder a. 
zou hebben verkregen als hij niet ziek zou zijn geweest. 

3. De bovenwettelijke uitkering, bedoeld in het tweede lid, wordt blijvend geheel geweigerd 
indien deze blijvend geheel zou zijn geweigerd als er ten gevolge van het 
arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op WW-uitkering zou zijn ontstaan. 

4. De bovenwettelijke uitkering, bedoeld in het eerste en tweede lid, duurt: 
 a. voor de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk tot het einde van de duur van 

zijn bovenwettelijke uitkering, zoals die is vastgesteld per de eerste 
werkloosheidsdag; 

 b. voor de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, uiterlijk tot het einde van de duur van 
de bovenwettelijke uitkering waarop hij recht zou hebben gehad als hij aansluitend 
aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene werkloos zou zijn geworden. 

5. De artikelen 43 en 50 WW zijn niet van overeenkomstige toepassing op de 
uitkeringsduur, bedoeld in het vierde lid. 

6. De hoogte van de bovenwettelijke uitkering is gelijk aan het percentage van de 
berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 5, derde lid of artikel 9, derde lid, dat: 

 a. op de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, van toepassing zou zijn geweest als hij 
vanaf de eerste werkloosheidsdag onafgebroken recht op bovenwettelijke uitkering 
zou hebben gehad; 

 b. op de betrokkene, bedoeld in het tweede lid, van toepassing zou zijn geweest als hij 
vanaf het arbeidsurenverlies als betrokkene onafgebroken recht op bovenwettelijke 
uitkering zou hebben gehad. 

7. Zolang en voor zover de betrokkene tegelijk recht heeft op een bovenwettelijke uitkering 
op grond van dit artikel en een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een andere 
bovenwettelijke uitkering of een uitkering die daar naar aard en strekking mee 
overeenkomt, heeft de bovenwettelijke uitkering op grond van dit artikel het karakter van 
een aanvulling tot het percentage, bedoeld in artikel 5, derde lid, of artikel 9, derde lid, 
dat voor de betrokkene geldt op grond van het vijfde lid. Artikel 5, zesde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 16   Afkoop 
1. Op aanvraag van de betrokkene kan het recht op bovenwettelijke uitkering worden 

afgekocht in door het bestuur te bepalen gevallen. 
2. Het bestuur kan nadere regels stellen aangaande het eerste lid. 
3. Indien het recht op bovenwettelijke uitkering vanaf een bepaald tijdstip is afgekocht, 

heeft de betrokkene geen enkele aanspraak op grond van deze regeling over de 
periode vanaf dat tijdstip, zolang hij niet opnieuw een recht op bovenwettelijke uitkering 
heeft verkregen. 

 
Artikel 17   Vergoeding van verhuiskosten 
1. Aan de betrokkene, die werkzaamheden gaat verrichten, kan op zijn aanvraag en onder 

door het bestuur te stellen voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming worden 
verleend in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizing. 

2. Het bestuur kan nadere regels stellen aangaande het eerste lid. 
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Hoofdstuk 6  Slotbepalingen 
 
Aanpassing uitkeringspercentages in geval van wijziging van het uitkeringspercentage op 
grond van de WW. 
 
Artikel 18   Aanpassing uitkeringspercentages 
Zodra het percentage, genoemd in de artikelen 47, eerste lid, 51, eerste lid, 52, eerste lid, of 
52i, eerste lid, WW wijziging ondergaat, wijzigen de overeenkomstige percentages, 
genoemd in artikel 5, derde lid, en artikel 9, derde lid, met hetzelfde aantal procentpunten. 
 
Artikel 19   Overgangsbepalingen 
Ontslaguitkeringen die zijn toegekend krachtens de wachtgeldregeling LVNL en de  
uitkeringsregeling LVNL zoals die luiden op 31 december 2002 blijven uitsluitend 
gehandhaafd voor wat betreft: 
a. de hoogte en de duur; 
b. de anticumulatie mits er zes maanden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding 

van deze regeling gedurende tenminste drie maanden neveninkomsten uit arbeid of 
bedrijf zijn genoten. De anticumulatie blijft alsdan gehandhaafd gedurende ten hoogste 
tien jaar dan wel gedurende ten hoogste vijftien jaar indien betrokkene op de datum 
voorafgaand  aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit 50 jaar of ouder is. 

 
Artikel 20 
De wachtgeldregeling LVNL en de uitkeringsregeling LVNL worden hierbij ingetrokken. 
 
Artikel 21   Inwerkingtreding 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001, met uitzondering van 

artikel 19, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2003. 
2. Over het tijdvak tot de ingang van fase 3 van de Wet overheidspersoneel onder de 

werknemersverzekeringen kan een betrokkene slechts aanspraken aan deze regeling 
ontlenen voor zover de WW en de ZW reeds op hem van toepassing zijn. 

 
Artikel 22   Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als regeling bovenwettelijke aanspraken bij 
werkloosheid Luchtverkeersleiding Nederland. 
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Controlevoorschriften loonaanvulling als bedoeld in artikel 14, tiende lid, van de 
regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid Luchtverkeersleiding 
Nederland. 
 
Artikel 1 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
a. het bestuur, betrokkene: hetgeen daaronder wordt verstaan in de regeling 

bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid Luchtverkeersleiding Nederland; 
b. loonaanvulling: een loonaanvulling als bedoeld in artikel 14 van de regeling 

bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid Luchtverkeersleiding Nederland. 
 
Artikel 2 
De betrokkene die in aanmerking wil komen voor loonaanvulling, dient een aanvraag in bij 
de instantie die daartoe door het bestuur is aangewezen. De aanvraag vindt plaats door het 
indienen van een door deze instantie beschikbaar gesteld aanvraagformulier, dat volledig en 
juist is ingevuld, dat is voorzien van de gevraagde bijlagen, en dat door de betrokkene is 
ondertekend. 
 
Artikel 3 
De betrokkene die een aanvraag om loonaanvulling heeft ingediend, is verplicht: 
a. periodiek, op de tijdstippen en op de wijze hem opgedragen door de instantie, bedoeld 

in artikel 2, opgave te doen van de werkzaamheden die hij heeft verricht en van de 
inkomsten die hij uit die werkzaamheden heeft genoten over de periode waarin hij 
aanspraak maakt op loonaanvulling; 

b. op een aangegeven tijd en plaats te verschijnen op verzoek van de instantie, bedoeld in 
artikel 2; 

c. controle mogelijk te maken door inspecteurs, die zich met een daartoe strekkende 
machtiging kunnen legitimeren; 

d. een wijziging in zijn woon- of verblijfplaats onverwijld te melden aan de instantie, 
bedoeld in artikel 2; 

e. de instantie, bedoeld in artikel 2, desgevraagd inzage te verstrekken in en tegen 
kostprijs kopieën te verstrekken van boeken, bescheiden, stukken en andere 
gegevensdragers, voor zover deze betekenis kunnen hebben voor het recht op 
loonaanvulling of voor het bedrag van de loonaanvulling dat aan de betrokkene wordt 
betaald; 

f. de instantie, bedoeld in artikel 2, desgevraagd verklaringen over te leggen afkomstig 
van en ondertekend door zijn werkgever of werkgevers of relevante derden, waarin 
deze de juistheid van door de betrokkene in verband met de loonaanvulling verstrekte 
gegevens bevestigen. 

 
Artikel 4 
Deze regeling treedt tegelijk met de regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
Luchtverkeersleiding Nederland in werking.  
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Regeling sanctionering overtreding inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 10, derde 
lid en artikel 14, elfde lid, van de regeling bovenwettelijke aanspraken bij 
werkloosheid LVNL 
 
Artikel 1  Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. bestuur, betrokkene, bovenwettelijke uitkering, loonaanvulling, WW, ZW: hetgeen 

daaronder wordt verstaan in de regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
Luchtverkeersleiding Nederland; 

b. inlichtingenplicht: de verplichting, bedoeld in artikel 25 WW, artikel 31, eerste lid, ZW of 
artikel 49 ZW, voor zover deze van overeenkomstige toepassing is op de 
bovenwettelijke uitkering of de loonaanvulling; 

c. benadelingsbedrag, boete, categorie: hetgeen daaronder wordt verstaan in het 
Boetebesluit Tica.; 

d. maatregel: een gehele of gedeeltelijke weigering van de bovenwettelijke uitkering of de 
loonaanvulling als bedoeld in artikel 3; 

e. dringende reden: een dringende reden als bedoeld in de WW en de ZW. 
 
Artikel 2   Waarschuwing 
Indien ten aanzien van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht op grond 
van de WW of de ZW zou zijn volstaan met een schriftelijke waarschuwing, wordt volstaan 
met een schriftelijke waarschuwing. 
 
Artikel 3   Maatregelen 
1. Indien op grond van de WW of de ZW ten aanzien van het niet of niet behoorlijk 

nakomen van de inlichtingenplicht: 
 a. een boete zou zijn opgelegd van de eerste of tweede categorie, wordt de 

bovenwettelijke uitkering respectievelijk de loonaanvulling voor de helft geweigerd 
gedurende 13 weken; 

 b. een boete zou zijn opgelegd van de derde of vierde categorie, wordt de 
bovenwettelijke uitkering respectievelijk de loonaanvulling voor de helft geweigerd 
gedurende 26 weken; 

 c. een boete zou zijn opgelegd van de vijfde of een hogere categorie; 
wordt de bovenwettelijke uitkering respectievelijk de loonaanvulling blijvend geheel 
geweigerd. 

2. Bij de bepaling van de categorie van boete die zou zijn opgelegd, worden voor de 
berekening van het benadelingsbedrag de uitkering op grond van de WW en de ZW 
buiten beschouwing gelaten en de bovenwettelijke uitkering en de loonaanvulling 
afzonderlijk van elkaar in aanmerking genomen. 

3. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, gaan in bij het begin van de periode waarover 
de betrokkene ten aanzien van zijn bovenwettelijke uitkering respectievelijk 
loonaanvulling niet of niet behoorlijk aan de inlichtingenplicht heeft voldaan. Betreft dit 
meerdere perioden, dan wordt het benadelingsbedrag over die perioden samengeteld 
en gaat de maatregel in bij het begin van de eerste van die perioden. Perioden 
waarover al een maatregel is opgelegd of een schriftelijke waarschuwing is gegeven of 
waarop artikel 4, eerste lid, van toepassing is, blijven daarbij buiten beschouwing. 

 
Artikel 4   Verwijtbaarheid 
1. Indien de betrokkene de inlichtingenplicht niet of niet behoorlijk is nagekomen en hem 

dit in het geheel niet te verwijten is, wordt geen maatregel opgelegd en geen schriftelijke 
waarschuwing gegeven. 
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2. Indien het bestuur, gelet op de mate waarin de betrokkene de overtreding van de 
inlichtingenplicht kan worden verweten, de op grond van artikel 3 vastgestelde 
maatregel te zwaar acht, kan het de naast lagere maatregel opleggen. Voor de 
toepassing van artikel 3, lid 1 onder a betekent dit dat wordt volstaan met een 
schriftelijke waarschuwing. 

 
Artikel 5   Recidive 
Indien aan de betrokkene schriftelijk is bekendgemaakt dat hem op grond van deze regeling 
een maatregel is opgelegd en hij binnen twee jaar na deze bekendmaking opnieuw de 
inlichtingenplicht niet nakomt, kan het bestuur de naast hogere maatregel opleggen.  
 
Artikel 6   Dringende reden 
Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan het bestuur besluiten van het 
opleggen van een maatregel af te zien. 
 
Artikel 7   Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt tegelijk met de regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
Luchtverkeersleiding Nederland in werking.  
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Regels inzake afkoop van het recht op bovenwettelijke uitkering als bedoeld in artikel 
16 van de Regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid LVNL 
 
Artikel 1 
In deze regels wordt verstaan onder: 
a. bestuur, betrokkene, berekeningsgrondslag, bovenwettelijke uitkering, WW, ZW: 

hetgeen daaronder wordt verstaan in de regeling bovenwettelijke aanspraken bij 
werkloosheid Luchtverkeersleiding Nederland; 

b. afkoop: afkoop als bedoeld in artikel 16 van de regeling bovenwettelijke aanspraken bij 
werkloosheid Luchtverkeersleiding Nederland; 

c. afkoopdatum: de datum vanaf welke het recht op bovenwettelijke uitkering wordt 
afgekocht. 

 
Artikel 2 
De betrokkene kan zijn recht op bovenwettelijke uitkering voor de nog resterende duur 
afkopen indien; 
a. hij emigreert, of; 
b. hij werkzaamheden gaat verrichten als zelfstandig ondernemer, dan wel bestaande 

werkzaamheden als zelfstandig ondernemer uitbreidt, of; 
c. er naar het oordeel van het bestuur andere omstandigheden aanwezig zijn waaronder 

afkoop mogelijk dient te zijn. 
 
Artikel 3 
1. De betrokkene die zijn recht op bovenwettelijke uitkering wil afkopen, dient een 

schriftelijk, door hem ondertekend verzoek tot afkoop in bij de instantie, daartoe 
aangewezen door het bestuur. Dit verzoek bevat de reden voor afkoop en de gewenste 
afkoopdatum. 

2. De betrokkene kan zijn verzoek om afkoop schriftelijk intrekken zolang de afkoopsom 
niet is betaald. Het bestuur bevestigt de ontvangst van de intrekking schriftelijk aan de 
betrokkene. 

 
Artikel 4 
1. Binnen een maand na de door de betrokkene gewenste afkoopdatum, of indien dat later 

is, binnen een maand nadat de instantie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, het verzoek om 
afkoop heeft ontvangen, deelt het bestuur de betrokkene schriftelijk mee wat het 
voornemens is te beslissen, indien: 

 a. het voornemen bestaat het verzoek in te willigen, of; 
 b. het bestuur van oordeel is dat er aanleiding is het verzoek niet in te willigen per de 

door de betrokkene genoemde afkoopdatum, maar wel per een andere datum. 
 Bij deze mededeling vermeldt het bestuur de hoogte van de afkoopsom die bij de 

voorgenomen beslissing zou gelden en stelt het de betrokkene een redelijke termijn om 
zijn verzoek om afkoop schriftelijk te bevestigen, aan te passen of in te trekken. 

2. Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk na de ontvangst van een bevestiging of 
aanpassing als bedoeld in het eerste lid, een beslissing op het verzoek om afkoop. 

3. Het bestuur wijst het verzoek om afkoop af  indien de betrokkene ondanks herhaald 
verzoek: 

 a. niet genoegzaam aantoont dat een omstandigheid als bedoeld in artikel 2 zich 
voordoet, of; 

 b. niet reageert op de mededeling, bedoeld in het eerste lid. 
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Artikel 5 
1. De afkoopsom wordt gesteld op 30% van het bedrag aan bovenwettelijke uitkering dat 

de betrokkene vanaf de afkoopdatum zou hebben ontvangen als de omstandigheden, 
bedoeld in artikel 2, die voor de betrokkene reden tot afkoop zijn, zich niet zouden 
hebben voorgedaan. 

2. Bij de berekening van de afkoopsom wordt geen rekening gehouden met de gevolgen 
van: 

 a. indexeringen van de berekeningsgrondslag per een datum na de afkoopdatum; 
 b. een eventueel recht van de betrokkene op een uitkering op grond van de ZW op of 

na de afkoopdatum; 
 c. overige omstandigheden die zich op of na de afkoopdatum voordoen, voor zover 

deze geen invloed hebben op de bovenwettelijke uitkering over de periode vóór de 
afkoopdatum. 

 
Artikel 6 
1. De afkoopsom wordt betaald binnen een maand nadat de beslissing tot inwilliging van 

het verzoek tot afkoop schriftelijk aan de betrokkene is meegedeeld. 
2. Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde bedragen op grond 

van de regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid Luchtverkeersleiding 
Nederland kunnen met de afkoopsom ineens worden verrekend. 

3. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstige toepassing op de 
afkoopsom  voor zover deze onverschuldigd is betaald. 

 
Artikel 7 
Deze regeling treedt tegelijk met de regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
Luchtverkeersleiding Nederland.  
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Regels inzake de vergoeding van verhuiskosten als bedoeld in artikel 17 van de 
Regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid LVNL 
 
Artikel 1 
In deze regels wordt verstaan onder: 
a. bestuur, betrokkene, bovenwettelijke uitkering: hetgeen daaronder wordt verstaan in de 

regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid Luchtverkeersleiding Nederland; 
b. reisafstand: de afstand tussen de woonplaats en de werkplaats, vastgesteld op de wijze 

zoals ten tijde van de beslissing op het verzoek van de betrokkene gebruikelijk is voor 
de inkomstenbelasting.  

 
Artikel 2 
1. De betrokkene heeft recht op vergoeding van verhuiskosten indien: 
 a. hij recht heeft op een bovenwettelijke uitkering, die niet blijvend geheel is geweigerd, 

en waarvan de duur niet verstrijkt of zonder de aanvaarding van werkzaamheden zou 
zijn verstreken binnen 6 maanden na de ingangsdatum van de werkzaamheden, en; 

 b. hij werkzaamheden aanvaardt die leiden tot een eindiging van zijn recht op 
bovenwettelijke uitkering voor ten minste de helft van het aantal uren per week 
waarvoor hij onmiddellijk vóór de aanvang van die werkzaamheden recht had op 
bovenwettelijke uitkering, en; 

 c. verhuizing voor het aanvaarden van die werkzaamheden noodzakelijk is. 
2. De betrokkene heeft mede recht op vergoeding van verhuiskosten indien hij recht op 

een bovenwettelijke uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, zou hebben 
gehad als hij niet de nieuwe werkzaamheden had aanvaard in verband waarmee hij 
verhuist, en indien hij tevens voldoet aan de voorwaarde gesteld in het eerste lid, 
onderdeel c. 

3. Verhuizing wordt geacht noodzakelijk te zijn voor het aanvaarden van werkzaamheden 
indien de werkzaamheden bestaan uit een nieuwe dienstbetrekking, de betrokkene uit 
hoofde van die dienstbetrekking verplicht is binnen een bepaald gebied te wonen, de 
betrokkene buiten dat gebied woont, en hij naar dat gebied verhuist. 

4. Verhuizing wordt mede geacht noodzakelijk te zijn voor het aanvaarden van 
werkzaamheden indien de reisafstand tussen de woonplaats van de betrokkene en 
diens standplaats voor de werkzaamheden vóór de verhuizing ten minste 50 kilometer, 
en na de verhuizing ten hoogste 25 kilometer bedraagt. 

 
Artikel 3 
1. De betrokkene die in aanmerking wil komen voor vergoeding van verhuiskosten, dient 

een schriftelijk, door hem ondertekend verzoek in bij de instantie, daartoe aangewezen 
door het bestuur. Het verzoek bevat de aard, de urenomvang per week, de 
ingangsdatum en de plaats van de werkzaamheden, de verhuisdatum en het oude en 
nieuwe woonadres. 

2. Een verzoek om vergoeding van verhuiskosten wordt niet meer in behandeling 
genomen als het meer dan 6 maanden na de verhuizing waarop het betrekking heeft, is 
ontvangen door de instantie, bedoeld in het eerste lid. Het bestuur kan in bijzondere 
gevallen beslissen dat het verzoek toch in behandeling wordt genomen. 

3. De betrokkene verstrekt desgevraagd aan de instantie, bedoeld in het eerste lid, bewijs 
van zijn verhuizing en van andere feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn 
voor het recht op en de hoogte van de vergoeding van verhuiskosten. 
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4. Het bestuur neemt binnen een maand na de verhuizing, of als dat later is, binnen een 
maand nadat de instantie, bedoeld in het eerste lid, het verzoek om vergoeding van 
verhuiskosten heeft ontvangen, een beslissing op het verzoek om vergoeding van 
verhuiskosten. 

 
Artikel 4 
1. De vergoeding van verhuiskosten bedraagt € 2.700,-. 
2. Indien de betrokkene in verband met zijn nieuwe werkzaamheden uit anderen hoofde 

een vergoeding van verhuiskosten ontvangt, wordt die vergoeding in mindering gebracht 
op het bedrag, bedoeld in het eerste lid. 

 
Artikel 5 
1. De vergoeding van verhuiskosten wordt betaald binnen een maand nadat de inwilliging 

van het verzoek tot vergoeding van verhuiskosten schriftelijk aan de betrokkene is 
meegedeeld, of als dat later is, binnen een maand na de verhuizing. 

2. Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde bedragen op grond 
van de regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid Luchtverkeersleiding 
Nederland kunnen met de vergoeding van verhuiskosten ineens worden verrekend. 

3. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstige toepassing op een 
vergoeding van verhuiskosten voor zover deze onverschuldigd is betaald.  

 
Artikel 6 
Deze regeling treedt tegelijk met de regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
Luchtverkeersleiding Nederland in werking. 
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Levensloopregeling LVNL  
 
Artikel 1 Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
1. werknemer: degene die is aangesteld op grond van het rechtspositiereglement LVNL; 
2. deelnemer: de werknemer die overeenkomstig artikel 3 aan de levensloopregeling 

deelneemt; 
3. levensloopvoorziening: de voorziening ingevolge de levensloopregeling bedoeld in 

artikel 2; 
4. instelling: de door de deelnemer aan te wijzen instelling waarbij de levensloop-

voorziening wordt aangehouden; 
5. levenslooprekening: een bij de instelling ten name van de deelnemer geopende 

geblokkeerde rekening -levenslooprekening- waarop het ingehouden loon gestort wordt; 
6. levensloopverzekering: een bij de instelling ten name van de deelnemer afgesloten 

verzekering -levensloopverzekering- waarop het ingehouden loon gestort wordt; 
7. levenslooptegoed: het tegoed op een levenslooprekening of het verzekerd kapitaal; 
8. berekeningsgrondslag: het salaris, vermeerderd met vaste toelage onregelmatige 

dienst, vakantietoelage en eindejaarsuitkering. 
 
Artikel 2  Doel 
Deze levensloopregeling heeft ten doel het treffen van een geldelijke voorziening uitsluitend 
ten behoeve van het opnemen van een periode van verlof. 
 
Artikel 3 Deelname 
1. De werknemer heeft het recht deel te nemen aan de levensloopregeling.  
2. De deelname geschiedt door het invullen en ondertekenen van het deelnameformulier. 

Op dit deelnameformulier maakt de werknemer kenbaar welk bedrag of percentage van 
zijn loon het bestuur maandelijks of eenmalig dient in te houden en op de levensloop-
rekening of levensloopverzekering moet worden gestort. 

3. De werknemer kan het verzoek om maandelijks een bedrag of percentage in te houden 
slechts één keer per jaar doen met dien verstande dat de deelnemer te allen tijde kan 
verzoeken om de inhoudingen en stortingen te doen beëindigen. Een verzoek om een 
bedrag in te houden uit een bron zoals genoemd in artikel 4, vijfde lid, kan per bron 
slechts één keer per jaar gedaan worden. 

4. De werknemer gaat door ondertekening van het deelnameformulier akkoord met de 
bepalingen van dit reglement.  

5. De werknemer maakt op het deelnameformulier kenbaar bij welke instelling de 
levensloopvoorziening dient te worden aangehouden en levert een kopie van het 
polisblad in bij het deelnameformulier. Verder verklaart de werknemer of hij al beschikt 
over een of meerdere levensloopregeling(en) en/of levensloopverzekering(en) uit vorige 
dienstbetrekkingen. Indien dat het geval is, verklaart de werknemer: 

 a. de omvang van de storting die een of meer gewezen inhoudingsplichtige(n) namens 
hem heeft/hebben gedaan in het kalenderjaar waarin hij het aanmeldingsformulier 
ondertekent, en; 

 b. het levenslooptegoed van zijn levensloopregeling(en) en/of 
levensloopverzekering(en) op 1 januari van het kalenderjaar waarin hij wil deelnemen 
aan de levensloopregeling bij de werkgever, en; 

 c. hoeveel jaar hij heeft deelgenomen aan de levensloopregeling. 
 Tevens overlegt de werknemer een kopie van de polisbladen van deze eerdere 

regeling(en)/verzekering(en). 
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6. Indien de werknemer beschikt over één of meerdere levensloopregeling(en) en/of 

levensloopverzekering(en) uit vorige dienstbetrekkingen, dient hij jaarlijks schriftelijk aan 
de werkgever mee te delen wat het levenslooptegoed van deze regeling(en) en/of 
verzekering(en) is op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar. 

 
7. De werknemer verklaart schriftelijk dat hij niet bij een inhoudingsplichtige spaart 

ingevolge een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de 
loonbelasting 1964, in een jaar waarin hij een voorziening opbouwt ingevolge een 
levensloopregeling. 

 
Artikel 4  Inhouding op brutoloon  
1. De inhouding per kalenderjaar ingevolge de levensloopregeling bedraagt: 
 a. indien aan het begin van het kalenderjaar het levenslooptegoed minder bedraagt dan 

2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd aan het in het voorafgaande kalenderjaar 
genoten loon (= het op de jaaropgave vermelde loon): ten hoogste 12% van het loon 
in het kalenderjaar;  

 b. indien aan het begin van het kalenderjaar het levenslooptegoed gelijk is aan of meer 
bedraagt dan 2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd aan het in het voorafgaande 
kalenderjaar genoten loon (= het op de jaaropgave vermelde loon): nihil.  

2. Het in het eerste lid genoemde maximumpercentage geldt niet voor de werknemer die 
op 31 december 2005 de leeftijd van 51 jaar maar niet de leeftijd van 56 jaar heeft 
bereikt. 

3. De deelnemer legt de hoogte van de inhouding bij het verzoek tot deelname aan de 
levensloopregeling op het deelnameformulier vast.  

4. Wijziging van de maandelijkse inleg kan geschieden per 1 januari en/of 1 juli van elk 
jaar, mits de deelnemer minstens één maand tevoren het bestuur hiervan schriftelijk, 
door middel van een wijzigingsformulier, in kennis stelt. 

5. Één maal per jaar kan uit de volgende bronnen een storting gedaan worden naar de 
levensloopregeling of levensloopverzekering: 

 a. vakantietoelage; 
 b. eindejaarsuitkering; 
 c. verlofuren; 
 d. gratificaties en bonussen. 
6. De waarde van verlofuren wordt berekend op basis van 100 % van het uurloon dat de 

werknemer op de datum van de aanvraag daadwerkelijk geniet, tenzij er op basis van 
de cafetariaregeling een tegemoetkoming van 225% van het uurloon is toegekend. In 
dat geval wordt de waarde van verlofuren berekend op basis van 225%. 

 
Artikel 5  Wijze van sparen  
1. Het bestuur stort het ingehouden loon van de deelnemer onmiddellijk na de inhouding 

op de levenslooprekening of als premie ten behoeve van de levensloopverzekering ten 
name van de deelnemer bij de instelling.  

2. De instelling schrijft op de levenslooprekening gestorte bedragen en de daarmee 
behaalde rendementen op de levenslooprekening bij. 

3. De bij de levensloopverzekering behaalde rendementen worden aangewend voor een 
verhoging van het verzekerde kapitaal. 

4. Het levenslooptegoed mag uitsluitend bestaan uit de door het bestuur in het kader van 
de levensloopregeling op het loon van de werknemer ingehouden bedragen en de 
daarmee op de levenslooprekening dan wel levensloopverzekering behaalde 
rendementen respectievelijk vermogenswinsten. 
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Artikel 6  Opname van tegoed en aanvragen verlof  
1. De deelnemer mag gedurende de periode dat hij is aangesteld bij LVNL het 

levenslooptegoed alleen aanwenden voor de financiering van een periode van verlof. Dit 
verlof kan voor een deel van de voor de werknemer geldende arbeidsduur worden 
toegekend. 

2. Een levensloopverlofperiode bestaat uit minimaal 300 uur levensloopverlof, 
vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde deeltijdfactor. 

3. Indien de deelnemer (een gedeelte van) het levenslooptegoed wil opnemen, doet hij 
daartoe, uiterlijk 6 maanden voor de beoogde start van het verlof, een schriftelijk 
verzoek aan het bestuur. Het verzoek vermeldt de duur van het verlof en de hoogte van 
de op te nemen gelden. Deze mogen, samen met een eventuele gedeeltelijke 
loondoorbetaling door het bestuur, niet hoger zijn dan het bruto loon dat de deelnemer 
genoot direct voorafgaand aan de verlofperiode. 

4. In afwijking van het derde lid kan het bestuur toestaan dat een kortere aanvraagtermijn 
in acht wordt genomen. 

5. Het bestuur kent de aanvraag toe binnen 30 dagen na de datum waarop deze is 
ontvangen, tenzij de aanvraag: 

 a.  te laat is ingediend; 
 b.  gewichtige redenen van organisatiebelang zich tegen het levensloopverlof verzetten. 
6. Vervolgens richten de deelnemer en het bestuur gezamenlijk een schriftelijk verzoek 

aan de instelling waar het levenslooptegoed wordt aangehouden. 
7. Gedurende het levensloopverlof wordt door het bestuur aan de werknemer een uitkering 

verstrekt op basis van het door de werknemer aangegeven percentage van de 
berekeningsgrondslag over de maand direct voorafgaande aan de datum van ingang 
van het levensloopverlof. 

8. Indien het levensloopverlof voor een deel van de werknemer geldende arbeidsduur 
wordt toegekend is de uitkering samen met het salaris en andere toegekende 
beloningen, toelagen en uitkeringen, niet hoger dan de berekeningsgrondslag, bedoeld 
in het zevende lid. 

 
Artikel 7 Uitkeringen en aanspraken tijdens het levensloopverlof 
1. Over de opgenomen uren levensloopverlof vindt geen opbouw van verlof, vakantie-

toelage en eindejaarsuitkering plaats. 
2. Gedurende de levensloopverlofperiode behoudt de werknemer zijn aanspraak op een 

tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering. 
3. Met uitzondering van de in artikel 6, zevende lid, bedoelde uitkeringen de in het tweede 

lid bedoelde tegemoetkoming, bestaat over de opgenomen uren levensloopverlof geen 
aanspraak op doorbetaling van bezoldiging, toeslagen, toelagen, tegemoetkomingen, 
uitkeringen en vergoedingen. 

 
Artikel 8 Pensioen en levensloopverlof 
1. Tijdens het levensloopverlof wordt de pensioenopbouw voor 100% gecontinueerd indien 

het inkomen per maand tenminste 70% van het ABP jaarinkomen, gedeeld door 12, 
bedraagt. Indien dit inkomen lager is dan vindt pensioenopbouw naar evenredigheid 
plaats. 

2. Tijdens het levensloopverlof wordt het werkgeversdeel van de pensioenpremies niet op 
de werknemer verhaald. 

 
Artikel 9 Terugkeergarantie 
Voor zover het levensloopverlof niet wordt opgenomen direct voorafgaande aan het 
pensioen keert de werknemer na afloop van het verlof terug in de functie die hij bij aanvang 
van dit verlof bekleedde. 
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Artikel 10 Ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof tijdens het levensloopverlof. 
1. Het levensloopverlof wordt opgeschort in geval van ziekte gedurende een aaneen-

gesloten periode van vier weken of meer. 
2. Voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt het levensloopverlof 

opgeschort. 
 
Artikel 11  Afkoop  
1. De deelnemer kan de aanspraken ingevolge de levensloopregeling niet afkopen, 

vervreemden, prijsgeven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid maken 
anders dan ten behoeve van de in artikel 61k uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 
bedoelde verpanding. 

2. Onverminderd het eerste lid, mag de werknemer de aanspraken ingevolge de 
levensloopregeling afkopen bij de beëindiging van het dienstverband. 

3. De werknemer kan bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking de aanspraak 
ingevolge de levenslooprekening inbrengen in de levensloopregeling bij de nieuwe 
werkgever.  

4. In geval van overlijden van de deelnemer wordt de aanspraak als loon uit 
tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking van de erfgenamen 
gesteld. 

5. De werknemer kan een aanspraak ingevolge de levensloopregeling omzetten in een 
aanspraak ingevolge artikel 16.6 van het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP, voor zover de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 
niet worden overschreden.  

 
Artikel 12 Werkgeversbijdrage 
De hoogte van de werkgeversbijdrage wordt door het bestuur vastgesteld in overleg met de 
centrales van overheidspersoneel. 
 
Artikel 13 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
Artikel 14 
Deze levensloopregeling treedt in werking op 1 januari 2006. 
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      89     idem 
01-10-2008    71a     01-10-2008 
 
01-01-2009    29, 29a en 31 (38 uren + feestdagen) e.v. 01-01-2009 
      41, lid 3, 4 en 5    idem 
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1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
1. In dit reglement en alle uitvoeringsregelingen wordt verstaan onder: 
 a. werknemer: degene die bij LVNL is aangesteld; 
 b. werknemer in roosterdienst: de werknemer die anders dan bij wijze van overwerk 

regelmatig of vrij regelmatig arbeid verricht op andere tijden dan op maandag tot en 
met vrijdag tussen 06.00 en 20.00 uur; 

 c. functie: het door het bestuur opgedragen samenstellend geheel van werkzaamheden; 
 d. bestuur: het orgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon LVNL, ingevolge de Wet 

luchtvaart belast met de dagelijkse leiding van deze organisatie welke op grond van 
artikel 5.37, 2e lid bij reglement de rechtstoestand van het personeel vaststelt. 

 e. Raad van Toezicht: het orgaan dat ingevolge de Wet luchtvaart toezicht houdt op de 
taakvervulling door het bestuur; 

 f. LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland, de LVB-organisatie als bedoeld in de Wet 
luchtvaart. 

2. Onder mannelijke naamgeving worden in dit reglement tevens vrouwelijke naamgeving 
begrepen. 

 
Artikel 2 
1. De bepalingen van dit reglement vinden slechts toepassing, voor zover niet bij of 

krachtens wet anders is of wordt bepaald.  
2. De minister van Verkeer en Waterstaat benoemt, schorst en ontslaat de leden van het 

bestuur. 
3. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden voor de leden van het bestuur en de 

leden van het directieteam vast. 
4. Het bestuur kan zijn bevoegdheden, voortvloeiend uit dit reglement en de 

uitvoeringsregelingen, namens hem doen uitvoeren door een of meer door hem aan te 
wijzen functionarissen. 

 
Artikel 3   Gelijkstelling met echtgenoot of echtgenote 
Voor de toepassing van dit reglement en de uitvoeringsregelingen wordt onder echtgenoot 
of echtgenote mede verstaan de levenspartner met wie de niet gehuwde werknemer 
samenwoont en - met het oogmerk duurzaam samen te leven - een gemeenschappelijke 
huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en 
gemeenschappelijke huishouding alsmede de geregistreerde partner. Onder weduwe of 
weduwnaar wordt mede verstaan de achtergebleven levenspartner of de achtergebleven 
geregistreerde partner. Tegelijkertijd kan slechts een persoon als echtgenoot of echtgenote 
dan wel weduwe of weduwnaar worden aangemerkt. Onder gezinslid wordt in voorkomend 
geval mede verstaan de geregistreerde partner of de levenspartner. Het bestuur kan 
verlangen dat een schriftelijke verklaring van een notaris wordt overlegd waaruit blijkt dat 
een samenlevingscontract is gesloten. 
 
Artikel 4 
1. Er is een commissie voor georganiseerd overleg LVNL. 
2. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn neergelegd in de regeling 

georganiseerd overleg LVNL. 
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Artikel 5 
1. Bij LVNL is op grond van de Wet op de ondernemingsraden een ondernemingsraad 

ingesteld. 
2. a. De basis voor de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

ondernemingsraad zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 
 b. Aanvullende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden in nadere 

afstemming tussen het bestuur, de commissie voor georganiseerd overleg LVNL en 
de ondernemingsraad vastgesteld. 

 
Artikel 5a 
Het gestelde in artikel 21, eerste lid WOR is voor de werknemer van overeenkomstige 
toepassing indien hij namens een centrale als bedoeld in de regeling georganiseerd overleg 
LVNL is aangewezen om bestuurlijke of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien 
binnen zijn centrale of aangesloten vakvereniging die er toe strekken de doelstellingen van 
zijn centrale van overheidspersoneel en de daarbij aangesloten vakvereniging te 
ondersteunen. 
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2 Aanstelling en loopbaanvorming 
 
2.1 Aanstelling 
 
Artikel 6 
Het bestuur stelt een regeling werving en selectie LVNL vast. 
 
Artikel 7 
1. De aanstelling geschiedt door het bestuur in vaste of tijdelijke dienst.  
2. Een aanstelling in vaste dienst wordt in de regel voorafgegaan door een aanstelling in 

tijdelijke dienst. 
3. De niet-Nederlander kan uitsluitend worden aangesteld indien hij in Nederland 

rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 en het 
bestuur LVNL voor hem beschikt over een tewerkstellingsvergunning als bedoelde in de 
Wet arbeid vreemdelingen tenzij die tewerkstellingsvergunning krachtens laatst-
genoemde wet niet is vereist. 

4. Een aanstelling vindt niet plaats in een functie als bedoeld in artikel 108, eerste lid, 
indien personen op het tijdstip waarop de voor die functie vastgestelde leeftijdsgrens 
wordt bereikt, geen ononderbroken diensttijd van ten minste 5 jaren, doorgebracht in 
een of meer zodanige functies, zouden kunnen aanwijzen.  

 
Artikel 8 
1. Aanstelling in tijdelijke dienst wordt verleend voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. 
2. Een aanstelling in tijdelijke dienst kan worden verleend voor: 
 a. voor een proeftijd van ten hoogste één jaar, zo nodig in bijzondere gevallen op 

verzoek van de werknemer met nog maximaal één jaar te verlengen en zo nodig 
ambtshalve te verlengen met de tijd, gedurende welke de werknemer de proeftijd niet 
in werkelijke dienst heeft doorgebracht; 

 b. voor een tijd van ten hoogste drie maanden, indien de betrokkene de verlangde 
verklaring omtrent het gedrag, verklaring omtrent het gedrag, als bedoeld in de Wet 
justitiële gegevens, nog niet heeft overlegt; 

 c. het vervangen van een wegens ziekte of uit anderen hoofde afwezige werknemer; 
 d. het uitvoeren van werk van kennelijk tijdelijk karakter, waaronder in ieder geval wordt 

begrepen: 
 - projectmatig werk; 
 - werkzaamheden die uitgevoerd worden in een organisatieonderdeel waar een 

reorganisatie gepland of gaande is; 
 - piekwerkzaamheden; 
 e. de duur van het volgen van een opleiding tot enig beroep als leerling, dan wel in 

verband met een verdere praktische opleiding of vorming. 
3. De aanstelling in tijdelijke dienst, bedoeld in het 2e lid, onder b tot en met e wordt 

geacht opnieuw voor dezelfde tijd, maar telkens ten hoogste voor een jaar op dezelfde 
voorwaarden te zijn verleend in geval van stilzwijgende voortzetting na het verstrijken 
van de tijd, voor welke zij is verleend. 

4. In de gevallen, genoemd onder d. van het 2e lid, wordt in ieder geval aangenomen, dat 
de omstandigheid, welke leidde tot een aanstelling in tijdelijke dienst, zich niet meer 
voordoet, wanneer de werknemer sinds drie jaar zonder onderbreking van langer dan 
één maand in dienst van LVNL waarvan laatstelijk gedurende ten minste één jaar in zijn 
huidige functie, werkzaam is geweest tenzij vaststaat, dat zijn werkzaamheden in de 
door hem vervulde functie binnen het jaar zullen worden beëindigd. 
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5. Met uitzondering van de aanstelling in tijdelijke dienst op grond van het 2e lid onder e, 
geldt de aanstelling in tijdelijke dienst als aanstelling in vaste dienst vanaf de dag 
waarop meer dan drie door het bestuur verleende aanstellingen in tijdelijke dienst elkaar 
hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden. 

 
Artikel 8a  Tijdelijke benoeming managers 
1. Benoeming vindt plaats in een functie. 
2. De werknemer die een 2e, 3e of 4e lijnsmanagementfunctie gaat vervullen wordt in deze 

functie benoemd voor een termijn van 4 jaar*. 
3. Na afloop van de in lid 2 genoemde termijn wordt de werknemer in dezelfde of in een 

andere managementfunctie benoemd. 
4. Onder voorwaarde van instemming van de werknemer kan de werknemer na de in lid 2 

genoemde termijn benoemd worden in een andere passende functie zonder 
managementtaken. 

5. Dit artikel is niet van toepassing op functies die voor komen in de regeling 
loopbaanvorming voor uitvoerende operationele functies LVNL. 

 
*Dit artikel is met ingang van 1 juli 2007 van toepassing op de werknemer die vanaf die datum in een 
managementfunctie wordt benoemd als gevolg van het in dienst treden bij LVNL of als gevolg van een 
organisatiewijziging waarbij managementfuncties betrokken zijn. Voor de werknemer met wie vóór 1 juli 2007 een 
tijdelijke benoeming is overeengekomen geldt de eerder afgesproken ingangsdatum. 
 
2.2 Voorwaarden voor aanstelling 
 
Artikel 9 
1. Een aanstelling wordt slechts verleend indien de identiteit van de betrokkene is 

vastgesteld aan de hand van een door hem overlegd document als bedoeld in artikel 1 
van de Wet op de identificatieplicht. 

2. Met uitzondering van de gevallen, bedoeld in het vierde en het vijfde lid van dit artikel, 
wordt een aanstelling slechts verleend indien de betrokkene een verklaring omtrent het 
gedrag als bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens heeft overlegd. 

3. Bij wijziging van een tijdelijk in een vast dienstverband dan wel in geval van wijziging 
van tewerkstelling in een andere niet-vertrouwensfunctie, wordt geen verklaring omtrent 
het gedrag verlangd, tenzij naar het oordeel van het bestuur door gewijzigde 
omstandigheden betreffende de functie of de tewerkstelling een verklaring omtrent het 
gedrag nodig is. 

4. Aanstelling in een vertrouwensfunctie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de 
Wet Veiligheidsonderzoeken is slechts mogelijk, indien ten aanzien van de betrokkene 
een verklaring als bedoeld in die wet is afgegeven. 

5. Aanstelling in een andere functie dan bedoeld in het voorgaande lid en welke functie 
bijzondere eisen stelt aan de integriteit of de verantwoordelijkheid van degene die deze 
functie vervult , geschiedt slechts indien er naar aanleiding van een onderzoek naar de 
betrouwbaarheid en de geschiktheid van een kandidaat voor die functie, geen bezwaren 
blijken te bestaan.* 

6. Het bestuur stelt overeenkomstig hetgeen is bepaald in de regeling georganiseerd 
overleg LVNL een regeling verklaring omtrent het gedrag en veiligheidsonderzoeken 
LVNL vast. 
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7. Op de procedure met betrekking tot: 
 a. de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag; 
 b. de benoeming in en ontheffing uit een vertrouwensfunctie, en; 
 c. de benoeming in en ontheffing uit een functie zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel; 
 is de regeling verklaring omtrent het gedrag en veiligheidsonderzoeken LVNL van 

toepassing. 
 
*Het betreft hier een functie zoals bedoeld in artikel 9 lid 7 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 
 
Artikel 10 
1. Het bestuur kan voor een bepaalde functie of voor een groep van functies eisen van 

geschiktheid en bekwaamheid vaststellen waaraan de betrokkene moet voldoen om 
voor aanstelling in aanmerking te komen. 

2. Teneinde vast te stellen of de betrokkene in voldoende mate geschikt of bekwaam is, 
wordt deze aan een onderzoek onderworpen, waaronder begrepen het verifiëren en zo 
nodig aanvullen van gegevens die door de betrokkene desgevraagd zijn verstrekt. 

3. Het onderzoek, bedoeld in het 2e lid, omvat tevens: 
 a. een psychologisch onderzoek indien daaraan naar het oordeel van het bestuur 

behoefte bestaat; 
 b. een geneeskundig onderzoek, indien dit op grond van een wettelijk voorschrift 

verplicht is gesteld dan wel indien of op grond van functie-eisen een onderzoek naar 
de medische geschiktheid noodzakelijk is. 

4. Het bestuur stelt in overleg met de ondernemingsraad een regeling vast voor welke 
functies bij LVNL, op grond van de functie-eisen, een onderzoek naar de medische 
geschiktheid vereist is. 

5. De uitslag van het onderzoek wordt uiterlijk binnen 14 dagen na vaststelling aan de 
betrokkene medegedeeld. Indien de betrokkene binnen 14 dagen na ontvangst van 
deze mededeling daartoe een aanvraag indient, vindt een hernieuwd geneeskundig 
onderzoek plaats. 

6. Een aanstelling in tijdelijke dienst kan ook worden verleend, nadat de betrokkene 
voorwaardelijk geschikt is verklaard. 

7. indien de betrokkene niet geschikt is verklaard, kan hem niettemin een aanstelling 
worden verleend, wanneer het organisatiebelang zulks vordert of in andere bijzondere 
gevallen. 

8. De kosten van de (her)onderzoek komen voor rekening van LVNL. Alleen de 
binnenlandse reis- en verblijfkosten van de betrokkene worden vergoed volgens de 
bepalingen van de regeling dienstreizen binnen-, buitenland en detachering LVNL. 

 
Artikel 11 
1. Bij wijziging van een tijdelijk in een vast dienstverband vindt slechts dan opnieuw een 

geneeskundig onderzoek plaats indien de betrokkene voorwaardelijk geschikt was 
verklaard. 

2. Bij aanstelling in een andere functie vindt, behalve in de gevallen, genoemd in het 
eerste lid, niet opnieuw een onderzoek plaats, tenzij voor de vervulling van de nieuwe 
functie andere eisen worden gesteld dan voor de tot dusverre beklede functie. 

 
Artikel 12 
Vervallen. 
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2.3 Akte van aanstelling en andere bescheiden 
 
Artikel 13 
1. Aan de werknemer wordt, zo mogelijk vóór de datum van indiensttreding een akte van 

aanstelling uitgereikt, waarin in ieder geval wordt vermeld: 
 a. de naam, voornamen en de geboortedatum van de werknemer; 
 b. de datum, met ingang waarvan hij wordt aangesteld; 
 c. of de aanstelling geschiedt in vaste of in tijdelijke dienst. 
2. Indien de aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst, wordt bovendien in de akte van 

aanstelling vermeld: 
 a. of de aanstelling geschiedt voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd; 
 b. de toepasselijke, in artikel 8, 2e lid, omschreven grond(en) voor aanstelling in tijdelijke 

dienst. 
3. Voor zover de gegevens op hem betrekking hebben en niet reeds in de akte van 

aanstelling zijn vermeld, worden aan de werknemer afzonderlijk schriftelijk 
medegedeeld: 

 a. de afdeling waarbij, de functie waarin en de periode gedurende welke hij in die 
functie wordt tewerkgesteld, zomede de hem dienovereenkomstig aangewezen 
standplaats; 

 b. de voor hem geldende gemiddelde arbeidstijd, het salaris dat hem daarbij is 
toegekend, het salarisnummer en de aan zijn functie verbonden toelagen alsmede de 
overige bepalingen die hierbij in acht zijn genomen; 

 c. andere hem mogelijk toegekende voordelen en/of bijzondere bepalingen. 
4. Alle wijzigingen en aanvullingen van de gegevens, bedoeld in de voorgaande leden, 

worden de werknemer schriftelijk medegedeeld. 
5. De werknemer wordt bij zijn aanstelling schriftelijk op de hoogte gebracht van de 

hoofdlijnen van zijn rechtspositie. Regelingen waarin zijn rechtspositie is neergelegd 
worden via elektronische weg ter beschikking gesteld van de werknemer, dan wel op 
een voor hem gemakkelijk toegankelijke plaats ter inzage gelegd. Van deze regelingen 
kan hij kosteloos afschriften maken voor zover dat redelijkerwijs nodig is. De schriftelijk 
vastgestelde en voor hem geldende regelingen en instructies, welke hij bij de vervulling 
van zijn functie heeft na te leven, worden eveneens via elektronische weg ter 
beschikking gesteld van de werknemer, dan wel op een voor hem gemakkelijk 
toegankelijke plaats ter inzage gelegd. In het geval vermelde regelingen en instructies 
niet schriftelijk of elektronisch zijn vastgesteld, worden deze behoorlijk te zijner kennis 
gebracht. Over belangrijke wijzigingen in regelingen betreffende zijn rechtspositie wordt 
de werknemer periodiek geïnformeerd. 

 
2.4 Loopbaanvorming 
 
Artikel 14 
Het bestuur kan regels vaststellen omtrent loopbaanbeleid in het algemeen en omtrent 
daarmede verband houdende bijzondere regelingen ter bepaling van het voor de werknemer 
geldende salaris. 
(Zie Regeling loopbaanvorming voor uitvoerende operationele functies, RLBV.) 
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3 Bezoldiging 
 
3.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 15 
1. Het salaris van de werknemer, de toelagen en de vergoedingen alsmede de wijze van 

betalen zijn geregeld in de bezoldigingsregeling LVNL. 
2. Tenzij anders is bepaald, wordt voor de toepassing van dit reglement verstaan onder 

salaris, onderscheidenlijk bezoldiging, hetgeen daaronder wordt verstaan in de 
bezoldigingsregeling LVNL. 

3. De werknemer ontvangt over de tijd, gedurende welke hij in strijd met zijn verplichtingen 
opzettelijk nalaat zijn functie te verrichten, geen bezoldiging. 

4. Indien van een werknemer op een dag geen arbeid wordt geëist vanwege een sluiting 
van LVNL op andere gronden dan die van artikel 29, vierde lid, en hij de uren die hij op 
een dergelijke dag volgens zijn arbeidstijdregeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, 
zou moeten werken, niet op een ander tijdstip inhaalt of voor deze uren geen vakantie 
opneemt, ontvangt hij over deze uren geen bezoldiging. 

 
Artikel 16 
De werknemer die bij wijze van waarneming tijdelijk een functie uitoefent, waaraan een 
salarisschaal met een hoger maximumsalaris is verbonden, kan voor de duur van die 
waarneming een toelage worden toegekend volgens het bepaalde in de 
bezoldigingsregeling LVNL. 
 
Artikel 17 
De werknemer die in opdracht van het bestuur overwerk verricht, wordt een vergoeding 
toegekend volgens het bepaalde in de bezoldigingsregeling LVNL. 
 
Artikel 18 
De werknemer in roosterdienst, wordt een toelage toegekend volgens het bepaalde in artikel 
13 van de bezoldigingsregeling LVNL. 
 
Artikel 18a 
De werknemer niet werkzaam in roosterdienst die bij wijze van uitzondering én anders dan 
bij wijze van overwerk in opdracht van het bestuur arbeid verricht op andere tijden dan op 
maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 20.00 uur, wordt een toelage toegekend per 
gewerkt uur conform het bepaalde in artikel 13, tweede lid van de bezoldigingsregeling 
LVNL. 
 
Artikel 19 
De werknemer die buiten arbeidstijden die voor hem gelden, ingevolge een schriftelijke 
aanwijzing van het bestuur zich regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar 
moet houden teneinde bij oproep arbeid te verrichten, wordt een toelage toegekend volgens 
het bepaalde in de bezoldigingsregeling LVNL. 
 
Artikel 20 
De werknemer die een toelage ontvangt als bedoeld in artikel 18 of 19 behoudt het 
gemiddelde van de voorafgaande twaalf maanden van deze toelage voor de toepassing van 
paragraaf 3.2 en hoofdstuk 5 en 6 van dit reglement. 
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Artikel 21 
De werknemer heeft recht op een vakantie-uitkering volgens het bepaalde in de 
bezoldigingsregeling LVNL. 
 
Artikel 22 
1. De werknemer heeft recht op een eindejaarsuitkering. 
2. De eindejaarsuitkering wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand december betaald. 
3. Bij indiensttreding na 1 januari van een kalenderjaar of bij ontslag vindt de betaling naar 

rato plaats over het gedeelte van het dienstverband dat de werknemer werkzaam is 
geweest. 

 
Artikel 23 
De werknemer ontvangt tijdens militaire en daarmede gelijkgestelde dienst bezoldiging 
volgens het bepaalde in de bezoldigingsregeling militaire dienst LVNL. 
 
Artikel 24 
1. Een werknemer, die een functie in een publiekrechtelijke college, waarin hij is benoemd 

of verkozen, gezien de omvang van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, niet 
gelijktijdig kan vervullen met zijn functie bij LVNL, wordt in verband daarmede tijdelijk 
ontheven van de waarneming van zijn functie, tenzij het organisatiebelang zich tegen 
ontheffing verzet. 

2. Bij non-activiteit, zoals bedoeld in lid 1 bestaat geen recht op doorbetaling van de 
bezoldiging en overige toelagen. 

3. Indien de werknemer in verband met een functie in een publiekrechtelijke college, 
waarin hij is benoemd of verkozen, niet op grond van het eerste lid van de waarneming 
van zijn functie is ontheven, wordt het voor het bijwonen van vergaderingen en zittingen 
van dit college en voor het verrichten van daaruit voortvloeiende werkzaamheden ten 
behoeve van dit college, buitengewoon verlof verleend, tenzij het organisatiebelang zich 
tegen verlofverlening verzet. 

4. Indien de werknemer uit hoofde van zijn benoeming of verkiezing als bedoeld in lid 3 
aanspraak heeft op een vaste vergoeding - niet zijnde een onkostenvergoeding - wordt 
op zijn bezoldiging over de tijd dat hij het op grond van dat artikellid verleend verlof 
geniet een inhouding toegepast. Deze inhouding gaat hetgeen hij geacht kan worden te 
ontvangen als vergoeding voor de met het verlof overeenkomende tijd niet te boven. 

 
Artikel 25 
1. De werknemer kan bij bijzondere prestaties een gratificatie worden toegekend. 
2. De werknemer heeft aanspraak op een gratificatie bij ambtsjubileum volgens het 

bepaalde in de bezoldigingsregeling LVNL. 
3. De werknemer die een diensttijd heeft van 10 jaar of meer en aan wie ontslag is 

verleend op grond van artikel 102, 105, 108 of 109 wordt een diensttijdgratificatie 
toegekend ter grootte van een in verhouding tot de doorgebrachte diensttijd evenredig 
gedeelte van een gratificatie bij ambtsjubileum als bedoeld in het tweede lid, mits: 

 a. binnen een termijn van 7,5 jaar na de datum van ingang van het ontslag aanspraak 
zou hebben bestaan op een gratificatie wegens het bereiken van de 40-jarige 
diensttijd, als bedoeld in artikel 9 van de bezoldigingsregeling LVNL; 

 b. binnen een termijn van 5 jaar na de datum van ingang van het ontslag aanspraak 
zou hebben bestaan op een der overige diensttijdgratificaties als bedoeld in artikel 9 
van de  bezoldigingsregeling LVNL. 
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3.2 Uitkering na overlijden of vermissing 
 
Artikel 26 
1. De bezoldiging van de werknemer wordt uitbetaald tot en met de laatste dag van de 

kalendermaand van overlijden. Niet genoten vakantie wordt uitbetaald ten bedrage van 
het salaris per uur dat de werknemer direct voorafgaand aan zijn overlijden genoot. De 
uitbetaling vindt plaats over ten hoogste tweemaal de aanspraak op vakantie over een 
vol kalenderjaar. 

2. Zo spoedig mogelijk na het overlijden wordt aan de weduwe of weduwnaar, van wie de 
overleden werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, een bedrag uitgekeerd gelijk 
aan de bezoldiging over een tijdvak van drie maanden. Als maatstaf bij de berekening 
van dit bedrag geldt, behoudens het hierna bepaalde, de bezoldiging, welke de 
werknemer op de dag van het overlijden genoot of indien hij op die dag aanspraak 
maakt op een uitkering op grond van een wettelijke bepaling (ZW, WAO, WIA, WW, 
etc.) dan wel een aanvullende uitkering, zou hebben genoten indien hij op die dag 
arbeidsgeschikt zou zijn geweest.  
De uitkering wordt vermeerderd met een bedrag gelijk aan drie maal dat van de 
vakantie-uitkering over een maand, berekend op de voet van het bepaalde in de 
bezoldigingsregeling LVNL, naar de bezoldiging die de werknemer in de maand van het 
overlijden zou hebben genoten. Indien de werknemer in het genot was van een toelage 
als bedoeld in artikel 18, dan wel artikel 19 van dit reglement, wordt het gedeelte van de 
in de eerste volzin bedoelde uitkering, dat betrekking heeft op bovenbedoelde 
toelage(n) gesteld op het bedrag, dat de overleden werknemer in de drie 
kalendermaanden voorafgaand aan de dag van overlijden aan zodanige toelage(n) is 
toegekend. 
Bij ontstentenis van een weduwe of weduwnaar, van wie de overledene niet duurzaam 
gescheiden leefde, geschiedt de uitkering ten behoeve van de minderjarige kinderen. 
Onder kinderen in de zin van dit artikel worden mede verstaan natuurlijke kinderen en 
kinderen waarover de overledene de pleegouderlijke zorg droeg. Onder pleegouderlijke 
zorg wordt verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het kind als was 
het een eigen kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het genieten van 
een vergoeding daarvoor. Ontbreken ook zodanige kinderen, dan geschiedt de uitkering 
aan degenen die geheel of grotendeels afhankelijk waren van de bezoldiging van de 
werknemer. 

3. Indien de overledene geen betrekkingen, als bedoeld in het tweede lid, nalaat, kan het 
daar bedoelde bedrag door het Bestuur geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de 
betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien de 
nalatenschap van de overledene voor de betaling van die kosten ontoereikend is. 

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt, indien de werknemer op de dag van het 
overlijden wegens ziekte of ongeval verhinderd was zijn functie te verrichten, onder 
bezoldiging verstaan hetgeen daaronder voor de toepassing van hoofdstuk 6 wordt 
verstaan. 

5. Indien de werknemer voor zijn overlijden teveel vakantie heeft genoten, vindt artikel 33, 
tweede lid overeenkomstige toepassing. Het aldus verschuldigde bedrag wordt in 
mindering gebracht op de uitkering bedoeld in het tweede lid van dit artikel. 

6. Op het bedrag, bedoeld in het tweede lid, wordt in mindering gebracht een uitkering op 
grond van enige wettelijke bepaling (ZW, WAO, WIA, WW, etc.) en naar aard en 
strekking daarmee overeenkomende uitkeringen. 
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Artikel 26a 
Na het overlijden van de gewezen werknemer, die op de dag van zijn overlijden op grond 
van artikel 49 en 56 in het genot was van doorbetaling van zijn laatstelijk genoten 
bezoldiging, wordt aan de in artikel 26 bedoelde personen en met overeenkomstige 
toepassing van dat artikel een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de bezoldiging welke de 
gewezen werknemer op de dag van zijn overlijden genoot, berekend over een tijdvak van 
drie maanden. Op deze uitkering wordt in mindering gebracht het bedrag van de uitkering op 
grond van enige wettelijke bepaling (ZW, WAO, WIA, WW, etc.) de regeling bovenwettelijke 
aanspraken bij werkloosheid  LVNL en naar aard en strekking daarmee overeenkomende 
uitkeringen, indien deze uitkeringen worden uitgekeerd. Alleen uitkeringen die voortvloeien 
uit de dienstbetrekking bij LVNL worden in mindering gebracht. 
 
Artikel 26b 
1. Indien het overlijden van de werknemer is veroorzaakt in en door de organisatie, wordt 

aan degene die in verband met dit overlijden krachtens het pensioenreglement van de 
Stichting Pensioenfonds ABP, een nabestaandenpensioen geniet, een uitkering 
toegekend ten bedrage van 18 procent van het resultaat van de vermenigvuldiging van: 

 a. indien het gaat om de partner, bedoeld in artikel 7.1 van het pensioenreglement van 
de Stichting Pensioenfonds ABP, vijf zevende deel van 1,75 procent van de 
berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 6.2 van het pensioenreglement van de 
Stichting Pensioen ABP en de pensioengeldige diensttijd, bedoeld in hoofdstuk 5 van 
het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 

 b. indien het gaat om de wees, bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, aanhef, onderdeel a, 
van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, een zevende deel 
van 1,75 procent van de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 6.2 van het 
pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, en de pensioengeldige 
diensttijd, bedoeld in hoofdstuk 5 van het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP; 

 c. indien het gaat om de wees, bedoeld in artikel 7.7, eerste lid, aanhef, onderdeel b, 
van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, twee zevende deel 
van 1,75 procent van de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 6.2 van het 
pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, en de pensioengeldige 
diensttijd, bedoeld in hoofdstuk 5 van het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP. 

2. De uitkering eindigt met ingang van de dag waarop de overledene de leeftijd van 65 jaar 
zou hebben bereikt, dan wel, indien de partner, bedoeld in artikel 7.1 van het 
pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, aan wie een pensioen werd 
toegekend hertrouwt, met ingang van de maand volgend op de datum van hertrouwen. 
Indien de weduwe of weduwnaar een samenlevingscontract sluit dan wel een 
geregistreerd partnerschap aangaat, eindigt de uitkering met ingang van de maand 
volgend op de datum van het sluiten van het samenlevingscontract dan wel het 
aangaan van het geregistreerd partnerschap. 

3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de gewezen werknemer ten 
aanzien van wie artikel 51 toepassing heeft gevonden, indien zijn overlijden het 
rechtsreeks gevolg is van de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in dat artikel. 

 
Artikel 27 
Indien de werknemer, als militair in werkelijke dienst zijnde, overlijdt, wordt de uitkering, 
bedoeld in artikel 26, verminderd met het bedrag van de overeenkomstige uitkering, welke 
uit hoofde van de militaire dienst ter zake van dit overlijden wordt gedaan. 
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Artikel 28 
1. Bij vermissing van de werknemer vinden, behoudens het bepaalde in het tweede lid, de 

bepalingen van artikel 26 overeenkomstige toepassing. De werknemer wordt daarbij 
geacht te zijn overleden op een door het bestuur te bepalen dag. 

2. Het bepaalde in het tweede lid van artikel 26 vindt geen toepassing indien gegronde 
vermoedens bestaan, dat de vermissing het gevolg is van ongeoorloofde afwezigheid. 

3. Indien blijkt dat de als vermist beschouwde werknemer in leven is, kan, ter beoordeling 
van het bestuur, de bezoldiging alsnog worden uitbetaald, tenzij gegronde vermoedens 
bestaan dat de vermissing het gevolg was van ongeoorloofde afwezigheid. 

4. Indien uit hoofde van de vermissing van de werknemer pensioen of enige andere 
uitkering, voortvloeiende uit zijn ambtelijke rechtspositieregeling, is toegekend over het 
tijdvak, waarover naar het oordeel van het bestuur aanspraak bestaat op bezoldiging, 
wordt die bezoldiging verminderd met de over dat tijdvak aldus uitbetaalde bedragen. 

5. De bezoldiging, waarop de werknemer ingevolge het derde en het vierde lid aanspraak 
heeft, kan aan anderen dan de werknemer worden uitbetaald. 
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4 Arbeids- en rusttijden 
 
Artikel 29 
1. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en van het bepaalde in de 

Arbeidstijdenwet, stelt het bestuur in overleg met de ondernemingsraad voor de 
werknemers arbeidstijdregelingen vast. Met inachtneming van deze arbeidstijd-
regelingen stelt het bestuur rooster- en planningsschema’s vast. 

2. De volledige arbeidsduur bedraagt gemiddeld 38 uren per week op jaarbasis. De 
arbeidstijd wordt behoorlijk door rusttijd onderbroken. 

3. a. Voor de werknemer met een volledige arbeidsduur, bedraagt het aantal te werken 
uren per jaar: het aantal kalenderdagen per jaar, verminderd met het aantal 
zaterdagen en zondagen, verminderd met het aantal niet op zaterdag of zondag 
vallende feestdagen genoemd in het 6e lid, vermenigvuldigd met 7,6 uren. 

 b. Voor de werknemer met een onvolledige arbeidsduur bedraagt het aantal te werken 
uren per jaar een evenredig deel van het aantal te werken uren per jaar zoals 
berekend onder a. 

4. a. Voor de werknemer in roosterdienst met een volledige arbeidsduur bedraagt, in 
afwijking van het bepaalde in het derde lid, het aantal te werken uren per jaar: het 
aantal kalenderdagen per jaar, verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen, 
vermenigvuldigd met 7,6 uren. 

 b. Voor de werknemer in roosterdienst met een onvolledige arbeidsduur bedraagt het 
aantal te werken uren per jaar een evenredig deel van het aantal te werken uren per 
jaar zoals berekend onder a. 

5. Aan de werknemer van 55 jaar en ouder wordt - behoudens zeer gewichtige redenen 
van organisatiebelang en mits de arbodienst als bedoeld in hoofdstuk 6, heeft verklaard 
dat er geen bezwaar tegen bestaat  - niet opgedragen arbeid in roosterdienst te 
verrichten tussen 22.00 en 06.00 uur, tenzij het een gedeelte van een arbeidstijd betreft 
die doorloopt na 22.00 uur en ten laatste eindigt om 24.00 uur. 

6. a. Geen arbeid wordt geëist op zaterdagen en zondagen, alsmede op nieuwjaarsdag, 
tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen, 5 mei 
indien deze dag wordt aangewezen als nationale feestdag en de dag, waarop de 
verjaardag van de Koningin wordt gevierd. 

b. Voor de werknemer die onder de werking van de RLBV valt of wiens bezoldiging 
daarvan is afgeleid wordt geen arbeid geëist op Goede Vrijdag en 5 mei. 

7. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien het 
organisatiebelang dit onvermijdelijk maakt en met inachtneming van het navolgende: 

 a. geen arbeid wordt geëist op ten minste dertien zondagen per periode van zes 
maanden; 

 b. de werknemer wordt zo weinig mogelijk in zijn zondagsrust beperkt en hem wordt 
zoveel mogelijk de gelegenheid geboden op zondag en op de voor hem geldende 
kerkelijke feestdagen zijn kerk te bezoeken; 

 c. het planningsschema of rooster wordt zodanig vastgesteld, dat de werknemer bij 
voorkeur in, doch in ieder geval over elk tijdvak van zeven dagen vrij van arbeid is 
gedurende ten minste twee - bij voorkeur aaneengesloten dagen -, waarvan ten 
hoogste twee halve dagen kunnen worden afgesplitst. 

8. Van het voor de werknemer vastgestelde planningsschema of rooster kan slechts 
worden afgeweken indien het organisatiebelang dit onvermijdelijk maakt en - 
behoudens buitengewone omstandigheden - mits ervoor wordt gezorgd, dat het 
bepaalde in de Arbeidstijdenwet omtrent de wekelijks onafgebroken rusttijd in acht 
wordt genomen. 

9. In uitzonderlijke gevallen kan van het bepaalde in het tweede tot en met het achtste lid 
worden afgeweken. 
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10. Het bestuur kan ter zake van de uitvoering van het bepaalde in dit artikel nadere regels 
vaststellen, in het bijzonder ook om leden van andere dan christelijke kerkgenoot-
schappen in staat te stellen hun godsdienstige verplichtingen te vervullen, 
respectievelijk belangrijke feestdagen te vieren. 

 
Artikel 29a 
1. Overeenkomstig de Wet aanpassing arbeidsduur kan de werknemer bij het bestuur: 
 a. een aanvraag indienen om de gemiddelde arbeidsduur te verminderen; 
 b. een aanvraag indienen om de gemiddelde arbeidsduur te vermeerderen tot een 

maximum van 38 uren per week. 
2. Een aanvraag tot het vaststellen van een arbeidsduur op meer dan gemiddeld 38 uren 

per week wordt niet toegewezen aan de werknemer die: 
 a. op basis van artikel 41 ouderschapsverlof geniet; 
 b. op basis van artikel 42 buitengewoon verlof van lange duur geniet; 
 c. op basis van artikel 102 gedeeltelijk ontslag is verleend; 
 d. de arbeidsgehandicapte in de zin van artikel 2 Wet op de (re-)integratie van 

arbeidsgehandicapten, waarbij een verminderde arbeidsprestatie is vastgesteld. 
3. In bijzondere gevallen van organisatiebelang kan de werknemer worden verplicht tot 

een volledige arbeidsduur van gemiddeld 38 uren per week.  
 
Artikel 29b 
Het bestuur kan ter uitvoering van dit artikel nadere regels vaststellen.  
(Zie PR-19 regeling onregelmatige arbeidstijden en PR-10 regeling flexibele arbeidstijden.) 
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5 Vakantie en verlof  
 
5.1 Vakantieverlof 
 
Artikel 30   Verlenen van vakantie 
Het bestuur verleent de werknemer in elk kalenderjaar vakantieverlof met behoud van zijn 
volle bezoldiging, rekening houdend met de wensen van de werknemer en het belang van 
de organisatie en met inachtneming van de regelen gesteld in deze paragraaf. 
 
Artikel 31   Aanspraak op vakantie 
1. De werknemer met een volledige arbeidsduur heeft recht op 182,4 uren vakantie per 

kalenderjaar. 
2. De duur van de vakantie wordt verhoogd: 
 a. afhankelijk van de leeftijd, die de werknemer in het desbetreffende kalenderjaar 

bereikt, overeenkomstig de hierna volgende tabel: 
leeftijd verhoging 
________________________________________________ 
18 jaar  22,8 uren 
19 jaar  15,2 uren 
20 jaar  7,6  uren 
van 30 tot en met 39 jaar  7,6  uren 
van 40 tot en met 44 jaar  15,2 uren 
van 45 tot en met 49 jaar  22,8 uren 
van 50 tot en met 54 jaar  30,4 uren 
van 55 tot en met 59 jaar  38 uren 
60 jaar en ouder  45,6 uren 
_______________________________________________ 

 b. over het kalenderjaar, waarin de werknemer in geheel of gedeeltelijk afwisselende 
arbeid werkzaam is, met het aantal niet op zaterdag of zondag vallende feestdagen 
vermenigvuldigd met 7,6 uren. 

3. Het bestuur kan in plaats van een voorziening bedoeld in het tweede lid onder b, een 
andere regeling treffen. 

4. Voor de werknemer met onvolledige gemiddelde arbeidsduur wordt de ingevolge het 
eerste en tweede lid geldende aanspraak op vakantie vastgesteld op een evenredig 
deel van de aanspraak bij een volledige gemiddelde arbeidsduur. 

5. De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is 
(geweest) maakt aanspraak op een evenredig deel van de bovengenoemde rechten. 

6. Indien de arbeidsduur van de werknemer wordt gewijzigd, wordt de aanspraak op 
vakantie over een eventueel resterend gedeelte van het desbetreffende kalenderjaar 
opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de nieuwe arbeidsduur. De tot aan de 
datum van ingang van de wijziging van de arbeidstijd verworven aanspraak op vakantie 
blijft ongewijzigd gehandhaafd. 

7. Over kalendermaanden gedurende welke de werknemer in het geheel geen arbeid 
verricht, heeft hij geen aanspraak op vakantie. Over kalendermaanden gedurende 
welke de werknemer gedeeltelijk arbeid verricht, heeft hij slechts aanspraak op vakantie 
naar evenredigheid van het gedeelte van de arbeidstijd waarop hij feitelijk arbeid 
verricht. 

8. Het vorige lid is niet van toepassing, indien geheel of gedeeltelijk geen arbeid wordt 
verricht wegens: 

 a. genoten vakantie; 
 b. ziekte, voor zover de verhindering tot arbeidsverrichting korter duurt dan 26 weken, 

waarbij een hervatting van de arbeidsverrichting gedurende vier weken of minder 
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geen nieuwe periode van 26 weken inluidt; 
 c. zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in artikel 40a; 
 d. verblijf in militaire dienst wegens herhalingsoefeningen; 
 e. verlof van korte duur op basis van artikel 37, 1e lid. 
9. In afwijking van het achtste lid, onder b, heeft de werknemer gedurende de periode dat 

artikel 53, eerste lid, onderdeel i, q, of r, toepassing vindt, geen aanspraak op vakantie. 
 
Artikel 32   Opname van vakantie 
1. Vakantie wordt zoveel mogelijk opgenomen in aaneengesloten perioden van ten minste 

vier uren. 
2. De werknemer dient in elk kalenderjaar 114 uren vakantie op te nemen waarvan ten 

minste 76 uren over een aaneengesloten periode indien voor hem een volledige 
arbeidstijd geldt en tot in evenredigheid lagere getallen indien voor hem een onvolledige 
arbeidstijd geldt. 

3. Het bestuur kan toestaan, dat een werknemer in enig kalenderjaar meer uren vakantie 
opneemt dan zijn aanspraak tot en met het lopende jaar bedraagt, met dien verstande 
dat de opgenomen vakantie de aanspraak tot en met het lopende jaar nimmer met meer 
dan 60,8 uren mag overschrijden. Voor de werknemer met onvolledige arbeidstijd wordt 
het in de vorige volzin bedoelde aantal uren van de maximaal toegestane overschrijding 
verminderd naar evenredigheid van de arbeidstijd. De in een kalenderjaar teveel 
genoten vakantie wordt in mindering gebracht op de aanspraak op vakantie over het 
eerstvolgende kalenderjaar. 

4. Niet opgenomen vakantie, waaronder eventueel van vorige kalenderjaren overgeboekte 
vakantie, wordt naar het volgende kalenderjaar overgeboekt tot een maximum van de 
aanspraak van de werknemer over een vol kalenderjaar berekend volgens artikel 31, 
verminderd met 114 uren vakantie. 

5. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld één dag vakantieverlof of meeruren op 
te nemen bij: 
a. het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad*; 
b. verhuizing op eigen initiatief; 
c. ondertrouw; 
d. zijn 25-, 40- en 50-jarig ambts- of huwelijksjubileum, en; 
e. 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van zijn ouders, stiefouders, 
schoonouders, pleegouders, schoonouders of grootouders. 

6. Het bestuur kan toestaan dat in individuele gevallen in een bepaald jaar wordt 
afgeweken van het bepaalde in het vierde lid. 

 
Artikel 33   Ontslag en vakantie 
1. Indien de werknemer op de datum van zijn ontslag nog aanspraak heeft op vakantie, 

wordt hem voor ieder uur vakantie dat hij niet heeft opgenomen een vergoeding 
toegekend ten bedrage van het salaris per uur dat de werknemer direct voorafgaand 
aan zijn ontslag genoot. De vergoeding wordt berekend over ten hoogste twee maal de 
aanspraak op vakantie over een vol kalenderjaar, uitgaande van het salaris en de 
arbeidstijd zoals die direct voorafgaand aan het ontslag voor de werknemer golden en 
de leeftijd welke hij bereikt in het kalenderjaar waarin de aanstelling wordt beëindigd. 

2. Indien op de dag van zijn ontslag blijkt dat de werknemer teveel vakantie heeft genoten, 
is hij voor ieder uur teveel genoten vakantie een bedrag verschuldigd ten bedrage van 
het salaris per uur. 
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Artikel 34   Intrekken vakantie 
1. Verleende vakantie kan worden ingetrokken, wanneer dringende redenen van 

organisatiebelang dat noodzakelijk maken. 
2. Indien de werknemer ten gevolge van de intrekking van vakantie geldelijke schade lijdt, 

wordt deze hem vergoed. 
 
Artikel 35 
Het bestuur kan nadere en zo nodig afwijkende regels vaststellen. 
(Zie PR-7 vakantieregeling.) 
 
5.2 Ander verlof 
 
Artikel 36   Verlof bij militaire dienst 
Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 3 en 6 geniet verlof: 
a. de werknemer, die als militair of op grond van een verbintenis bij het Korps Nationale 

Reserve, dan wel op grond van een verbintenis als vrijwilliger in de zin van artikel 2, 
eerste lid, onder a of b van de rechtstoestandregeling reservepolitie of van een 
overeenkomstige verbintenis, als bedoeld in de artikelen 53 en 54 van die regeling in 
werkelijke dienst is; 

b. de werknemer, die uit hoofde van ziekte of ongeval verhinderd is arbeid te verrichten. 
 
Artikel 37   Verlof op feestdagen en bij wettelijke verplichting 
1. De werknemer geniet verlof: 
 a. voor zoveel het organisatiebelang niet anders vereist, indien LVNL op een daartoe 

aangewezen kerkelijke of nationale, landelijk, regionaal of plaatselijk erkende feest- 
of gedenkdag is gesloten; 

 b. voor de uitoefening van kiesrecht, voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en 
omzetting van arbeidstijd niet mogelijk is; 

 c. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet in vrije tijd kan 
geschieden en omzetting van arbeidstijd niet mogelijk is. 

2. Indien de werknemer op een dag als bedoeld in het eerste lid, een aantal uren arbeid 
moet verrichten binnen de vastgestelde arbeidstijden dan wel, in geheel of gedeeltelijk 
afwisselende arbeid werkzaam zijnde, op die dag volgens rooster vrij van arbeid is of uit 
hoofde van ziekte of vakantie niet tot arbeidsverrichting is gehouden, geniet hij bedoeld 
aantal uren als verlof op een andere dag. 

3. Het eerste en tweede lid vinden geen toepassing, indien de sluiting van LVNL regionaal 
of plaatselijk plaatsvindt en de werknemer elders werkzaam is. 

4. Het eerste en tweede lid vinden voorts geen toepassing, indien het betreft feestdagen, 
genoemd in artikel 29, zesde lid. 

 
Artikel 38   Buitengewoon verlof 
1. Tenzij de belangen van de organisatie zich daartegen verzetten, wordt aan de 

werknemer buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging verleend: 
 a. voor het zoeken van een woning in geval van overplaatsing: ten hoogste twee dagen; 
 b. bij verhuizing in geval van overplaatsing: aan hen, die een eigen huishouding 

hebben: twee dagen, zo nodig te verlengen tot drie en in zeer bijzondere gevallen tot 
vier dagen en aan hen, die niet een eigen huishouding hebben: ten hoogste twee 
dagen; 
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 c. bij zijn huwelijk: twee dagen;  
 d. tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de 1e en de 2e 

graad*: één dag; 
 e. kraamverlof voor vijf dagen binnen een tijdvak van vier weken na de bevalling van zijn 

echtgenote. 
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder huwelijk mede begrepen het sluiten van 

een samenlevingscontract als bedoeld in artikel 3 of het aangaan van een geregistreerd 
partnerschap. 

 
Artikel 38a   Calamiteiten- en ander kortverzuimverlof  
 
1. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van bezoldiging voor een korte naar 

billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens: 
 a. zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; 
 b. een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan 

de vervulling niet in zijn vrije tijde kon plaatsvinden; 
 c. de uitoefening van het actief kiesrecht. 
2. Onder zeer persoonlijke omstandigheden worden in ieder geval begrepen: 
 a. bij de bevalling van zijn echtgenote verlof voor twee dagen; 
 b. bij overlijden van bloed- of aanverwanten overeenkomstig het hieronder bepaalde: 
  1. bij bloed of aanverwanten in de 1e graad* verlof voor vier dagen; 
  2. bij bloed of aanverwanten in de 2e graad* verlof voor twee dagen; 
 c. is de werknemer belast met het regelen van de lijkbezorging of van de nalatenschap 

dan wel van beide, dan wordt hem buitengewoon verlof verleend voor ten hoogste vier 
dagen. 

 d. een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, anders dan genoemd onder a of b, waarbij 
de werknemer, zonder dat uitstel mogelijk is, noodzakelijke maatregelen moet treffen. 

3. De werknemer meldt vooraf aan het bestuur dat hij het verlof als bedoeld in dit artikel 
opneemt onder opgave van de reden. Indien dit niet mogelijk is, meldt de werknemer het 
opnemen van het verlof zo spoedig mogelijk aan het bestuur onder opgave van de reden.  

4. Het bestuur kan eisen dat de werknemer achteraf aannemelijk maakt dat er daadwerkelijk 
sprake was van een noodsituatie. Indien de werknemer daar naar het oordeel van het 
bestuur niet in slaagt worden de opgenomen uren in mindering gebracht op het 
vakantieverlof.  

5. Verlof dat aan de werknemer op grond van het eerste lid wordt verleend in verband met 
aanverwantschap die door zijn huwelijk is ontstaan met bloedverwanten van zijn 
echtgenote wordt op gelijke wijze verleend aan de werknemer die ongehuwd samenwoont 
als bedoeld in artikel 3 of aan de werknemer die een geregistreerd partnerschap is 
aangegaan met betrekking tot dezelfde bloedverwanten van zijn levenspartner of van zijn 
geregistreerde partner. 

 
* 1e graad: echtgenote, ouders, kinderen;  
 2e graad: grootouders, broers/zusters, kleinkinderen;  
 3e graad: overgrootouders, oom/tante, neef/nicht/oomzeggers, achterkleinkinderen;  
 4e graad: betovergrootouders, oudoom/oudtante, neef/nicht, achterneef/achternicht. 
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Artikel 38b   Kortdurend Zorgverlof 
1. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van 70% van de bezoldiging voor de 

noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: 
 a. de echtgenoot; 
 b. een inwonend kind tot wie de werknemer als ouder in familierechtelijke betrekking staat; 
 c. een inwonend kind van de echtgenoot; 
 d. een pleegkind dat blijkens verklaring uit de gemeentelijke basisadministratie op het 

zelfde adres woont als de werknemer en door hem duurzaam wordt verzorgd; 
 e. een bloedverwant in de 1e graad niet zijnde een kind. 
2. De werknemer meldt vooraf aan het bestuur dat hij het verlof opneemt onder opgave van 

de reden. Indien dit niet mogelijk is, meldt de werknemer het opnemen van het verlof zo 
spoedig mogelijk aan het bestuur onder opgave van de reden. Bij die melding geeft de 
werknemer ook de omvang en de wijze van opneming en vermoedelijke duur van het verlof 
aan. 

3. Het verlof gaat in op het tijdstip waarop de werknemer het opnemen ervan meldt aan het 
bestuur. 

4. Het verlof vangt niet aan of eindigt in ieder geval zodra het bestuur aan de werknemer 
kenbaar maakt dat hij tegen het opnemen van het verlof onderscheidenlijk de voortzetting 
daarvan een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, dat het belang van de 
werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 

5. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste 
tweemaal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag 
waarop het verlof wordt genoten. 

6. Gedurende de verlofperiode blijft de (volledige) pensioenopbouw gewaarborgd. 
7. Het bestuur kan eisen dat de werknemer achteraf aannemelijk maakt dat hij zijn arbeid 

niet heeft verricht in verband met de noodzakelijke verzorging de persoon als bedoeld in 
het 1e lid. Indien de werknemer daar naar het oordeel van het bestuur niet in slaagt 
worden de opgenomen uren in mindering gebracht op het vakantieverlof. 

 
Artikel 38c   Langdurend zorgverlof 
1. De werknemer heeft recht op verlof zonder behoud van bezoldiging voor de verzorging 

van een persoon zoals genoemd in artikel 38b 1e lid, die levensbedreigend* ziek is. 
2. De werknemer vraagt ten minste twee weken voor de beoogde ingangsdatum aan het 

bestuur het verlof aan onder opgave van de reden, de persoon die verzorging behoeft, 
het tijdstip van ingang, de omvang, de voorgenomen duur van het verlof en de spreiding 
van de uren over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak. 

3. Het verlof vangt niet aan of eindigt in ieder geval zodra het bestuur aan de werknemer 
kenbaar maakt dat hij tegen het opnemen van het verlof onderscheidenlijk de 
voortzetting daarvan een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, dat het belang 
van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 

4. Het verlof bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste 
zes maal de arbeidsduur per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste 
dag waarop het verlof wordt genoten. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende 
een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf weken. 

5. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per 
week. 

 
* De gezondheidssituatie die zo ernstig is dat volgens objectieve medische maatstaven het leven van de persoon op 

korte termijn ernstig gevaar loopt. 
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6. In afwijking van het vierde en vijfde lid kan de werknemer het bestuur verzoeken om: 
 a. verlof voor een langere periode dan twaalf weken tot ten hoogste achttien weken, of 
 b. meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. 
7. Gedurende de verlofperiode blijft de (volledige) pensioenopbouw gewaarborgd. 
8. De werknemer verstrekt desgevraagd aan het bestuur schriftelijk aanvullende informatie 

waarover hij redelijkerwijs en op korte termijn kan beschikken teneinde aannemelijk te 
maken dat is voldaan aan de op grond van de in het eerste lid gestelde voorwaarden. 
Het bestuur doet een schriftelijk verzoek tot het verstrekken van aanvullende informatie 
binnen een week nadat de aanvraag om verlof bij hem is ingediend. 

9. Indien het bestuur niet een week voor het beoogde tijdstip van ingang van het verlof 
heeft beslist gaat het verlof in overeenkomstig de aanvraag van de werknemer. Zolang 
de werknemer niet heeft voldaan aan een verzoek van het bestuur om informatie als 
bedoeld in het achtste lid wordt de in de eerste volzin bedoelde periode verlengd met 
het aantal dagen dat de werknemer niet heeft voldaan aan het verzoek van het bestuur. 

10. Het verlof eindigt: 
 a. met het verstrijken van de duur waarvoor het verlof is verleend, of; 
 b. indien voor het verstrijken van de verlofduur de persoon ten behoeve van wiens 

verzorging het verlof is verleend overlijdt, dan wel niet langer levensbedreigend ziek 
is met ingang van de dag na die waarop deze omstandigheid zich heeft voorgedaan. 

 
Artikel 39   Verlof ten behoeve van werknemersorganisaties 
1. Tenzij de belangen van de organisatie zich daartegen verzetten, wordt aan de 

werknemer jaarlijks ten hoogste 120 uren buitengewoon verlof met behoud van volle 
bezoldiging verleend voor het bijwonen van vergaderingen van statutaire organen van 
verenigingen van werknemers, van centrale organisaties, waarbij deze verenigingen zijn 
aangesloten of van internationale werknemersorganisaties, mits de werknemer hieraan 
deelneemt: 

 a. voor zover betreft vergaderingen van verenigingen van werknemers als bestuurslid 
van die vereniging dan wel als afgevaardigde of bestuurslid van een onderdeel 
daarvan; 

 b. voor zover betreft vergaderingen van centrale organisaties, waarbij verenigingen van 
werknemers zijn aangesloten, als bestuurslid van die centrale organisatie dan wel als 
afgevaardigde of bestuurslid van een bij die organisatie aangesloten vereniging van 
werknemers; 

 c. voor zover betreft vergaderingen van een internationale werknemersorganisatie als 
bestuurslid van deze organisatie dan wel als afgevaardigde of bestuurslid van een bij 
die organisatie aangesloten vereniging van werknemers. 

2. Tenzij de belangen van de organisatie zich daartegen verzetten, wordt tot ten hoogste 
208 uren per jaar buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging verleend aan 
de werknemer, die door een centrale als bedoeld in artikel 1 van de regeling 
georganiseerd overleg LVNL of door een daarbij aangesloten vereniging is aangewezen 
om bestuurlijke en/of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien binnen zijn centrale 
of een daarbij aangesloten vereniging c.q. binnen LVNL, die er toe strekken de 
doelstellingen van zijn centrale van overheidspersoneel en de daarbij aangesloten 
verenigingen te ondersteunen. 

3. Tenzij de belangen van de organisatie zich daartegen verzetten, wordt buitengewoon 
verlof met behoud van volle bezoldiging verleend aan de werknemer voor het - op 
uitnodiging van een organisatie van werknemers - als cursist deelnemen aan een 
cursus, met dien verstande dat dit verlof ten hoogste 48 uren per twee jaren bedraagt. 
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4. Het aantal uren dat op grond van het eerste, tweede en derde lid alsmede het aantal 
uren dat voor leden van de ondernemingsraad in overleg wordt vastgesteld aan een 
werknemer mag worden verleend, bedraagt tezamen ten hoogste 240 uren per jaar, met 
dien verstande dat ten hoogste 320 uren worden verleend: 

 a. aan leden van de hoofdbesturen van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel 
en de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel, en van de 
organisaties die rechtstreeks bij die organisaties zijn aangesloten; 

 b. aan leden van het hoofdbestuur van het Ambtenarencentrum en aan leden van het 
dagelijks bestuur van de bij die organisatie aangesloten centrales; 

 c. aan leden van het hoofdbestuur van de Centrale van Middelbare en Hogere 
Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen, alsmede aan de 
bestuursleden van de sectoren en secties van die organisatie. 

 
Artikel 40   Aanvullende bevoegdheid tot het verlenen van verlof 
Buitengewoon verlof van korte duur, al dan niet met behoud van volle bezoldiging, kan 
bovendien worden verleend in de gevallen, waarin het bestuur oordeelt, dat daartoe 
aanleiding bestaat. 
 
Artikel 40a   Zwangerschaps- en Bevallingsverlof 
1. De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling aanspraak op 

zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
2. Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof behoudt de vrouwelijke werknemer 

haar aanspraak op bezoldiging. 
3. De vrouwelijke werknemer heeft recht op een zwangerschapsverlof vanaf de dag waarop 

de bevalling, blijkens een verklaring van een geneeskundige of van een verloskundige 
aangevende de vermoedelijke datum van de bevalling, binnen zes weken is te verwachten. 
Het verlof vangt uiterlijk aan vier weken voorafgaand aan deze datum. 

4. De vrouwelijke werknemer heeft recht op een bevallingsverlof van tien weken vanaf de dag 
volgend op die van de bevalling. Dit verlof wordt verlengd tot ten hoogste zestien weken, 
voor zover het zwangerschapsverlof voorafgaand aan de vermoedelijke datum van 
bevalling, om andere redenen dan wegens ziekte minder dan zes weken heeft bedragen. 

5. Indien de vrouwelijke werknemer aan wie verlof is verleend gedurende dat verlof of 
gedurende een bepaalde periode van dat verlof tevens recht heeft op een financiële 
tegemoetkoming op basis van de Wet arbeid en zorg, wordt gedurende de periode 
waarin sprake is van samenloop een inhouding op de doorbetaling van bezoldiging als 
bedoeld in het tweede lid toegepast welke overeenkomt met het bedrag van bedoelde 
financiële tegemoetkoming. 

6. Indien aan de gestelde voorwaarden voor het toekennen van een financiële 
tegemoetkoming als bedoeld in het vijfde lid is voldaan maar geen financiële 
tegemoetkoming is toegekend omdat de vrouwelijke werknemer geen aanvraag heeft 
ingediend, past het bestuur het vijfde lid op overeenkomstige wijze toe. In dat geval 
wordt rekening gehouden met de financiële tegemoetkoming die aan de vrouwelijke 
werknemer zou zijn toegekend indien zij wel een aanvraag zou hebben ingediend. 

 
Artikel 40b   Adoptieverlof 
1. De werknemer heeft in verband met adoptie van een kind aanspraak op verlof met behoud 

van  bezoldiging. 
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2. De aanspraak op verlof in verband met adoptie bedraagt bij adoptie van een kind in 
Nederland of in het buitenland ten hoogste vier aaneengesloten weken. De aanspraak 
bestaat gedurende een tijdvak van achttien weken en vangt aan twee weken vóór de 
eerste dag dat de feitelijke opneming ter adoptie een aanvang heeft genomen of zal nemen 
zoals die dag is aangeduid in een door de werknemer aan het bestuur overgelegd 
document waaruit blijkt dat een kind ter adoptie is of zal worden opgenomen. 

3. Indien als gevolg van een adoptieverzoek tegelijkertijd twee of meer kinderen feitelijk ter 
adoptie worden opgenomen, bestaat de aanspraak op verlof slechts ten aanzien van één 
van die kinderen. 

4. De werknemer meldt aan het bestuur het verlof in verband met adoptie uiterlijk drie weken 
voor de dag van ingang van het verlof onder opgave van de omvang van het verlof. Bij de 
melding worden documenten gevoegd waaruit blijkt dat een kind ter adoptie is of zal 
worden genomen. 

5. Indien aan de werknemer aan wie verlof is verleend gedurende dat verlof tevens recht heeft 
op een financiële tegemoetkoming op basis van de Wet arbeid en zorg, of indien de 
werknemer hier wel recht op heeft doch hiertoe geen aanvraag heeft ingediend, wordt 
gedurende die periode waarin er sprake is, of zou kunnen zijn, van samenloop, een 
inhouding op de doorbetaling van de bezoldiging toegepast welke overeenkomt met het 
bedrag van bedoelde financiële tegemoetkoming. 

6. Bij opname van een pleegkind, zoals genoemd in artikel 5:1 2e lid onder d van de Wet 
arbeid en zorg, zijn de bepalingen genoemd in  lid 1 t/m 5 van  dit artikel 
overeenkomstig van toepassing. 

 
Artikel 41   Ouderschapsverlof 
1. De werknemer die als ouder in een familierechtelijke betrekking staat tot een kind, 

onderscheidenlijk de werknemer die blijkens verklaringen uit de gemeentelijke 
basisadministratie op hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging en 
opvoeding van dat kind als eigen kind op zich heeft genomen, heeft aanspraak op 
verlof. Indien de ter zake van de aanspraak op verlof in de eerste volzin gestelde 
voorwaarden ten aanzien van meer kinderen van de werknemer met ingang van 
hetzelfde tijdstip worden vervuld, bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen 
aanspraak op verlof. Geen aanspraak op verlof bestaat over tijdvakken gelegen na de 
datum waarop het kind de leeftijd van acht jaren heeft bereikt. 

2. Het verlof wordt uitsluitend verleend aan de werknemer wiens aanstelling ten minste 
een jaar heeft geduurd. Indien de functie buiten Nederland wordt vervuld bestaat 
aanspraak op verlof tenzij gewichtige redenen van organisatiebelang zich hiertegen 
verzetten. 

3. Het aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste aanspraak heeft bedraagt 26 
maal de arbeidsduur per week. Indien de arbeidsduur gedurende het verlof wijzigt wordt 
de aanspraak op het verlof opnieuw vastgesteld. 

4. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten 
hoogste twaalf maanden. 

5. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per 
week. 

6. In afwijking van het 4e en 5e lid kan de werknemer het Bestuur verzoeken om: 
 a. verlof voor een langere periode dan twaalf maanden , of; 
 b. het verlof op te delen in ten hoogste zes perioden, waarbij iedere periode ten minste 

een maand  bedraagt, of; 
 c. meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. 
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7. Het Bestuur stemt in met het verzoek tenzij gewichtige redenen van organisatiebelang 

zich daartegen verzetten. 
8. Het verlof wordt verleend zonder behoud van bezoldiging en met behoud van aanspraak 

op de tegemoetkoming ziektekosten als genoemd in artikel 57, lid 1. 
9. Gedurende de verlofperiode blijft de (volledige) pensioenopbouw gewaarborgd. 
10. De werknemer meldt het voornemen verlof te nemen ten minste twee maanden voor het 

door hem gewenste tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan het Bestuur onder 
opgave van de periode, het aantal uren verlof per week of  als de arbeidsduur over een 
ander tijdvak is overeengekomen over dat tijdvak en de spreiding daarvan over de week 
of het anderszins overeengekomen tijdvak. 

11. De tijdstippen van ingang en einde van het verlof kunnen afhankelijk worden gesteld 
van de datum van de bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de 
aanvang van de verzorging. 

12. Het bestuur kan, na overleg met de werknemer, de spreiding van de uren over de week 
op grond van gewichtige redenen van organisatiebelang wijzigen, tot vier weken voor 
het tijdstip van ingang van het verlof. 

13. Het bestuur is verplicht in te stemmen met een verzoek van de werknemer het verlof 
niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden, 
tenzij gewichtige redenen van organisatiebelang zich hiertegen verzetten. Het bestuur 
behoeft aan  het verzoek niet met ingang van een vroeger tijdstip gevolg te geven dan 
vier weken na het verzoek. In het geval het verlof met toepassing van de eerste volzin, 
na tijdstip van ingang daarvan niet wordt voortgezet, vervalt de aanspraak op het 
overige deel van dat verlof. 

 
Artikel 42 Buitengewoon verlof van lange duur 
1. Buitengewoon verlof van lange duur kan aan de werknemer op zijn verzoek worden 

verleend door het bestuur, al dan niet met behoud van bezoldiging en al dan niet onder 
bepaalde voorwaarden. 

2. Het verlof, bedoeld in het eerste lid, gaat niet in dan na aanvaarding van dat verlof met 
de daaraan verbonden voorwaarden door de werknemer. 

 
Artikel 42a   Uitkering Wet arbeid en zorg 
1. Indien de werknemer geheel of gedeeltelijk verlof van lange duur met behoud van 

bezoldiging geniet en in aanmerking komt voor een uitkering als bedoeld in de Wet arbeid 
en zorg geschiedt de betaling van de bezoldiging slechts voor zover deze de uitkering te 
boven gaat. 

2. De werknemer is wanneer hij geheel of gedeeltelijk verzoekt om verlof van lange duur 
verplicht alles in het werk te stellen om te zorgen dat hij voor financiering van de 
loopbaanonderbreking zoals genoemd in de Wet arbeid en zorg in aanmerking komt. 

3. De uitkering financiering loopbaanonderbreking wordt uitbetaald via de LVNL. 
 
Artikel 42b 
Het bestuur kan in overleg met de 4 Centrales van Overheidspersoneel nadere afspraken 
maken over de uitwisseling van arbeidsuren en vakantie-uren. 
(Zie PR-14 cafetariaregeling.)  
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6 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding  
rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid 
 
6.1 Algemene definities en verplichtingen 
 
Artikel 43   Definities 
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
a. volledig en duurzaam arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk arbeidsgeschikt: de 

omschrijving als bedoeld in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; 
b. arbodienst: een deskundige gecertificeerde dienst als bedoeld in de 

Arbeidsomstandighedenwet; 
c. arbeidsongeschiktheid in en door de organisatie: arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 

en gebreken die in overwegende mate haar oorzaak vindt in: 
 - de aard van de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden en/of bijzondere 

omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, of; 
 - een bedrijfsongeval verband houdende met de aard van de aan de werknemer 

opgedragen werkzaamheden en/of bijzondere omstandigheden, waaronder deze 
moesten worden verricht; 

 en die niet aan schuld of nalatigheid van de werknemer is te wijten; 
d. herplaatsen: het aan de werknemer opdragen van een andere betrekking op grond van 

artikel 55; 
e. pensioen: een pensioen als bedoeld het pensioenreglement van de Stichting 

Pensioenfonds ABP; 
f. medisch advies: een advies van de arbodienst dat ten aanzien van de werknemer is 

uitgebracht na een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 45 van dit reglement; 
g. gewezen werknemer: een werknemer aan wie ontslag is verleend met ingang van de 

dag waarop het ontslag is ingetreden; 
h. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van 

de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) 2001; 
i. passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de 

werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of 
sociale aard niet van hem kan worden gevergd; 

j. werkzaamheden in het kader van re-integratie: loonvormende arbeid, die specifiek 
gericht is op de terugkeer in eigen dan wel passende arbeid binnen de organisatie 
waarover afspraken zijn vastgelegd bedoeld in artikel 55; 

k. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; 
l. Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP, bedoeld in artikel 6 van 

de Wet privatisering ABP; 
m. WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen; 
n. IVA: inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten; 
o. IVA-uitkering: de uitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid op grond 

van de WIA; 
p. WGA: werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten; 
q. WGA-uitkering: de werkhervattinguitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten op grond van 

de WIA; 
r. zijn arbeid: hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge de Ziektewet; 
s. bovenwettelijke WW-uitkering: de uitkering bedoeld in artikel 1 van de regeling 

bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid LVNL; 
t. ZW: de Ziektewet; 
u. ZW-uitkering: een uitkering krachtens de Ziektewet. 
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Artikel 44   Verzuimbegeleiding van de werknemer 
1. Het bestuur verricht zijn taak met betrekking tot begeleiding van verzuim en de 

arbeidsgezondheidskundige begeleiding op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 
en de bepalingen in dit hoofdstuk. 

2. Het bestuur kan regels vaststellen met betrekking tot de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan de begeleiding van verzuim, de arbeidsgezondheidskundige begeleiding 
en de daarbij in acht te nemen procedures. 
(Zie o.a. de PR-17 regeling melding bij arbeidsongeschiktheid en zwangerschap.) 

3. De werknemer is in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens 
ziekte verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch in elk geval niet later dan op de tweede 
dag van die ongeschiktheid, aan de werkgever te melden. 

4. Het bestuur kan ten aanzien van de werknemer die korter dan een jaar volledig 
ongeschikt is geweest zijn arbeid te verrichten bepalen dat hij zijn arbeid slechts mag 
hervatten, nadat het bestuur hiervoor toestemming heeft verleend. 

5. De werknemer die wegens ziekte gedurende een jaar of langer volledig ongeschikt is 
geweest zijn arbeid te verrichten mag zijn arbeid slechts hervatten, nadat het bestuur 
hiervoor toestemming heeft verleend. 

6. Het bestuur verleent de toestemming, bedoeld in het vierde en vijfde lid, eerst nadat er 
een medisch advies is van de arbodienst. 

 
Artikel 45   Verplichtingen 
1. De werknemer kan worden verplicht om een geneeskundig onderzoek te ondergaan: 
 a. voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of de werknemer van 55 jaar en 

ouder in staat is nachtarbeid te verrichten; 
 b. indien het bestuur gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de goede 

gezondheidstoestand van de werknemer; 
 c. indien de werknemer niet meer volledig geschikt is gebleken voor het verrichten van 

zijn arbeid; 
 d. ter beantwoording van de vraag of de werknemer tijdens het tijdvak waarin hij 

wegens ziekte of gebrek ongeschikt is om zijn arbeid te verrichten, in het belang van 
zijn genezing arbeid mag verrichten en om vast te stellen welke arbeid wenselijk 
worden geacht; 

 e. voor zover dit noodzakelijk is ter voorbereiding van een beslissing naar aanleiding 
van een geschil tussen werknemer en werkgever omtrent de ongeschiktheid zoals 
bedoeld in artikel 32 van de SUWI; 

 f. indien de werknemer in contact staat of kort geleden heeft gestaan met een persoon 
die een ziekte heeft waarvoor ingevolge de Wet publieke gezondheid een 
nominatieve plicht geldt; 

 g. om te beoordelen of de werknemer, die een functie vervult als bedoeld in artikel 108, 
eerste lid, lichamelijk en psychisch in staat kan worden geacht zijn functie te blijven 
waarnemen, nadat hij de voor zijn functie vastgestelde leeftijdsgrens heeft bereikt; 

 h. om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 110, derde lid, 
aanhef en onderdelen a en b; 

 i. om te beoordelen of de werknemer die wegens ziekte volledig ongeschikt is geweest 
zijn arbeid te verrichten zijn arbeid mag hervatten; 

 j. voor zover dit voortvloeit uit enige wettelijke verplichting; 
 k. indien hij in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden aan bijzonder 

gevaar voor zijn gezondheid blootstaat of hij is benoemd in een functie waarvoor bij 
aanstelling een geneeskundig onderzoek is vereist als bedoeld in artikel 10, eerste 
lid. 
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2. Het bestuur stelt de werknemer buiten dienst, indien na een geneeskundig onderzoek 
als bedoeld in het eerste lid, blijkt dat sprake is van een zodanig lichamelijke of 
geestelijke toestand dat de belangen van de werknemer, van de organisatie of van de 
bij het verrichten van de arbeid betrokken derden zich er tegen verzetten dat de 
werknemer zijn arbeid blijft verrichten. De werknemer wordt niet buiten dienst gesteld 
indien hem redelijkerwijs andere passende werkzaamheden kunnen worden 
opgedragen. 
Indien de werknemer buiten dienst wordt gesteld, wordt hij geacht wegens ziekte 
ongeschikt te zijn tot het verrichten van zijn arbeid, in welk geval de overige bepalingen 
van dit hoofdstuk van toepassing zijn. 

 
Artikel 46   Medisch advies en hernieuwd onderzoek nieuw 
1. Het medisch advies dat door de arbodienst wordt uitgebracht naar aanleiding van een 

geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 45 van dit reglement wordt zo spoedig 
mogelijk door de arbodienst aan de werknemer en het bestuur medegedeeld. 

2. De kosten verbonden aan het onderzoek, bedoeld in artikel 45, 1e lid onder e - het 
onderzoek bij een geschil over de ongeschiktheid tussen werkgever en werknemer - 
komen voor rekening van LVNL. Eventuele reis- en verblijfskosten van de werknemer 
worden hem vergoed volgens de geldende regels inzake dienstreizen. 

 
6.2 Aanspraken tijdens ziekte 1e tijdvak en 2e tijdvak van 52 weken  
(totaal 104 weken) 
 
Artikel 47   Bezoldiging  
1. De werknemer heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte 

of gebrek gedurende een 1e tijdvak van 52 weken recht op doorbetaling van 100% van 
zijn bezoldiging. 

2. De werknemer heeft bij voortduring van deze ongeschiktheid na het 1e tijdvak 
gedurende het daaropvolgende 2e tijdvak van 52 weken recht op doorbetaling van 70% 
van zijn bezoldiging. 

3. De werknemer die valt onder de bepaling van het 2e lid heeft recht op een aanvulling op 
de 70% doorbetaling van zijn bezoldiging over de uren waarop hij: 

 a. zijn arbeid verricht; 
 b. passende arbeid verricht; 
 c. werkzaamheden in het kader van re-integratie verricht; 
 d. scholing volgt in het kader van re-integratie. 
4. De in het vorige lid bedoelde aanvulling wordt berekend volgens de formule: 

y : z  x  30%  x  het geldende salaris.  
y = aantal uren per periode dat de werknemer arbeid kan verrichten,  
z = aantal overeengekomen arbeidsuren per periode. 

 
Artikel 48   Begin en einde van het tijdvak van de 104 weken 
1. Het tijdvak van 104 weken gedurende welke de werknemer aanspraak heeft op de 

doorbetaling van zijn bezoldiging als gevolg van arbeidsongeschiktheid vangt aan op de 
eerste dag waarop: 
a. wegens ziekte geheel of gedeeltelijk niet is gewerkt; 
b. het werken wegens ziekte geheel of gedeeltelijk is gestaakt; 
c. wegens ziekte geheel of gedeeltelijk niet zou zijn gewerkt; 
d. het werken wegens ziekte geheel of gedeeltelijk zou zijn gestaakt. 

2. Het tijdvak gedurende welke de werknemer aanspraak heeft op de doorbetaling van de 
bezoldiging eindigt na 104 weken. 



  

  uitgave  1 januari 2009 32

3. Voor het bepalen van het einde van het tijdvak van 104 weken worden perioden van 
ongeschiktheid tot werken wegens ziekte samengeteld, indien de perioden van 
ongeschiktheid elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. 

4. Bij buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging vangt het tijdvak, bedoeld in het 
eerste lid, aan op de dag volgend op die waarop het buitengewoon verlof is beëindigd. 

 
Artikel 49   Geen aanspraak op doorbetaling bezoldiging 
De werknemer heeft geen aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging: 
a. indien de ziekte wordt voorgewend, althans zodanig overdreven wordt voorgesteld, dat 

ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte niet kan worden 
aangenomen;  

b. indien uit een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 45 blijkt dat de werknemer 
de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid opzettelijk heeft veroorzaakt, tenzij 
hem daarvan op grond van zijn psychische toestand geen verwijt kan worden gemaakt; 

c. indien de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid zich voordoet binnen een half 
jaar na het geneeskundig onderzoek, als bedoeld in artikel 10, en blijkt dat de 
werknemer onjuiste informatie omtrent zijn gezondheidstoestand heeft verstrekt of 
gegevens heeft verzwegen, ten gevolge waarvan de verklaring van geschiktheid, om de 
aan de desbetreffende functie verbonden werkzaamheden te verrichten, ten onrechte 
heeft plaatsgevonden, tenzij de werknemer aannemelijk maakt dat hij te goeder trouw 
heeft gehandeld. 

 
Artikel 50   Einde van de doorbetaling bezoldiging 
1. De doorbetaling van de bezoldiging eindigt: 
 a. op grond van artikel 48 lid 2 na ommekomst van de loondoorbetalingduur van 104 

weken, maar in ieder geval; 
 b. met ingang van de dag waarop de werknemer op grond van artikel 55 is herplaatst, of; 
 c. met ingang van de dag waarop de werknemer ontslag is verleend, of; 
 d. met ingang van de dag waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, of; 
 e. met ingang van de dag volgend op die waarop de werknemer is overleden. 
2. In afwijking van het vorige lid onder a kan het bestuur indien daartoe aanleiding bestaat 

de periode van doorbetaling na ommekomst van de uitkeringsduur van 104 weken, gelet 
op het gestelde in artikel 110, 3e lid onder b, met maximaal 26 weken verlengen. 

 
Artikel 51   Hoogte bezoldiging en aanvullende uitkering wegens 
arbeidsongeschiktheid in en door de organisatie  
1. In afwijking van het gestelde in artikel 47 behoud de werknemer na afloop van het 1e 

tijdvak van 52 weken recht op doorbetaling van 100% van zijn bezoldiging in de daarop 
volgende 2e periode van 52 weken bij arbeidsongeschiktheid die is veroorzaakt in en 
door de organisatie. 

2. De werknemer of gewezen werknemer die recht heeft op een WGA- of IVA-uitkering 
wordt bij arbeidsongeschiktheid in en door de organisatie, een aanvullende uitkering 
verleend. 

3. De aanvullende uitkering genoemd in het 2e lid is voor de werknemer of gewezen 
werknemer met een WGA- of IVA-uitkering gelijk aan het bedrag dat nodig is om de 
toegekende uitkering, vermeerderd met een aan de werknemer toegekende pensioen 
aanvulling ingevolge het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, aan 
te vullen tot een bepaald percentage van de bezoldiging die de werknemer of gewezen 
werknemer zou hebben genoten in het jaar voorafgaand aan zijn herplaatsing op grond 
van artikel 55, respectievelijk ontslag op grond van artikel 110. 
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4. Dit percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en bedraagt bij 
een arbeidsongeschiktheid van: 
80% of meer:  90,02% 
65 tot 80%:  65,26% 
55 tot 65%:  54,01% 
45 tot 55%:  45,01% 
35 tot 45%:  36,01% 
25 tot 35%:  27,01% 
15 tot 25%:  18,00%. 

 
Artikel 52   Einde van de bezoldiging/uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door 
de organisatie 
De doorbetaling van de bezoldiging en/of aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 51 
eindigt: 
a. met ingang van de dag waarop hij niet meer voldoet aan de in dat artikel genoemde 

voorwaarden, of; 
b. met ingang van de dag waarop hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, of; 
c. met ingang van de dag volgend op die waarop hij is overleden, of; 
d. indien hij op grond van een aanvaarde andere betrekking aanspraak kan maken op 

doorbetaling van zijn loon of bezoldiging dan wel op een ZW-uitkering. 
 
6.3  Verplichtingen en Sancties 
 
Artikel 53  Verplichtingen en sancties voor de werknemer 
1. De aanspraken van de werknemer en de gewezen werknemer op grond van dit 

hoofdstuk vervallen indien hij: 
 a. niet binnen redelijke termijn gezondheidskundige hulp inroept; 
 b. zich niet gedurende het gehele verloop van de ziekte onder gezondheidskundige 

behandeling blijft stellen; 
 c. de regels van de behandelende arts niet opvolgt; 
 d. zich schuldig maakt aan gedragingen waardoor zijn genezing wordt belemmerd; 
 e. verzuimt de arbodienst op eerste aanvraag mee te delen om welke reden hij 

ongeschikt is tot werken; 
 f. zonder deugdelijke grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek van de arbodienst 

om te verschijnen; 
 g. er de oorzaak van is dat het geneeskundig onderzoek door een door de arbodienst 

aangewezen arts niet kan plaats hebben; 
 h. niet binnen twee dagen na de aanvang van de ongeschiktheid tot werken wegens 

ziekte dit heeft gemeld bij de werkgever; 
 i. weigert aangeboden passende arbeid, waartoe de arbodienst hem in staat acht, te 

verkrijgen of te aanvaarden; 
 j. zich niet houdt aan de ten aanzien van hem geldende regels met betrekking tot de 

wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verzuimbegeleiding en de 
arbeidsgezondheidskundige begeleiding en de daarbij in acht te nemen procedure; 

 k. zijn ongeschiktheid tot werken opzettelijk heeft veroorzaakt; 
 l. weigert inzage te geven in een op hem betrekking hebbend document als bedoeld in 

artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een geldig rijbewijs voor zover dit 
redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van wetten; 

 m. tijdens de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte arbeid voor 
zichzelf of voor derden verricht, tenzij dit door de arbodienst in het belang van zijn 
genezing wenselijk wordt geacht; 
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 n. vóór de betaling van de bezoldiging of de aanvullende uitkering, weigert mededeling 
te doen van inkomsten uit arbeid die hij heeft in verband met het verrichten van door 
de arbodienst in het belang van zijn genezing wenselijk geachte arbeid voor zichzelf 
of voor derden; 

 o. niet onverwijld op verzoek, of uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden 
meedeelt, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen 
zijn op het recht bezoldiging en/of op de hoogte van een aan hem toegekende 
aanvullende uitkering; 

 p. zijn arbeid verzuimt te hervatten op het door de arbodienst bepaalde tijdstip en in de 
door deze dienst bepaalde mate, indien zulks hem is opgedragen, tenzij hij daarvoor 
een door de arbodienst als geldig erkende reden heeft opgegeven; 

 q. zonder deugdelijke grond weigert gevolg te geven aan door het bestuur of een door 
het bestuur aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of mee te 
werken aan getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de betrokkene in staat te 
stellen passende arbeid te verrichten; 

 r. zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren of 
bijstellen van een plan van aanpak, bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA; 

 s. zijn medewerking weigert bij de doelmatige uitvoering van de bepalingen van dit 
hoofdstuk. 

2. De aanspraak op de doorbetaling van bezoldiging en/of de aanvullende uitkering, kan 
geheel of gedeeltelijk vervallen worden verklaard in het geval de werknemer of de 
gewezen werknemer de regels heeft overtreden die ter zake van afwezigheid wegens 
ziekte zijn vastgesteld. 

3. De ingevolge het eerste vervallen aanspraken herleven met ingang van het tijdstip 
waarop de werknemer of de gewezen werknemer alsnog gevolg geeft aan de 
betreffende verplichting op grond van dat lid. 

4. Het bestuur kan op grond van bijzondere omstandigheden bepalen, dat de aanspraak 
op de doorbetaling van bezoldiging en/of de aanvullende uitkering  niet vervalt maar 
geheel of ten dele aan anderen dan aan de werknemer of de gewezen werknemer zal 
worden uitbetaald. 

 
Artikel 54   Verplichtingen van het Bestuur 
1. Het bestuur is verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en 

voorschriften te geven als redelijkerwijs nodig is, opdat de werknemer, die in verband 
met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten, in 
staat wordt gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten. 

2. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en binnen het 
gezagsbereik van het bestuur geen andere passende arbeid voorhanden is, bevordert 
het bestuur de inschakeling van de werknemer in voor hem passende arbeid buiten het 
gezagsbereik van het bestuur. 

3. Uit hoofde van zijn verplichting, bedoeld in het eerste lid, stelt het bestuur in 
overeenstemming met de werknemer een plan van aanpak op als bedoeld in artikel 25, 
tweede lid, van de WIA. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de 
werknemer regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
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Artikel 55   Opdragen passende arbeid  
1. Passende arbeid als bedoeld in artikel 43 onder i kan de werknemer, die wegens ziekte 

ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid worden opgedragen door: 
 a. plaatsing in een andere functie voor tijdelijke duur, zonder dat dit gepaard gaat met 

een wijziging van de aanstelling; 
 b. plaatsing in een andere functie bij wijze van proef, zonder dat dit gepaard gaat met 

wijzing van de aanstelling; 
 c. tijdelijke detachering bij een andere werkgever, zonder dat dit gepaard gaat met een 

wijziging van de aanstelling. 
2. Indien de werknemer na 24 maanden nog ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid 

wegens ziekte kan hij worden herplaatst in een andere functie waarbij de aanstelling 
aan wijziging onderhevig is. 

3. De werknemer is verplicht een hem aangeboden functie te aanvaarden indien sprake is 
van passende arbeid. 

4. Lid 2 en 3 zijn op overeenkomstige wijze van toepassing indien aan de werknemer de 
eigen functie wordt opgedragen onder andere voorwaarden. 

 
Artikel 56    Compensatie bij inkomensverlies 
1. Indien de werknemer waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA 

vastgesteld is op minder dan 35% en die als gevolg van een plaatsing in een andere 
functie of de eigen functie onder andere voorwaarden inkomensverlies heeft, maakt hij 
gedurende een tijdvak van vijf jaren aanspraak op een compensatie van dit 
inkomensverlies. 

2. Inkomensverlies is het verschil tussen de oorspronkelijke bezoldiging van de werknemer 
en de bezoldiging nadat de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op minder dan 35%. 
Hierbij worden verhogingen van de bezoldiging wegens algemene salarismaatregelen of 
een verhoging van het salaris als bedoeld in artikel 6 van de bezoldigingsregeling LVNL, 
buiten beschouwing gelaten. 

3. De compensatie als bedoeld in lid 2 is een toelage ter hoogte van: 
 a. het 1e jaar 85%; 
 b. het 2e jaar 70%; 
 c. het 3e t/m het 5e jaar 55%; 
 van het inkomensverlies. 
4. De periode van 5 jaar gaat in op het moment dat uitvoering wordt gegeven aan het 

bepaalde in het 2e, 3e of 4e lid van artikel 55. 
5. Bij samenloop van de compensatie als bedoeld in dit artikel met een uitkering krachtens 

de Werkloosheidswet of de regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid LVNL 
wordt de compensatie verminderd met het bedrag van de uitkering. 

 
6.4 Bijzondere situaties 
 
Artikel 57   Samenloop met andere inkomsten 
1. Bij samenloop van een aanspraak krachtens dit hoofdstuk of artikel 40a, 2e lid met een 

uitkering krachtens een ZW-uitkering of een WW-uitkering of een bovenwettelijke WW-
uitkering, wordt de aanspraak krachtens dit hoofdstuk verminderd met het bedrag van 
de uitkering tenzij het een tegemoetkoming op grond van artikel 59 of 60 betreft. 

2. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door de werknemer 
of de gewezen werknemer de ZW-uitkering, de WW-uitkering of de bovenwettelijke WW 
uitkering een vermindering ondergaat, dan wel de aanspraak daarop geheel of 
gedeeltelijk wordt geweigerd, wordt de uitkering krachtens de ZW, de WW of de 
bovenwettelijke WW voor het vaststellen van de vermindering bedoeld in het 1e lid, 
steeds geacht onverminderd te zijn genoten. 
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3. Indien ten aanzien van de ZW-uitkering de werknemer of gewezen werknemer, een 
verplichting wordt opgelegd of een sanctie wordt toegepast, wordt door het bestuur 
zoveel mogelijk dezelfde verplichting opgelegd dan wel een overeenkomende sanctie 
toegepast op de aanspraken op grond van dit hoofdstuk of artikel 40a, 2e lid waarop de 
ZW-uitkering in mindering is gebracht. 

4. Indien de werknemer of de gewezen werknemer tevens een ZW-uitkering of een WGA- 
of IVA-uitkering ontvangt uit een dienstbetrekking buiten het gezagsbereik van het 
bestuur, wordt voor de vermeerdering of vermindering van aanspraken op grond van dit 
hoofdstuk of artikel 40a, 2e lid slechts rekening gehouden met de ZW-uitkering of de 
WGA- of IVA-uitkering die voortvloeit uit dienstbetrekking bij LVNL. 

5. De inkomsten die de werknemer of de gewezen werknemer geniet in verband met het 
verrichten van in het belang van zijn genezing door de arbodienst wenselijk geachte 
arbeid, worden op de aanspraak op de doorbetaling van de bezoldiging of de 
aanvullende uitkering in mindering gebracht, voor zover deze te samen met de 
aanspraak op de doorbetaling van de bezoldiging of de WGA- of IVA-uitkering, 
vermeerderd met de aanvullende uitkering, de bezoldiging te boven gaan. 

6. Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf worden op het bedrag, waarop de 
aangewezen werknemer ingevolge dit hoofdstuk recht heeft, in mindering gebracht, 
tenzij: 

 a. de gewezen werknemer deze inkomsten reeds vóór het intreden van de 
ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte genoot; en 

 b. de omvang van die arbeid niet is toegenomen. 
 
Artikel 58   Bevalling na ontslag 
1. De gewezen werknemer, wier bevalling waarschijnlijk is binnen vier maanden na het 

tijdstip van ingang van haar ontslag, ontvangt haar laatstelijk genoten bezoldiging 
gedurende de periode die: 
a. aanvangt op de 41e dag voorafgaande aan de vermoedelijke datum van bevalling; en 
b. eindigt op de 70e dag na datum waarop de bevalling heeft plaatsgevonden. 

2. De periode, bedoeld in het eerste lid, wordt verlengd tot 16 weken, indien die periode 
door een voortijdige bevalling minder dan 16 weken heeft bedragen. 

3. De gewezen werknemer wier bevalling niet wordt verwacht binnen vier maanden na het 
tijdstip van ingang van haar ontslag, maar die niettemin binnen die termijn bevalt, 
ontvangt haar laatstelijk genoten bezoldiging gedurende de periode die: 

 a. aanvangt op de datum van bevalling, en; 
 b. eindigt op de 70e dag na de datum waarop de bevalling heeft plaatsgevonden. 
4. Voor zolang de gewezen werknemer na beëindiging van de haar ingevolge het eerste of 

het derde lid toekomende uitkering nog wegens ziekte ongeschikt is tot werken, dan wel 
binnen een maand na deze beëindiging ongeschikt wordt tot werken, heeft zij 
gedurende een tijdvak van 52 weken recht op de doorbetaling van de bezoldiging 
overeenkomstig artikel 47. De termijn van 52 weken wordt geacht aan te vangen op de 
eerste dag na bevalling. 

5. Ongeschikt tot werken, geheel of gedeeltelijk, in de zin van het vierde lid is de 
vrouwelijke gewezen werknemer die als rechtstreeks en objectief medisch vast te 
stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is om een naar 
aard en omvang soortgelijke betrekking als zij vervulde, te vervullen. 
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6.5 Tegemoetkoming in bijzondere gevallen 
 
Artikel 59   Tegemoetkoming in ziektekosten (1-1-2006) 
1. De werknemer heeft recht op een tegemoetkoming  in de kosten van een 

ziektekostenverzekering. 
2. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald in het overleg tussen het bestuur en 

de centrales van verenigingen van overheidspersoneel. 
3. In bijzondere gevallen kan het bestuur aan de werknemer een tegemoetkoming 

toekennen in noodzakelijk gemaakte kosten, niet zijnde de premie van een 
ziektekostenverzekering, verband houdende met ziekte, welke de werknemer voor 
zichzelf en zijn gezinsleden heeft gemaakt. 

 
Artikel 60    Vergoeding van kosten geneeskundige verzorging bij 
arbeidsongeschiktheid in en door de organisatie 
1. Bij arbeidsongeschiktheid in en door de organisatie worden de werknemer vergoed de 

naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige 
behandeling of verzorging die voor rekening van de werknemer blijven. 

2. Het bestuur kan omtrent het bepaalde in het eerste lid nadere regels vaststellen. 
(Zie PR-9 aanvraag vergoeding kosten ten gevolge van een bedrijfsongeval.) 

 
6.6 Overige bepalingen 
 
Artikel 61   Aanpassing bedrag / begrip bezoldiging 
1. Het bedrag van de laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld in de artikelen 47 en 51, 

wordt in voorkomende gevallen gewijzigd overeenkomstig een algemene 
salariswijziging. 

2. Indien de werknemer in het genot is van een toelage als bedoeld in artikel 13, 15 en 16 
van de bezoldigingsregeling LVNL, worden die toelagen voor de vaststelling van het in 
het eerste lid bedoelde bedrag, vastgesteld op het gemiddelde van het bedrag dat de 
werknemer per maand aan die toelagen heeft genoten over de twaalf kalendermaanden 
voorafgaande aan de kalendermaand waarin de werknemer ongeschikt is geworden tot 
het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. 

3. Indien ook voor het overige de bezoldiging niet in een vast bedrag per maand kan 
worden uitgedrukt, wordt gerekend met het bedrag dat gemiddeld per maand is 
toegekend in de drie kalendermaanden voorafgaande aan de maand waarin de 
werknemer ongeschikt is geworden tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. 

4. Voor zover de werknemer geen drie kalendermaanden in dienst is geweest, wordt voor 
de toepassing van het derde lid gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld aan 
bezoldiging per maand is toegekend over het tijdvak waarin hij in dienst is geweest vóór 
het ontstaan van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid respectievelijk tot 
het vervullen van een naar aard en omvang soortgelijke betrekking. 

 
Artikel 62   Vakantie-uitkering 
1. De werknemer die aanspraak heeft op een aanvullende uitkering, heeft aanspraak op 

een vakantie-uitkering ter grootte van 8% van de aanvullende uitkering. 
2. De artikelen 19 en 20 van de bezoldigingsregeling LVNL zijn van overeenkomstige 

toepassing. 
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Artikel 63   Infectieziekten 
1. De werknemer, die in contact staat of kort geleden gestaan heeft met een persoon, die 

een ziekte heeft, waarvoor ingevolge het krachtens de Wet publieke gezondheid 
bepaalde een nominatieve plicht geldt, mag zijn arbeid niet verrichten en heeft geen 
toegang tot de organisatiegebouwen, -lokalen, en -terreinen dan met toestemming van 
het bestuur. Het bestuur kan deze toestemming slechts verlenen na een positief 
medisch advies van de arbodienst als bedoeld in dit hoofdstuk. 

2. De werknemer, die verkeert in de in het vorige lid omschreven situatie, is verplicht 
daarvan ten spoedigste kennis te geven aan de arbodienst. Hij is gehouden zich te 
gedragen naar de vanwege de arbodienst gegeven aanwijzingen, waaronder die met 
betrekking tot het ondergaan van een geneeskundig onderzoek. 

3. Gedurende de periode dat de werknemer ingevolge het bepaalde in dit artikel zijn 
arbeid niet verricht, geniet hij zijn volle bezoldiging. 

 
6.7 Overgangsbepalingen voor de werknemer van wie de dag van 

arbeidsongeschiktheid gelegen is vóór 1 januari 2004. 
 
Artikel 64 
Op de werknemer van wie de eerste dag van ongeschiktheid als bedoeld in dit hoofdstuk is 
gelegen vóór 1 januari 2004 en die op grond van de WAO recht heeft op een WAO-uitkering 
zijn de artikelen van dit hoofdstuk toepassing zoals die golden op 31 december 2005. 
 
6.8 Overgangsbepaling voor de werknemer van wie de dag van 

arbeidsongeschiktheid gelegen is vóór 1 april 2005 
 
Artikel 65 
Op de werknemer van wie de eerste dag van ongeschiktheid als bedoeld in dit hoofdstuk is  
gelegen vóór 1 april 2005 zijn de bepalingen betreffende het recht op doorbetaling van zijn  
bezoldiging van dit hoofdstuk toepassing zoals die golden op 31 december 2005. 
 
Artikel 66 en 67 
Vervallen. 
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7 Overige rechten en verplichtingen 
 
Artikel 68 
Het bestuur is gehouden te doen en na te laten hetgeen een goed bestuur in gelijke 
omstandigheden behoort te doen en na te laten. 
 
Artikel 69 
Het bestuur draagt zorg voor veilige arbeidsomstandigheden en neemt de terzake geldende 
regels in acht. 
 
Artikel 70 
De werknemer is gehouden zijn veiligheid en die van andere werknemers en derden naar 
vermogen in acht te nemen en de door het bestuur vastgestelde veiligheidsregels, richtlijnen 
en aanwijzingen betreffende de bedrijfsveiligheid na te leven. 
 
Artikel 71 
De werknemer is gehouden de plichten die uit zijn functie voortvloeien, nauwgezet en ijverig 
te vervullen en zich te gedragen zoals een goed werknemer betaamt. 
 
Artikel 71a 
Het is de werknemer verboden: 
a. gedurende de arbeidstijd onder invloed te verkeren van alcohol, drugs of psychotrope 

geneesmiddelen dan wel deze middelen te gebruiken; 
b. werkzaamheden te verrichten terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, 

waarvan hij weet of redelijkerwijze kan weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in 
combinatie met het gebruik van een andere stof – de vaardigheid voor het verrichten 
van die werkzaamheden kan verminderen, dat hij niet in staat wordt geacht zulks naar 
behoren te verrichten. 

(Zie PR-13 ADPG-regeling.) 
 
Artikel 72 
Ter zake van niet-naleving van bepalingen, welke redelijkerwijs niet kunnen worden geacht 
de werknemer bekend te zijn, worden hem geen voordelen onthouden of nadelen 
toegebracht. 
 
Artikel 73 
1. De werknemer kan worden verplicht te gaan wonen of te blijven wonen in of nabij de 

gemeente die hem als standplaats is aangewezen of waartoe zijn standplaats behoort, 
indien dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is in verband met de goede 
vervulling van zijn functie. 

2. De werknemer aan wie de verplichting is opgelegd in of nabij de in het eerste lid 
bedoelde gemeente te gaan wonen, is gehouden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
twee jaar nadat die verplichting is opgelegd, daaraan gevolg te geven. 

3. Aan de werknemer kan een tegemoetkoming in kosten, verband houdende met 
indiensttreding, verplaatsing of ontslag, worden verleend op voet van de bepalingen van 
de Verplaatsingskostenregeling LVNL. 

 
Artikel 74 
1. De werknemer kan op zijn aanvraag een andere functie worden opgedragen. 
2. Wanneer het belang van de organisatie zulks vordert, is de werknemer verplicht, al of 

niet in zijn dienstvak en al of niet op dezelfde standplaats, een andere functie te 
aanvaarden, die hem, in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de 
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voor hem bestaande vooruitzichten, redelijkerwijs kan worden opgedragen. 
 
Artikel 74a 
Vervallen. 
 
Artikel 75 
1. De werknemer kan worden verplicht tijdelijk andere ambtelijke werkzaamheden te 

verrichten dan die, welke hij gewoonlijk verricht, mits die werkzaamheden hem 
redelijkerwijs kunnen worden opgedragen. Hij kan echter niet worden verplicht 
werkzaamheden te verrichten in de plaats van stakers of uitgeslotenen in particuliere 
dienst, tenzij naar het oordeel van het bestuur de opgedragen werkzaamheden, met het 
oog op de veiligheid van de organisatie of de openbare veiligheid geacht worden 
noodzakelijk te zijn. 

2. Bij de toepassing van het bepaalde in het vorige lid wordt voor zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. 

 
Artikel 76 

1. Het is de werknemer verboden nevenwerkzaamheden te hebben waardoor een 
onverenigbare combinatie van functies optreedt, dan wel een te zware fysieke of 
geestelijke belasting voor de werknemer ontstaat of die anderszins schadelijk kunnen 
zijn voor LVNL. 

2. De werknemer is verplicht aan het bestuur mededeling te doen van zijn 
nevenwerkzaamheden voordat hij daarmee aanvangt, dan wel bij aanvang van de 
aanstelling. 

 
Artikel 77 
1. Het is de werknemer verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan 

aannemingen en leveringen ten behoeve van LVNL, tenzij daarvoor door het bestuur 
toestemming is verleend. 

2. De werknemer is verplicht zich te gedragen naar hetgeen voor hem is bepaald ten 
aanzien van het deelnemen, middellijk of onmiddellijk, aan aannemingen en leveringen 
ten behoeve van anderen. 

 
Artikel 78 
1. De werknemer die een besturende, beherende dan wel toezichthoudende functie vervult 

in een naamloze vennootschap of ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam en 
voor de in die functie verrichte of te verrichten werkzaamheden, anders dan ten laste 
van LVNL, een vergoeding ontvangt, is verplicht die vergoeding in de kas van LVNL te 
storten, indien de benoeming in die functie heeft plaatsgehad door of vanwege het 
bestuur. 

2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de werknemer die 
een nevenfunctie vervult, welke verband houdt met de door hem beklede functie en hem 
is opgedragen door of vanwege het bestuur en voor de in die nevenfunctie verrichte of 
te verrichten werkzaamheden, anders dan ten laste van LVNL, een vergoeding 
ontvangt. 

3. De vorige leden vinden geen toepassing in de gevallen, waarin dit door het bestuur is 
bepaald. 

 
Artikel 79 
1. Het is de werknemer in zijn functie verboden, anders dan met toestemming van het 

bestuur, vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te 
verzoeken of aan te nemen. 
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2. Het aannemen van steekpenningen is onvoorwaardelijk en ten strengste verboden. 
 
Artikel 80 
1. De werknemer is verplicht de werkkleding en de onderscheidingstekenen te dragen, 

indien en voor zover dit door het bestuur voorgeschreven is. 
2. Het is de werknemer verboden om bij gekleed gaan in uniform insignes of andere 

onderscheidingstekens of in functie uniformkledingstukken te dragen, een en ander voor 
zover die niet vanwege LVNL zijn verstrekt of voorgeschreven of tot het dragen daarvan 
niet door het bestuur toestemming is verleend. Dit verbod is niet van toepassing ten 
aanzien van vreemde ordetekenen welke met toestemming van het bestuur zijn 
aangenomen. 

3. Het bestuur stelt ten aanzien van het verstrekken en onderhouden van werkkleding 
nadere regels vast. 

 
Artikel 81 
1. De werknemer kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door 

de organisatie geleden schade, voor zover deze aan hem is te wijten. 
2. Het bedrag van de schadevergoeding wordt niet vastgesteld, dan nadat de werknemer 

in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk of mondeling te verantwoorden. 
 
Artikel 82 
De werknemer heeft recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten ter zake van reizen 
in opdracht van of namens het bestuur. De vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de 
regeling dienstreizen binnen-, buitenland en detachering LVNL. 
(Zie PR-4 dienstreizen binnen- en buitenland en detachering.) 
 
Artikel 83 
Het bestuur kan bepalen in welke niet elders voorziene gevallen naar redelijkheid en 
billijkheid schadeloosstelling en vergoeding van kosten zal worden verleend.  
(Zie PR-9 aanvraag vergoeding kosten ten gevolge van een bedrijfsongeval.) 
 
Artikel 84 
1. Met de werknemer wordt minimaal een keer per jaar door de direct leidinggevende 

gesproken over: 
 a. de wijze waarop de werknemer de opgedragen werkzaamheden heeft uitgevoerd ; 
 b. de omstandigheden waaronder de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd; 
 c. welke werkzaamheden de werknemer zullen worden opgedragen; 
 d. de omstandigheden waaronder die op te dragen werkzaamheden zullen worden 

uitgevoerd; 
 e. welke resultaten zijn behaald en behaald moeten worden; 
 f. de wijze waarop de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer bevorderd kan 

worden. 
2. Van het met de werknemer besprokene wordt een schriftelijk verslag gemaakt. 
3. Indien het bestuur dit wenselijk vindt of de werknemer dit aanvraagt wordt een 

beoordeling opgemaakt. 
4. Een beoordeling wordt eerst vastgesteld nadat deze met de werknemer is besproken en 

hij zijn zienswijze kenbaar heeft kunnen maken. 
5. Het bestuur stelt nader regels omtrent het houden van functioneringsgesprekken en het 

opmaken en vaststellen van beoordelingen. 
 



  

  uitgave  1 januari 2009 42

Artikel 85 
1. De werknemer die namens het bestuur belast is met het beheer van een LVNL kas, is 

verplicht een tekort geheel of gedeeltelijk aan te zuiveren wanneer hem ter zake van dat 
tekort een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

2. De werknemer die namens het bestuur belast is het materieelbeheer is verplicht schade 
te vergoeden wanneer hem ter zake van die schade een ernstig verwijt kan worden 
gemaakt. 

3. De werknemer is van zijn verantwoordelijkheid ontheven gedurende de tijd dat hij door 
ziekte of wettige afwezigheid het beheer niet persoonlijk heeft gevoerd, indien 
gedurende de tijd zijn functie wordt waargenomen krachtens een aanwijzing door het 
bestuur. 

 
Artikel 86 
1. De werknemer, die wordt aangesteld om na afloop van een opleiding voor een functie 

daarin te worden tewerkgesteld, kan, bij die aanstelling worden verplicht tot gehele of 
gedeeltelijke (terug)betaling van de kosten van de opleiding ingeval hem, 
overeenkomstig zijn aanvraag of anders dan eervol, ontslag wordt verleend in het 
opleidingstijdvak dan wel binnen een tijdvak na afloop van de opleiding. Het bepaalde in 
de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de werknemer in 
tijdelijke dienst met een aanstelling als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder e, wiens 
aanstelling voor een bepaalde tijd overeenkomstig zijn aanvraag niet wordt verlengd of 
overeenkomstig zijn aanvraag niet wordt gewijzigd in een aanstelling in vaste dienst. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de 
werknemer, die een nadere opleiding zal krijgen met het oog op een goede vervulling 
van de door hem beklede functie, alsmede ten aanzien van de werknemer, die zal 
worden opgeleid voor een andere functie dan die welke hij bekleedt. 

3. Het bestuur stelt ter uitvoering van het bepaalde in dit artikel nadere regels vast. 
 
Artikel 87 
Het bestuur kan aan de werknemer bepaalde studiefaciliteiten verlenen. 
(Zie PR-2 regeling studiefinanciering.)  
 
Artikel 88 
De vrouwelijke werknemer, die een borstkind heeft en het bestuur hiervan kennis heeft 
gegeven, wordt gelegenheid gegeven haar kind te zogen. 
 
Artikel 89 
Vervallen. 
 
Artikel 89a 
De werknemer kan gebruik maken van de levensloopregeling LVNL. 
 
Artikel 90 
1. Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in artikel 63, de werknemer de toegang tot 

de organisatielokalen, organisatiegebouwen of de arbeid dan wel het verblijf aldaar 
ontzeggen. 

2. De werknemer is verplicht zich te gedragen naar de maatregelen van orde, die ten 
aanzien van het verblijf aldaar zijn vastgesteld. 
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Hoofdstuk 7a  Leeftijdsbewust Personeelsbeleid 
 
Artikel 90 a 
1. De werknemer in een roosterdienst die geen beroep wenst te doen op het recht om 

geen arbeid te verrichten tussen 22:00 en 06:00 uur als hij de leeftijd van 55 jaar heeft 
bereikt kan bij het Bestuur een aanvraag indienen om zijn gemiddelde arbeidsduur met 
10% te verkorten, met behoud van de volledige bezoldiging. 

2. Voor de werknemer zoals bedoeld in het 1e lid, vervalt het recht op de verhoging van 
het vakantieverlof zoals genoemd in artikel 31, 2e lid.1) Het basisverlof wordt evenredig 
aangepast. 

3. Indien de werknemer zoals bedoeld in het 1e lid besluit om geen arbeid meer te 
verrichten tussen 22:00 en 06:00 uur kan hij een beroep doen op de bepalingen zoals 
genoemd in artikel 90b. 

 
Artikel 90b 
1. De werknemer die de 55-jarige leeftijd heeft bereikt kan bij het bestuur een aanvraag 

indienen om met toepassing van een korting van 5% op de bezoldiging en het verval 
van de verhoging van het vakantieverlof zoals genoemd in artikel 31, 2e lid, zijn 
gemiddelde arbeidsduur met 10% te verminderen. Het basisverlof wordt evenredig 
aangepast. 

2. De (volledige) pensioenopbouw en de aanspraak op de tegemoetkoming ziektekosten 
blijven gebaseerd op de bezoldiging zoals die zonder de korting van 5%, zoals 
genoemd in het 1e lid, zou gelden. 

3. Bij het bereiken van de 58-jarige leeftijd vervalt de korting op de bezoldiging. 
 
Artikel 90c 
1. De werknemer die de 57-jarige leeftijd heeft bereikt kan bij het bestuur een aanvraag 

indienen om, met behoud van zijn oude bezoldiging en indien van toepassing zijn 
FLNA-rechten, een minder belastende functie te vervullen die maximaal 2 
salarisschalen verschilt van zijn huidige salarisschaal. 

2. De werknemer die geboren is vóór 1950 zoals genoemd in het 1e lid verplicht zich om 
eervol ontslag aan te vragen op het moment dat hij de in de FPU-regeling genoemde 
spilleeftijd heeft bereikt.2) 

3. De afspraken die op grond van dit artikel worden gemaakt worden vast gelegd in een 
overeenkomst.  

4. Het bestuur kan een aanvraag, als genoemd in het 1e lid afwijzen, indien er 
onvoldoende formatiebudget beschikbaar is. In dit geval zal aangegeven worden op 
welk moment de aanvraag wél gehonoreerd zal worden. 

 
Artikel 90d 
1. In bijzondere gevallen kan het bestuur nadere en afwijkende individuele afspraken 

maken met werknemers. 
2. Op grond van zwaarwegende organisatiebelangen, waaronder in ieder geval 

roosterproblemen bij een afdeling kunnen worden begrepen, kan een verzoek om 
toepassing van de in dit hoofdstuk opgenomen maatregelen afgewezen worden of kan 
de toestemming tot gebruikmaking van een van de in dit hoofdstuk opgenomen 
maatregelen ingetrokken worden.3) 
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3. Indien meerdere werknemers een aanvraag indienen voor toepassing van een van de 
maatregelen uit dit hoofdstuk, waardoor een situatie ontstaat als beschreven in het 2e lid 
van dit artikel, dan geldt voor wat betreft de volgorde van toekenning de volgorde van 
het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Bij een eventuele intrekking van de toestemming 
tot gebruikmaking van een van de maatregelen uit dit hoofdstuk geldt dat de oudste 
medewerker binnen een afdeling het langst het toegekende recht behoudt. 

4. Het is niet mogelijk om de maatregelen zoals genoemd in de artikelen 90a, 90b en 90c 
te combineren. 

 
1)  Het betreft hier het vervallen van alle zogenaamde leeftijdsdagen. 
2) De spilleeftijd is 61 jaar en 2 maanden voor werknemers geboren uiterlijk op 1 april 1947 en  

62 jaar en 3 maanden indien zij geboren zijn na 1 april 1947 doch vóór 1 januari 1950. 
3) In het jaarlijkse functioneringsgesprek of bij het opmaken van de planning voor het komend jaar kan de 

manager de gegeven toestemming tot gebruikmaking van de maatregelen heroverwegen. 
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8 Disciplinaire straffen 
 
Artikel 91 
1. De werknemer die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan 

plichtsverzuim schuldig maakt, kan deswege disciplinair worden gestraft. 
2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten 

van iets, hetwelk een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort na te laten of 
te doen. 

3. Een disciplinaire straf wordt opgelegd door het bestuur. 
 
Artikel 92 
1. De disciplinaire straffen die kunnen worden opgelegd, zijn: 
 a. schriftelijke berisping; 
 b. vermindering van het recht op jaarlijkse vakantie met ten hoogste 1/3 van het aantal 

uren, waarop in het desbetreffende kalenderjaar aanspraak bestaat; 
 c. gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris tot een bedrag van ten hoogste het 

salaris over een halve maand; 
 d. vaststelling van het salaris op een bedrag in de voor de werknemer geldende 

salarisschaal dat maximaal twee jaarlijkse periodieke salarisverhogingen minder 
bedraagt dan ingevolge de bezoldigingsregeling LVNL of een hiermee 
overeenkomende regeling behoort te gelden; 

 e. het niet toekennen van periodieke salarisverhogingen gedurende ten hoogste vier 
jaren; 

 f. uitsluiting voor de tijd van ten hoogste vier jaren van indeling in een salarisschaal 
waarvoor een hoger maximumsalaris geldt, indien zodanige indeling anders volgens 
de bezoldigingsregeling LVNL of een hiermee overeenkomende regeling zou hebben 
plaatsgevonden; 

 g. indeling in een salarisschaal waarvoor een lager maximumsalaris geldt dan dat 
verbonden aan de salarisschaal die ingevolge de bezoldigingsregeling LVNL of een 
hiermee overeen komende regeling behoort te gelden, een en ander al dan niet voor 
een bepaalde tijd en met of zonder vermindering van bezoldiging; 

 h. verplaatsing, al dan niet met verlening van een tegemoetkoming in mogelijke 
verplaatsingskosten tot ten hoogste het bedrag, dat in geval van verplaatsing in het 
belang van de dienst zou kunnen worden verleend krachtens de verplaatsings-
kostenregeling LVNL; 

 i. schorsing voor een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van 
bezoldiging; 

 j. ontslag. 
2. Indien een straf, als bedoeld in het eerste lid onder e, f of g, is opgelegd, kan - zo het 

verdere gedrag van de werknemer naar het oordeel van het bestuur daartoe aanleiding 
heeft gegeven - zijn positie met ingang van een bepaald tijdstip geheel of ten dele in 
overeenstemming worden gebracht met de positie, zoals deze zonder de strafoplegging 
zou zijn geweest. 

3. Bij het opleggen van een straf kan worden bepaald dat zij niet ten uitvoer zal worden 
gelegd indien de werknemer zich gedurende een vastgestelde termijn niet schuldig 
maakt aan soortgelijk plichtsverzuim, als waarvoor de bestraffing plaatsvindt, noch aan 
enig ander ernstig plichtsverzuim en zich houdt aan bij het opleggen van de straf 
eventueel gestelde bijzondere voorwaarden. 
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Artikel 93 
1. Geen straf wordt opgelegd, dan nadat de werknemer in de gelegenheid is gesteld zich 

binnen 6 x 24 uren te verantwoorden. Bij zijn verantwoording kan hij zich door een 
raadsman doen bijstaan. 

2. Indien de werknemer verantwoording aflegt, doet hij dit ten overstaan van het bestuur, 
of van een door het bestuur aangewezen autoriteit. De werknemer bepaalt of de 
verantwoording mondeling of schriftelijk zal geschieden, met dien verstande dat bij 
schriftelijke verantwoording de werknemer op zijn verzoek gelegenheid wordt gegeven 
tot nadere mondelinge toelichting. 

3. Van de mondelinge verantwoording en van een eventuele nadere mondelinge 
toelichting wordt verslag opgemaakt. Uiterlijk vijf dagen nadat de verantwoording heeft 
plaatsgevonden, wordt het verslag aan de werknemer ter ondertekening uitgereikt. 
Weigert de werknemer de ondertekening, dan wordt daarvan in het verslag, zo mogelijk 
met vermelding van de redenen, melding gemaakt. Een afschrift van dit verslag wordt 
aan de werknemer uitgereikt, dan wel toegezonden. 

 
Artikel 94 
De werknemer dient van de ontvangst van een besluit inzake strafoplegging te doen blijken 
door onverwijlde terugzending van een door hem ondertekend en gedateerd ontvangstbewijs. 
 
Artikel 95 
De straf, behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd zolang zij niet 
onherroepelijk is geworden, tenzij bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoerlegging is 
bepaald. 
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9 Schorsing 
 
Artikel 96 
De werknemer is van rechtswege geschorst wanneer hij krachtens wettelijke maatregel van zijn 
vrijheid is beroofd, tenzij de vrijheidsbeneming het gevolg is van een maatregel, anders dan op 
grond van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, genomen in het belang 
van de volksgezondheid. 
 
Artikel 97 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 92, eerste lid onder i, kan de werknemer worden 

geschorst: 
 a. indien een strafrechtelijke vervolging ter zake van misdrijf tegen hem is ingesteld; 
 b. wanneer hem door het bestuur het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk 

ontslag is te kennen gegeven, dan wel hem die straf is opgelegd; 
 c. wanneer, naar het oordeel van het bestuur, het belang van de organisatie zulks 

vordert. 
2. Schorsing geschiedt door het bestuur. 
3. Het bestuur kan één of meer functionarissen machtigen de werknemer voorlopig te 

schorsen in afwachting van een beslissing omtrent diens schorsing. 
4. Schorsing geschiedt schriftelijk. Het schorsingsbesluit vermeldt de datum van ingang 

der schorsing en de omstandigheid of omstandigheden, bedoeld in het eerste lid, welke 
tot de schorsing aanleiding heeft of hebben gegeven. 

 
Artikel 98 
1. Tijdens de schorsing kan de bezoldiging voor één derde gedeelte worden ingehouden; 

na verloop van zes weken kan een verdere inhouding, ook van het volle bedrag der 
bezoldiging, plaatsvinden. Geen inhouding vindt plaats in geval van schorsing in het 
belang van de organisatie, bedoeld in het eerste lid onder c van het vorige artikel, van 
plaatsing in een krankzinnigengesticht of daarmede gelijk te stellen inrichting dan wel 
van politiebewaring of inverzekeringstelling als bedoeld in artikel 57 van het Wetboek 
van Strafvordering, mits niet gevolgd door inbewaringstelling. 

2. De ingehouden bezoldiging kan alsnog geheel of gedeeltelijk aan de werknemer worden 
uitbetaald, indien de schorsing niet wordt gevolgd door een onvoorwaardelijk ontslag bij 
wijze van straf of ontslag op grond van artikel 110, eerste lid onder b. Op de aldus uit te 
keren bezoldiging worden in mindering gebracht de inkomsten, welke de werknemer 
sedert de schorsing heeft genoten uit arbeid, die hij als gevolg van de schorsing heeft 
kunnen verrichten, tenzij zulks, naar het oordeel van het bestuur, onredelijk of onbillijk 
is. 

3. Het niet ingehouden gedeelte van de bezoldiging van de geschorste werknemer kan 
aan anderen worden uitbetaald.  

4. In geval van schorsing tijdens ziekte van de werknemer wordt onder bezoldiging 
verstaan, hetgeen daaronder voor de toepassing van hoofdstuk 6 van dit reglement 
wordt verstaan. 
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10 Ontslag 
 
10.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 99 
1. Ontslag wordt gegeven door het bestuur. Het ontslag wordt schriftelijk verleend. Het 

ontslagbesluit vermeldt de datum van ingang van het ontslag. 
2. Bij ongevraagd ontslag wordt de werknemer de reden van het ontslag schriftelijk 

medegedeeld. 
 
Ontslag op aanvraag 
 
Artikel 100 
1. De werknemer wordt op zijn aanvraag ontslag verleend. 
2. Behoudens in het geval, bedoeld in artikel 101, eerste lid, wordt dit ontslag verleend met 

ingang van een dag niet vroeger dan één maand of later dan drie maanden na de dag, 
waarop de aanvraag om ontslag is ingekomen. 

3. Van het bepaalde in het 1e lid kan worden afgeweken indien een strafrechtelijke 
vervolging ter zake van een misdrijf tegen de werknemer is ingesteld, of indien wordt 
overwogen de disciplinaire straf van strafontslag op te leggen. 

4. Van het bepaalde in het 2e lid kan worden afgeweken: 
a. indien wordt overwogen de werknemer een disciplinaire straf op te leggen; 
b. ingevolge de aanvraag van de werknemer. 

5. Het ontslag op aanvraag wordt eervol verleend. 
 
Artikel 101 
1. De werknemer die, na afloop van hem verleend buitengewoon verlof van lange duur en 

zonder dat dit is verlengd, zijn arbeid niet tijdig hervat, wordt voor de toepassing van dit 
reglement geacht een aanvraag om ontslag te hebben ingediend. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien de werknemer binnen een redelijke termijn 
ten genoegen van het bestuur aannemelijk maakt dat hij geldige redenen had zijn 
arbeid niet te hervatten, in welk geval het verlof geacht wordt te zijn verlengd tot het 
tijdstip, waarop bedoelde geldige redenen hebben opgehouden te bestaan. 

 
Artikel 102 
1. Aan de werknemer die ontslag vraagt met het oog op een uitkering op grond van de 

regeling flexibel pensioen en uittreden, bedoeld in artikel 3 van de Centrale vut 
overeenkomst overheids- en onderwijspersoneel en artikel 1.5 van het 
pensioenreglement van de Stichting Pensioenfond ABP wordt ontslag verleend, indien 
het bestuur van de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel 
alsmede het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP op grond van een 
desbetreffende aanvraag hebben vastgesteld dat na dat te verlenen ontslag recht 
bestaat op een uitkering op grond van die regeling. 

2. Het ontslag gaat niet eerder in dan met ingang van de dag waarop het recht op de in het 
vorige lid bedoelde uitkering ontstaat. 
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3. Op aanvraag van de werknemer kan het in het eerste lid bedoelde ontslag ook voor een 
gedeelte van de voor hem geldende arbeidsduur worden verleend, tenzij belangen van 
de organisatie zich hier tegen verzetten. Het gedeelte van dit ontslag bedraagt ten 
minste het percentage van de omvang van de dienstverhouding zoals genoemd in 
artikel 5a.1 van het pensioenreglement. Ontslag voor een gedeelte van de arbeidsduur 
waaruit reeds eerder gedeeltelijk ontslag met het oog op de in het eerste lid bedoelde 
uitkering heeft plaatsgevonden bedraagt tenminste het in dat artikel genoemde 
percentage van de oorspronkelijke arbeidsduur. 

4. Het bepaalde in artikel 100, tweede tot en met vijfde lid is zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing. 

 
10.3 Ongevraagd ontslag 
 
Artikel 103 
1. Aan de werknemer die is aangesteld in tijdelijke dienst wordt geacht eervol ontslag te 

zijn verleend zodra de duur van de aanstelling in tijdelijke dienst is verstreken, tenzij 
sprake is van een stilzwijgende voortzetting als bedoeld in artikel 8, 3e lid. 

2. Aan de werknemer in tijdelijke dienst, die is aangesteld voor onbepaalde tijd, kan 
ontslag worden verleend, mits een opzeggingstermijn in acht wordt genomen van: 

 a. drie maanden, indien de werknemer ten tijde van de opzegging laatstelijk ten minste 
twaalf maanden onafgebroken in dienst is geweest; 

 b. twee maanden, indien de werknemer ten tijde van de opzegging laatstelijk ten minste 
zes maanden doch korter dan twaalf maanden onafgebroken in dienst is geweest; 

 c. één maand, indien de werknemer ten tijde van de opzegging laatstelijk korter dan 
zes maanden onafgebroken in dienst is geweest. 

3. Het ontslag kan, al dan niet op aanvraag van de werknemer, ingaan vóór de afloop van 
de opzeggingstermijn. Indien dit niet op aanvraag van de werknemer geschiedt, wordt 
hem over de tijd, welke aan de opzeggingstermijn ontbreekt, een bedrag uitbetaald 
gelijk aan de laatstgenoten bezoldiging, vermeerderd met de vakantie-uitkering, 
berekend op voet van het bepaalde in de bezoldigingsregeling LVNL. 

4. Aan de werknemer in tijdelijke dienst, als bedoeld in het eerste lid, kan ontslag worden 
verleend met ingang van een dag, gelegen binnen de bepaalde tijd of de proeftijd. In dat 
geval vindt het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel en artikel 104 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 104 
1. Opzegging als bedoeld in artikel 103, 2e lid kan niet geschieden gedurende de 

zwangerschap van de vrouwelijke werknemer noch gedurende het verlof bedoeld in 
artikel 40a, derde lid, noch gedurende een periode van zes weken volgend op dat 
verlof. Het bestuur kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van een 
geneeskundige of van een verloskundige verlangen. 

2. Opzegging als bedoeld in artikel 103, 2e lid kan niet geschieden wegens de 
omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op het 
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

 
Artikel 105 
1. Aan de werknemer kan eervol ontslag worden verleend: 
 a. wegens opheffing van zijn functie; 
 b. wegens overtolligheid van personeel als gevolg van verandering in de inrichting van 

LVNL of het onderdeel waarbij de werknemer werkzaam is, dan wel als gevolg van 
vermindering der werkzaamheden bij LVNL of dat onderdeel; 
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c. wegens ontheffing uit een vertrouwensfunctie als bedoeld in de Wet 
veiligheidsonderzoeken; 

 d. wegens ontheffing uit een functie als bedoeld in artikel 9 lid 5. 
2. Ontslag op een van de in het vorige lid genoemde gronden kan slechts plaatsvinden 

indien het na een zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken om de werknemer 
binnen LVNL andere, mede in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden, 
voor hem passende werkzaamheden op te dragen, dan wel indien deze zodanige 
werkzaamheden weigert te aanvaarden.  

3. Omvat de afvloeiing meer dan 1% van het aantal werknemers in vaste dienst bij LVNL 
of onderdeel daarvan - met een minimum van 5 - dan geschiedt zij naar een bepaald 
vooraf vastgesteld en aan de betrokkenen bekendgemaakt reorganisatieplan. 

4. Ontslag wegens overtolligheid van de werknemer die is aangesteld in tijdelijke dienst, 
en de werknemer aangesteld in vaste dienst, geschiedt in de volgende rangorde: 

 a. zij die zulks wensen; 
 b. zij die het geringste aantal jaren in dienst van LVNL (en rechtsvoorganger) hebben 

doorgebracht, waarbij bij een gelijk aantal jaren in dienst van LVNL de werknemer 
met het geringste aantal voor ABP-pensioen geldige dienstjaren voor gaat in de 
ontslagvolgorde. In het geval dat deze werknemers eveneens een gelijk aantal voor 
ABP-pensioen geldige dienstjaren hebben, komt de jongste werknemer als eerst 
voor ontslag in aanmerking. 

5. Indien het organisatiebelang zulks vordert, kan het bestuur van de rangorde genoemd in 
het vierde lid afwijken, onder de voorwaarde dat de vakcentrales in het Georganiseerd 
Overleg hiermee instemmen. 

6. Bij een ontslagverlening op grond van het eerste lid van dit artikel wordt een 
opzeggingstermijn van drie maanden in acht genomen.   

7. Aan de werknemer wordt, bij dan wel na verplaatsing van LVNL of het onderdeel waarbij 
hij werkzaam is, eervol ontslag verleend indien op grond van door hem kenbaar 
gemaakte, aan zijn persoonlijke omstandigheden ontleende en door het bestuur als 
geldig erkende, bezwaren van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij zich 
naar de daaruit voor hem voortvloeiende verplaatsing zal voegen dan wel in de daaruit 
voor hem voortvloeiende verplaatsing zal blijven voegen, tenzij het bestuur het mogelijk 
acht aan de werknemer andere hem passende werkzaamheden op te dragen, waarvoor 
eerder bedoelde bezwaren niet gelden. 

8. Binnen een periode van uiterlijk één jaar nadat de werknemer de hem ingevolge dit 
artikel opgedragen werkzaamheden is gaan vervullen, kan hem alsnog het eervol 
ontslag, bedoeld in het eerste respectievelijk het vorige lid, worden verleend indien die 
werkzaamheden blijken niet passend voor hem te zijn. Het bepaalde in het zesde lid is 
daarbij niet van toepassing. 

9. Ontslag op grond van dit artikel kan ook in deeltijd verleend worden. 
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Artikel 106   Benoeming in publiekrechtelijk college of tot minister 
1. Aan de werknemer die in verband met de aanvaarding van een functie in een 

publiekrechtelijke college, waarin hij is benoemd of verkozen, tijdelijk is ontheven van de 
waarneming van zijn functie bij LVNL, wordt, indien hij ophoudt zodanige functie te 
bekleden en hij naar het oordeel van het bestuur niet in actieve dienst kan worden 
hersteld, eervol ontslag verleend. 

2. Tenzij artikel 101, eerste lid, van toepassing is, wordt eervol ontslag eveneens verleend 
aan de werknemer die na afloop van het verlof, verleend met toepassing van artikel 42, 
naar het oordeel van het bestuur niet in actieve dienst kan worden hersteld. 

 
Artikel 107 
Aan de werknemer die een benoeming tot minister of staatssecretaris aanvaardt, wordt, met 
ingang van de dag van het aanvaarden van deze betrekking, eervol ontslag verleend. 
 
Artikel 108   Functioneel leeftijdsontslag 
1. Aan de werknemer, die met een functie is belast voor de vervulling waarvan het bestuur, 

uit hoofde van de aard van de aan die functie verbonden werkzaamheden, een 
leeftijdsgrens heeft vastgesteld zoals genoemd in bijlage A van de uitvoeringsregeling 
functioneel leeftijdsontslag, wordt eervol ontslag verleend met ingang van de eerste 
maand volgende op die waarin hij de voor die functie vastgestelde, dan wel in de 
uitvoeringsregeling nader bepaalde, leeftijdsgrens bereikt. 

2. De ingang van het ingevolge het bepaalde in het vorige lid te verlenen ontslag kan voor 
de duur van ten hoogste een jaar onder de hierna genoemde voorwaarden worden 
opgeschort, welke duur telkens met ten hoogste een jaar kan worden verlengd: 

 a. indien het opschorten van de ingangsdatum van het ontslag door het bestuur in het 
belang van de organisatie wordt geacht; 

 b. indien de werknemer zulks heeft verzocht of daarmede instemt; 
 c. indien hij blijkens de uitslag van een onderzoek door de arbodienst en/of hiertoe 

wettelijk aangewezen instantie lichamelijk en psychisch in staat kan worden geacht 
zijn functie te blijven waarnemen. 

 Niettemin kan aan de werknemer, die tussentijds blijkens de uitslag van een arbeids- 
gezondheidskundig onderzoek ongeschikt is geworden voor de verdere waarneming 
van zijn functie, eervol ontslag worden verleend met ingang van de eerste van de 
maand, volgende op die waarin de uitslag van dit onderzoek te zijner kennis is gebracht. 

3. De werknemer aan wie, op grond van het eerste of tweede lid ontslag, is verleend, 
wordt een uitkering toegekend met inachtneming van de bepalingen genoemd in de 
Uitkeringsregeling functioneel leeftijdsontslag LVNL. 

 
Artikel 108a 
1.  In afwijking van het gestelde in artikel 108 wordt aan de werknemer, aan wie op grond 

van dat artikel ontslag zou zijn verleend, vanaf 2 april 1997 tot 1 april 2007 non-
activiteitsverlof verleend tot aan het bereiken van de spilleeftijd zoals genoemd in het 
FPU-reglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 

2.  Het tweede lid van artikel 108 blijft van toepassing, waarbij in plaats van “ontslag” “non-
activiteitsverlof “ gelezen dient te worden. 

3.  De werknemer aan wie non-activiteitsverlof is verleend, wordt een bezoldiging 
toegekend met inachtneming van de bepalingen genoemd in de tijdelijke 
uitkeringsregeling functioneel leeftijdsnon-activiteit LVNL. 
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Artikel 109   De pensioengerechtigde leeftijd 
1. Aan de werknemer wordt eervol ontslag verleend op grond van het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. 
2. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, indien de werknemer hiermee instemt, van het 

bepaalde in het 1e lid afwijken. 
 
Artikel 110   Andere vormen van ontslag 
1. Aan de werknemer kan, anders dan op zijn aanvraag, bij wijze van straf of ingevolge het 

bepaalde bij de artikelen 103, 105, 106, 107, 108 en 109 van dit reglement, ontslag 
worden verleend op grond van: 

 a. het verlies van een vereiste voor de benoembaarheid, door het bestuur gesteld bij 
een regeling aan de benoeming voorafgegaan, tenzij het vereiste alleen voor de 
aanvang van de functie geldt; 

 b. onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf; 
 c. ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte; 
 d. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor zijn functie, anders dan uit hoofde van ziekte 

of gebreken; 
 e. het bij of in verband met indiensttreding en/of keuring verstrekken van onjuiste of 

onvolledige inlichtingen, zonder welke handelwijze niet tot indienstneming of 
goedkeuring zou zijn overgegaan, tenzij de werknemer aannemelijk maakt dat hij te 
goeder trouw heeft gehandeld. 

2. Een ontslag op grond van het bepaalde in het eerste lid onder a, c en d wordt steeds 
eervol verleend. 

3. Een ontslag als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, kan slechts plaatsvinden indien: 
 a. er sprake is van zijn ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte 

gedurende een ononderbroken periode van twee jaar; 
 b. herstel van zijn ziekte niet binnen een periode van zes maanden na de in onderdeel 

a genoemde termijn van twee jaar te verwachten is; 
 c. na een zorgvuldig onderzoek het niet mogelijk is gebleken om de werknemer binnen 

het gezagsbereik van het bestuur andere arbeid aan te bieden, dan wel indien de 
werknemer geweigerd heeft deze arbeid te aanvaarden. 

4. Onder arbeid als bedoeld in het derde lid, onder c, wordt op het moment dat de 
werknemer ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte verstaan 
passende arbeid als bedoeld in artikel 43 i. 

5. Voor het bepalen van het in het derde lid, onder a, bedoelde tijdvak van twee jaar 
worden tijdvakken van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte 
samengesteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken 
opvolgen. 
De periode van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid tengevolge van 
zwangerschap voorafgaand aan zwangerschapsverlof en perioden van 
arbeidsongeschiktheid tijdens het zwangerschaps- of bevallingsverlof worden niet in 
aanmerking genomen voor de vaststelling van het tijdvak van 2 jaar, tenzij de 
ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde 
oorzaak. 

6. Om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in het derde lid, 
onderdelen a en b, vraagt het bestuur het oordeel van een daartoe door het 
uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, die de WIA uitvoert ten aanzien van de 
werknemer, aangewezen arts. 

7. De in het zesde lid bedoelde arts betrekt bij zijn beoordeling een door het bestuur 
aangewezen arts en, indien de werknemer dit wenst, een door de werknemer 
aangewezen arts. 
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8. Het bestuur stelt de werknemer er schriftelijk van in kennis dat de procedure, bedoeld in 
het zesde lid, wordt ingesteld. 
Daarbij wijst het bestuur de werknemer op de mogelijkheid om een arts van zijn keuze 
te laten deelnemen aan de procedure. 

9. De kennisgeving, bedoeld in het achtste lid, geschiedt niet eerder dan nadat de 
werknemer gedurende een onafgebroken periode van 18 maanden ongeschikt is 
geweest tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte. Het vijfde lid is hierbij van 
overeenkomstige toepassing. 

10. De in het zesde lid bedoelde arts stelt naar aanleiding van zijn bevindingen een rapport 
op. Hij zendt dit rapport aan het bestuur. Tevens zendt hij een afschrift van dit rapport 
aan de werknemer. 

11. Indien herplaatsing als bedoeld in het derde lid, onder c, plaatsvindt in een betrekking 
voor minder uren dan het aantal waarvoor de werknemer was aangesteld, heeft het 
ontslag uitsluitend betrekking op het meerdere aantal uren. 

12. Ook tijdens de periode bedoeld in artikel 110, derde lid, onderdeel a, kan aan de 
werknemer die ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten, ontslag 
worden verleend, indien hij zonder deugdelijke grond weigert: 

 a. gevolg te geven aan door het bestuur of een door het bestuur aangewezen 
deskundige gegeven redelijke voorschriften of mee te werken aan door het bestuur 
of een door het bestuur aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in 
staat te stellen de eigen of andere passende arbeid, bedoeld in artikel 43, onderdeel 
l, te verrichten, of; 

 b. passende arbeid te verrichten waartoe het bestuur hem in de gelegenheid stelt, of; 
 c. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan 

van aanpak als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA. 
13. Om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, vraagt 

het bestuur een hierop betrekking hebbend advies van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen en neemt dit mede in beschouwing. 

 
Artikel 111   Aanvullende ontslag bevoegdheid 
1. Aan de werknemer in vaste dienst kan ook op andere gronden dan die in artikelen 109 

en 110 zijn geregeld, of waarnaar in die artikelen wordt verwezen, eervol ontslag 
worden verleend. 

2. In geval van ontslag ingevolge het eerste lid wordt door het bestuur een voorziening 
getroffen waarbij de werknemer een uitkering verleend wordt die, naar het oordeel van 
het bestuur, met het oog op de omstandigheden redelijk is te achten. Deze uitkering zal 
ten minste gelijk zijn aan het voor de werknemer geldende totaal van uitkeringen 
berekend op basis van de Werkloosheidswet, en de regeling bovenwettelijke 
aanspraken bij werkloosheid LVNL, als ware als gevolg van het  ontslag geen sprake 
van verwijtbare werkloosheid als bedoeld in artikel 24 van de Werkloosheidswet. Voor 
zover door het bestuur ten gunste van de werknemer niet anders is beslist, zijn op de 
uitkering voor het overige de Werkloosheidswet en de regeling bovenwettelijke 
aanspraken bij werkloosheid LVNL van overeenkomstige toepassing. 

3. Indien de werknemer terzake van zijn ontslag ingevolge het eerste lid recht heeft op een 
uitkering krachtens de Werkloosheidswet of de regeling bovenwettelijke aanspraken bij 
werkloosheid LVNL, wordt de in het 2e lid bedoelde uitkering met die uitkering 
verminderd. 

 
Artikel 112 
Vervallen.  
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Artikel 113 
Vervallen. 
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11 Slotbepalingen 
 
Artikel 114 
Voor zover nadere algemene regels ter uitwerking of aanvulling van de bepalingen van dit 
reglement worden vereist, worden zodanige regels door het bestuur vastgesteld. 
 
Artikel 115 
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen genoemd in dit 
reglement, met uitzondering van die genoemd in artikel 10 vijfde lid. 
 
Artikel 116 
Dit reglement en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen zijn in werking getreden met 
ingang van 1 januari 1993. 
 
Artikel 117 
Dit reglement kan worden aangehaald als rechtspositiereglement LVNL. 
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Verklaring trefwoorden 
 
R : rechtspositiereglement + hoofdstuk 
U : nummer uitvoeringsregeling 
P : nummer personele regeling 
Rs : reorganisatiestatuut 
 
Trefwoorden 
 
Aankopen verlofuren P 14, art. 2 
Aanmelden van veiligheidsonderzoek U 13, art. 4 
Aannemen vergoedingen, beloningen, giften, steekpenningen R art. 79 
Aannemen en leveringen aan LVNL, verbod op R art 77 
Aanpassing bedrag/ begrip bezoldiging R art. 61 
Aansluitende uitkering U 15, art. 8 
Aanspraak op bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid R 6 
Aanspraak op vakantie R 5 
Aansprakelijkheid werkkleding U 12 
Aanspraken op bovenwettelijke uitkering U 15, art. 2. 
Aanspraken tijdens levensloopverlof U 16, art. 7 
Aanspraken tijdens ziekte R 6, art. 47 
Aanspreekpunt bij seksuele intimidatie P 15 
Aanstelling, algemeen R 2 
Aanstelling en loopbaanvorming R 2 
Aanstelling in tijdelijke dienst R 2 
Aanstelling in vertrouwensfunctie U 13, art. 4 
Aantal arbeidsuren P 10 
Aanvraag studiekostenfinanciering P 2, Toelichting 
Aanvraag vergoeding van kosten veroorzaakt in en door de organisatie P 9 
Aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag U 13, art. 3 
Aanvragen verlof uit levensloopregeling U 16, art. 6 
Aanvragen verlofdagen P 7 
Aanvullende bevoegdheid tot het verlenen van verlof R 5, art. 40 
Aanvullende ontslagbevoegdheid R 10, art. 111 
Aanvullende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid R 6 
Aanvulling minimumloon U 1, art 12 
Aanvulling op WW-uitkering (duur en hoogte) U 15, art. 4, art. 5 
Aanvulling op ZW-uitkering (duur en hoogte) U 15, art. 6 en 7 
Aanvulling WAO U 4, art. 9 
Aanwijzing (in functie) P 11 
Aard van veiligheidsonderzoek U 13, art. 4 
Adoptie R 5 
Advies Commissie Integriteit P 18 
Advies- en Arbitragecommissie U 14, art. 15 e.v. 
Adviescommissie U 8, art. 1, 8a 
Afbouw TOD U 1, bijlage I 
Afkoop levensloopregeling U 16, art. 11 
Afkoop recht op bovenwettelijke uitkering (uitvoeringsregels) U 15, art. 16 en bijlage 
Aflosschema P 19 
Afwijking standpunten in Georganiseerd Overleg U 14, art. 22 
AIVD U 13, art. 4 
Akte van aanstelling R 2 
Algemene wet bestuursrecht P 18 
Ambtsjubileum algemeen P 6 
Ambtsjubileumgratificatie U 1, art 9 
AMZ arbeidsomstandigheden en milieuzorg P 5 
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Anciënniteitdatum P 23 
Andere vormen van ontslag R 10, art. 110 
Arbeid (begrip) P 19 
Arbeid op zon- en feestdagen R 4 
Arbeids- en rusttijden R 4, art. 29 
Arbeidsduur R 5 
Arbeidsgezondheidskundigonderzoek R 10 
Arbeidsinspectie P 21 
Arbeidsomstandigheden R 7 
Arbeidsomstandighedenwet P 15 
Arbeidsongeschiktheid R 6, P 8, U 4, U 15 
Arbeidsongeval P 21 
Arbeidspatronen P 10 
Arbeidspatronen P 10 
Arbeidstijden- en pauzeregeling P 19, art. 12 
Arbeidstijden R 4, P 10, P 19, art. 12 
Arbeidstijdenwet R 4 
Arbeidsurenverlies U 15, art. 14, 15 
Arbeidsverbod P 19 
Arbeidsvermogen, WIA R 6, P 15 
Arbeidsverzuim P 8 
Arbeidsvoorwaardenakkoord P 0 
Arbo(dienst) R 6, P 5, P 17, P 21 
Artemis P 7 
Avondvergoeding bij dienstreizen P 4 
Bedrijfsarts P 17 
Bedrijfsgeneeskundige begeleiding R 6, art. 43 
Bedrijfstijden, arbeidstijden P 10 
Bedrijfsveiligheid R 7 
Beeldschermbril P 5 
Begeleiding bij langdurige arbeidsongeschiktheid P 17 
Begeleiding herplaatsing U 3, art. 11 
Behoorlijk bestuur R 7 
Behoud toelage R 3 
Bekendmaking vacature U 6, art. 3 
Benodigde diensten P 19 
Benoeming in publiekrechtelijk college, tot minister of staatssecretaris R 10, art. 106 
Beoordeling R 7, P 3 
Beoordelingsadviseur, -autoriteit, -gesprek P 3 
Bereikbaarheid/ beschikbaarheid, bezoldiging R3 
Berekeningsgrondslag U 15, art. 1, 3 
Berekeningsperiode loonaanvulling U 15, art. 14 
Berisping R 8 
Beroepsziekte P 21 
Beslissing bij bezwaren i.v.m. functiewaardering U 1, bijl. G1, art. 20 
Besluit tot vaststelling Aflopende Toelage, U 1, bijl. I 
Besluit vaststelling buitengewone vergoeding booreilanden U1, bijl. J 
Bespreken beoordeling U 15, art. 5 
Bespreking beoordeling bij geschil U 15, art. 7 
Besteding uit cafetariaregeling P 14 
Bestraffing bij overtreding inlichtingenplicht inzake bovenwettelijke aanspraken U 17, bijlage 
Bestuur (definitie) R1 
Betaling bovenwettelijke uitkering U 17, art. 11 
Betaling overwerk U 1, art 21 
Bevalling echtgenote R 5 
Bevalling na ontslag R 6, art. 58 
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Bevallingsverlof R 5 
Bevoegdheden opstellen roosters P 19 
Bezoldiging, algemene bepalingen R 3, art. 15 en U4, art. 2 
Bezoldiging als aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid R 6 
Bezoldigingsaanspraak bij arbeidsongeschiktheid R 6 
Bezoldiging en beperking bij schorsing R 9 
Bezoldiging en ziekte R 6, art. 47 
Bezoldigingsregeling LVNL U 1, R 3, R 6, R 10 
Bezoldigingsregeling Militaire Dienst LVNL R 3 
Bezwaarschrift U 9 
Bezwaarschriftprocedure i.v.m. functiewaardering U 1, bijl. G1, art. 10 e.v. 
Bezwarencommissie i.v.m. functiewaardering U 1, bijl. G1, art. 13 e.v. 
Bezwarenprocedure Functieweging en functiewaardering U 1, bijl. G1, art. 1 
Bezwarenregeling Rechtspositionele Geschillen U 9, U 15, art. 11 
Bijzondere functie (aanstelling) R 2 
Bijzondere gronden voor ontslag R 10 
Bijzondere schadeloosstelling en vergoeding R 7 
Bloedverwanten R 5 
Bloktijden P 10 
Bonussen U 18, aart. 4 
Booreiland U 1 bijlage J, P 12 
Bovenwettelijke aanspraken bij werkeloosheid U17 
Bovenwettelijke uitkering U 17 
Buitengewoon verlof R 5 
- ontslag na buitengewoon verlof R 10 
Cafetariaregeling P 14 
Calamiteiten- en ander kortverzuimverlof R 5, art. 38A 
Capaciteitsgebrek P 19 
Casemanager, re-integratie P 17 
Commissie Georganiseerd Overleg U 16, art. 1 
Commissie Integriteit LVNL P 18 
Commissie voor georganiseerd overleg R 1 
Compensatie inkomensverlies bij gevolgen arbeidsongeschiktheid R 6, art. 56 
Competenties P 20 
Computer en Netwerksysteem P 1 
Consignatie P 10, P 19, art. 16 
Controlevoorschriften loonaanvulling U 15, bijlage 
Coördinator dienstreizen P 4 
Dagelijkse rust P 10 
Declaratieformulier dienstreizen P 4 
Declareren consignatie en overwerk U 1, bijl. H, art. 8 
Declareren schade bij ongeval in dienst P9 
Detachering P 4, art. 17 
Diensten en rusttijd P 19 
Dienstplichtwet U6 
Dienstreizen P 4, P 10 
Dienstrooster P 19 
Diensttijd U 15, art. 1 
Dienstverband R 2 
Disciplinaire straf R 8, art. 91, R 10, U 1, art. 3 
Documentenbeheer P 1 
Doorbetaling bezoldiging R 6 
- einde doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid R 6  
Eervol ontslag R 10 
Eigen huishouding U 11  art.1 
Eindejaarsuitkering R 3, U 1, art 20a, U 16, art. 4 
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Externe werving U 6, art. 1 
Feestdagen R 4, R 5 
FIC-verkeersleider U 4, bijl. A 
Fiets (cafetariaregeling) P 14 
Flexibele arbeidstijden P 10 
Functie evaluatie commissie FEC P 20 
Functie namens LVNL in andere organisatie R 7 
Functie U 1 bijl G1, P 3, P 15, P 20 
Functiebeschrijving P 20 
Functiewaardering U 1, bijl. G art. 1 
Functieweging P 20 
Functioneel Leeftijdsontslag FLO R 10, art. 108, U 4 
Functioneel leeftijdsnon-activiteit FLNA R 10, U 4  
Functionele herplaatsing U 2, art. 9 
Functioneringsgesprek P 3 
Functioneringstoelage U 1, art 9 
Gedenkdag R 5 
Geheimhouding bij georganiseerd overleg U 14, art. 23 
Geheimhoudingsplicht P 16 
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen R10 
Gelijkstelling echtgenoot of echtgenote R 1 
Geneeskundig onderzoek R 2, R 6 
Geneeskundige keuring U 7, art. 11a 
Geschenk bij jubileum P 6 
Geschiktheideisen (bij aanstelling) R 2 
Geschil over planning- of functioneringsgesprek P 3 
Gewezen werknemer R 6 
Gezinsleden U 12, art.1 
Gezondheidskundige behandeling R 6 
Gezondheidstoestand werknemer R 6 
Giften en beloften R 7 
Godsdienstige verplichtingen R 4 
Gratificatie R 3, U 1 art 9,  bijlage F, U 18, art. 4 
Groepstoelagepercentage U 1 bijl. H 
Herkansing P 23 
Hernieuwd geneeskundig onderzoek R 2 
Hernieuwd medisch onderzoek R 6 
Herplaatsing anders dan op medische gronden U 3, Toelichting 
Herplaatsing R 6, P 23 
Herplaatsingskandidatuur P 23 
Herplaatsingsplan U 3, art. 11 
Herstelmelding P 17. P 19 
Herwaarderen zwaarte functie U 1, art. 4 
Hotelreservering dienstreizen P 4 
Huisvestingskosten U 12, P 4 
Huwelijk R 5 
Huwelijksjubileum R 5 
Indexering U 15, art. 3 
Indicatieve weging, functie P 20 
Infectieziekten (beperking werkzaamheden) R 6 
Information Security Manager P 1 
Inhouding bezoldiging R 5 
Inhoudingen wegens levensloopregeling U 16, art. 4 
Instroom LVNL-personeel in operationele functies P 23 
Integriteitsfunctie U 13, art. 7 
Integriteitsonderzoek U 6, art. 1 
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Intrekken van vakantie R 5, art. 34 
Inverzekeringstelling R 9 
Inzage persoonsgegevens P 1 
Jaartrajectkaart U 11 
Justitiële gegevens U 13, art. 1 
Kasbeheer R 7 
Kernfunctieraster P 20 
Keuringseisen P 12 
Keuzenummersysteem voor verlof P 7 
Kiesrecht R 5 
Klachtencommissie P 15 
Klachtenregeling seksuele intimidatie P 15 
Klokkenluiderregeling P 18 
Kopen verlofuren P 14 
Korps Nationale Reserve R 5, U 6 
Kort verzuimverlof R 5 
Kortdurend zorgverlof R 5, art. 38B 
Kortdurende arbeidsongeschiktheid P 17, art. 12 
Kosten geneeskundige behandeling P 9 
Kosten geschenk bij jubileum P 6 
Kostenvergoeding bij ongeval in dienst P 9 
Kraamverlof R 5 
Krankzinnigengesticht R 9 
Langdurend zorgverlof R 5, art. 38C 
Langdurige arbeidsongeschiktheid P 17 
Leeftijdafhankelijke arbeidsduur R 7 
Leeftijdsbewust personeelsbeleid R 7, art. 90A 
Leeftijdsgrenzen voor Leeftijdsontslag U 3, bijl. A 
Levensloopregeling R 7, U 16 
Levensloopverlof U 18 
Levensloopvoorziening U 18, art. 1 
Levenspartner U 11, art. 1 
Lijkbezorging/ afhandelen nalatenschap R 5 
Lijnenschema P 10, P 19 
Loonaanvulling U 15, art. 14 
Loonschadeverhaal P 8 
Loopbaan onderbreking R 5 
Loopbaanvorming R 2, art. 14 
Loyalis Schaderegeling P 8 
Maaltijdvergoeding bij dienstreizen P 4 
Materiële schade P 9 
Maximum arbeidstijden P 10, P 19 
Maximumarbeidstijden bij overwerk P 19 
Medisch advies (door arbodienst) R 6, art. 46 
Medisch onderzoek P 12 
Medische eisen, -geschiktheid, -keuring P 12 
Melden arbeidsongeschiktheid en/of zwangerschap zwangerschapsverlof P 17 
Melden inkomsten na leeftijdsontslag U 4, art. 6 
Melding arbeidsongeval, incident en onveilige situatie P 21 
Melding misstand P 18 
Mijnwet continentaal plat P 12 
Militaire Dienst U 6 
Militaire dienst, bezoldiging R 3 
Nachtdiensten P 10, P 19, U 1, bijl. H, art. 5 
Nevenwerkzaamheden R 7 
Niet-naleving bepalingen die onbekend zouden kunnen zijn R 7  
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Onbekwaamheid of ongeschiktheid R 10 
Ondernemingsraad R 4 
Onderscheidingstekens, eventuele draagverplichting en verbod R 7 
Ondertrouw R 5 
Onderzoek naar betrouwbaarheid U 13, art. 7 
Onderzoek van misstand P 18 
Ongeoorloofde afwezigheid R 3 
Ongeschiktheid tot arbeid P 17 
Ongevraagd ontslag R 10 
Onregelmatige arbeidstijden P 19 
Ontheffing uit functie R 10 
Ontheffing uit vertrouwensfunctie of integriteitsfunctie U 14, art. 5, 7 
Ontslag R 8, R 10, U 3, U 4,  
Ontslag en geschil over gelijke behandeling van mannen en vrouwen R 10  
Ontslag en zwangerschap R 10 
Ontslag  in opleidingstijdvak R  7 
Ontslag, ongevraagd R 10 
Ontslag op aanvraag R 10, art. 100 
Ontslag wegens overtolligheid personeel R 10 
Ontzegging (werknemer) toegang (tot lokalen) R 7 
Onveilige situatie P 21 
Onverenigbaarheid van nevenwerkzaamheden met functie R 7 
Onverenigbare combinatie van functies R 7 
Opdragen passende arbeid R 6, art. 55 
Operationele functie P 23 
Opgebouwde meeruren P 14 
Opleiding in binnen- en buitenland P 4, art. 27 
Opleidingskosten verkeersleider U 7 
Opname tegoed levensloopregeling U 16, art. 6 
Opname van vakantie R 5, art. 32 
Opzeggingstermijn R 10 
Oriëntatievlucht P 4 
Ouderschapsverlof R 5, art. 41 
Over-/onderschrijving uren per jaar P 10, bijl. 
Overboeken vakantie R 5 
Overgang naar andere salarisschaal U 1, art. 6a 
Overgangsbepalingen R 6, art. 64 
Overige rechten en verplichtingen R 7, art. 68 
Overleg met commissie georganiseerd overleg U 16, art. 2 
Overlijden R 3, R 5, U 9, U 16,  
Overschrijding arbeidsduur P 10 
Overtolligheid van personeel R 10 
Overwerk R 3, P 10, P 19, U 1, art. 21 
Overzicht openstaande verlofdagen P 7 
Ov-jaarkaart U 10 
Partnerschap R 3 
Passende arbeid R 6, P 11 
Pauze P 10, P 19 
Pensioen R 6 
Pensioenbijdrage tijdens levensloopverlof U 16, art. 8 
Pensioenfonds ABP, stichting R 3, R 10 
Pensioengerechtigde leeftijd R 10, art. 109 
Pensioenopbouw R 5 
Pensioenreglement ABP R 6, R 10 
Personeelsadministratie P 1 
Personele regeling (maken wijzigen of opheffen) P 0 
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Persoonlijk contact bij ziekte P 17 
Persoonsgegevens, verstrekken aan werkgever P 1 
Piekwerkzaamheden R 2 
Plaats van tewerkstelling U 10, U11, art. 1 
Planningsgesprek P 3 
Planningsschema P 10 
Plichten werknemer voortvloeiend uit functie R 7 
Plichtsverzuim R 8 
Politiebewaring R 9 
Positie lid commissie georganiseerd overleg U 16, art. 4 
Postcodesysteem U 11 
Preventief medisch onderzoek PMO P 12 
Procesorganisatie P 20 
Proeftijd R 10 
Projectmatig werk R 2 
Psychische toestand R 6 
Psychologisch onderzoek R 2, U 6 
Publiekrechtelijk college R 3 
Raad van toezicht, definitie R 1 
Receptie (bij jubileum) P 6 
Rechtspositionele geschillen U 9 
Rechtstoestandregeling reservepolitie R 5 
Recuperatietijd P 19 
Registratie persoonsgegevens P 1, art. 4 
Re-integratie (bij arbeidsongeschiktheid) R 6, P 17 
Re-integratie bevorderende regelingen U 17, art. 14 
Re-integratie traject P 11 
Reis- en verblijfskosten vergoeding R 7 
Reservedienst en/of consignatie P 19, art 16, U 1, bijl. H, art. 7 
Reservepolitie U 6 
Resultaatgebied P 20 
Risico-inventarisatie (en evaluatie) P 5, P 12 
Roosteradviesgroep RAG P 19 
Roosterondersteunend systeem P 1 
Roosterdienst R 3, R 4 
Roostergroep P 19 
Roostervrije dagen P 19 
Roosterwijzigingen P 19, art. 10 
Rouleerschema P 10, P 19 
Rusttijden R 4, P 19 
Salaris bij onvolledige arbeidstijd U 1, art. 7 
Salaris, betaling U 1, art. 2 
Salarisadministratie P 1 
Salarisschaal U 1, art. 3 
Samenlevingscontract R 5 
Sancties R 6, P 17 
Schade aan persoonlijke eigendom P 9 
Schadevergoeding, plicht werknemer bij verwijtbaar gedrag R 7 
Schorsing R 8, R 9, art. 96 
Schorsing, in verband met vrijheidsberoving volgens de wet R 9 
Schriftelijke berisping R 8 
Secretariaat georganiseerd overleg U 16, art. 5 
Seksuele intimidatie P 15 
Selectie P 11, P 23 
Selectiecommissie P 11, P 23, U 6, art. 1 
Selectieprocedure U 6, P 11 
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Semafoon, verstrekking P 19 
SMART-principe P 3 
Snuffelstage P 16 
Sociaal medisch team  SMT P17, art. 31 
Sollicitatie U 6, art. 4 
Solofuncties P 10 
Stageregeling P 16 
Stagiaires P 16 
Stakers R 7 
Standplaats U 11, art.1, P 4 
Steekpenningen R 7 
Straffen, disciplinair R 8 
Strafontslag R 10 
Strafoplegging R 8 
Strafrechtelijke vervolging van werknemer R 9, R 10 
Strategie/beleid P 0 
Studiefaciliteiten R 7 
Studiekostenfinanciering P 2, art. 1 
Studieverlof  P 2 
Taxikosten bij dienstreizen P 4 
Telefoonkosten bij dienstreizen P 4 
Terugbetalen cursusgelden bij ontslag R 7 
Terugbetaling kosten studiefinanciering P 2 
Terugbetaling opleidingskosten verkeersleider U 7 
Terugbetaling tegemoetkoming verhuiskosten U 11, art. 3 
Tijdelijk adres U 11, art.1 
Tijdelijke dienst R 2 
Tijdelijke standplaats, begrip P 4 
Tijdelijke woonplaats, begrip P 4 
Tijdregistratiesysteem P 10 
Tijdvak van doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid R 6 
Tijdverantwoordingssysteem P 1, P 7 
Toegang tot  persoonsgegevens P 1 
Toelage bij roosterdienst U 1, art 13 
Toelage bij verschuiven rooster van dienstwege U 1, art 14 
Toelage bij waarneming U 1, art 11 
Toelage onregelmatige dienst, vaststelling, U 1, bijl. H, art. 2 
Toelage op bezoldiging R 3 
Toelage voor vervullen van consignatie U 1, art 16 
Uitbetaling vakantie-uitkering U 1, art 20 
Uitkering 
- bij leeftijdsontslag U 4, art. 3, 4 
- bij ontslag R 10 
- bij overlijden werknemer R 3 
- bij overlijden, na leeftijdsontslag U 4, art. 12 
- bij vliegongeval U 10 
- na overlijden of vermissing R 3, art. 26 
- na overlijden van werknemer in militaire dienst R 3 
- na overlijden veroorzaakt in of door de dienst R 3 
- tijdens levensloopverlof U 18, art. 7 
- voor werknemer die vermist is R 3 
Uitkeringsduur U 17, art. 8 
Vakantie en ontslag R 5 
Vakantieduur R 5 
Vakantieregeling P 7 
Vakantietoelage U 18, art. 4 
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Vakantie-uitkering R 6, U 1 
Vakantieverlof R 5, art. 30 
Veilige arbeidsomstandigheden R 7 
Veiligheid R 7 
Veiligheidsbril P 5 
Veiligheidsfunctie U 6, U 13 
Veiligheidsonderzoek U 6, U 13 
Verblijfadres bij ziekte P 17 
Verblijfplaats U 11 
Verbod nevenwerkzaamheden bij onverenigbaarheid met functie R 7 
Verhuiskostenvergoeding bij verhuizing (op eigen initiatief)  U 11, art. 3 en 6 
Verhuizing wegens overplaatsing R 5 
Verkeersleider en Ground Controller P 19, art. 13 
Verklaring omtrent het gedrag R 2 U 13 
Verkoeverdagen P 19 
Verkoop (reguliere) verlofuren P 14 
Verlies vakbekwaamheid U 3 
Verlof R 5, P 7, P 10, P 19 
Verlofstuwmeer P 10 
Verlofuren U 16, P 14 
Vermindering aanspraak op vakantie R 8 
Vermindering vakantieverlof P 7 
Vermissing van de werknemer R 3 
Vermoeden van een misstand P 18 
Verplichting aanvaarden van andere functie R 7 
Verplichting bij langdurige arbeidsongeschiktheid P 17 
Verplichting van keuze van woonplaats R 7 
Verplichting werknemer, passende arbeid R 6 
Verschoven arbeidstijd en TOD U 1, bijl. H, art. 6 
Verstrekken onjuiste inlichtingen R 10 
Verstrekken van informatie door Centrales van Overheidspersoneel aan bestuur U 14, art. 6 
Vertrouwensfunctie R 2, U 13. art. 1 
Vertrouwenspersoon P 15, P 18 
Verzorging (zogen) baby, recht op R 7 
Viering ambtsjubilea en recepties P 6 
Volgorde benoeming P 11 
Voorgenomen besluit functiewaardering U 1, bijl. G1, art. 3 
Voorgeschreven medisch onderzoek (door LVNL) P 12 
Voorwaarden tot toelaten selectie operationele functies P 23 
Voorwaarden voor aanstelling R 2 
Voorzetbril P 5 
Vreemdelingenwet R 2 
Vrijstellingsbesluit P 1 
Vrijwillige medische check-up VMC P 12 
Waarneming andere functie U 1, art. 3 
Waarneming tijdelijke functie, bezoldiging R 3 
Weduwe/Weduwnaar R 3 
Weigeren medewerking bij herplaatsing U 3, art. 12 
Werk van kennelijk tijdelijk karakter R 2 
Werkgeversbijdrage (levensloopregeling) U 18, art. 12 
Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten R 6 
Werkkleding R 7, U 13 
Werknemer in loondienst, definitie R 1 
Werknemer ouder dan 55 jaar, verzoek aanpassen werkduur of bezoldiging R 7 
Werknemer ouder dan 57 jaar, aanvraag minder belastende functie R 7 
Werknemer, definitie R 1 
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Werknemersorganisaties R 5 
Werkplanning P 10 
Werving en selectie R 2, U 6 
Wet arbeid en zorg R 5 
Wet bescherming persoonsgegevens P 1 
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens R 2 
Wet op identificatieplicht R 2, R 6 
Wet op ondernemingsraden R 1 
Wettelijk voorgeschreven medisch onderzoek P 12 
WIA R 6, P 17, art. 28 
Wijziging van tijdelijk in vast dienstverband R 2 
Winterverlofperiode P 7 
Woonplaats P 4, U 10, U11, art.1 
Woon-werkverkeer U 10 
WW-uitkering U 15, art. 1 
Ziekmelding tijdens vakantie P 7, P 17 
Ziekte bij dienstreis P 10 
Ziekte op niet-werkdag P 10 
Zomerverlofperiode P 7 
Zondagsarbeid P 10, P 19 
Zorgverlof R 5 
Zwaarte van functie U 1, art. 3 
Zwangerschap melden P 17 
Zwangerschap R 5, P 17 
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Personele Regelingen deel 2         
 
Naam regeling        Van kracht datum 
 
PR-  0 Opstellen personele regelingen 
Versie 1.2          01-10-2008 
 
PR-  1 Verwerken en verstrekken van persoonsgegevens 
Versie 3.0          01-04-2005 
 
PR-  2 Regeling studiefinanciering LVNL 
Versie 3.1          01-01-2009 
 
PR-  3 Planning- en functioneringsgesprek en beoordeling 
Versie 3.0          01-01-2009 
 
PR-  4 Dienstreizen binnen-, en buitenland en detachering  
Versie 4.0          01-08-2004 
 
PR-  5 Verstrekking veiligheids- en beeldschermbrillen  
Versie 2.0          30-03-2001 
 
PR-  6 Viering ambtsjubileum  
Versie 1.1          01-04-2008 
 
PR-  7 Vakantieregeling  
Versie 2.0          01-01-2006 
 
PR-  8 Loonschade verhaal  
Versie 1.0          01-11-2002 
 
PR-  9 Aanvraag vergoeding kosten als gevolg van een bedrijfsongeval 
Versie 1.0          01-10-2002 
 
PR-10 Flexibele arbeidstijden 
Versie 1.0 (nieuwe ATW-normen 1-4-2007)      01-10-2003 
 
PR-11 Procedure interne vacaturevervulling 
Versie 2.0          01-03-2008 
 
PR-12 Medische keuringen  
Versie 2.0          01-12-2007 
 
PR-13 Alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen 
Versie 1.0          01-10-2008 
 
PR-14 Cafetariaregeling 
Versie 3.0          01-04-2005 
 
PR-15 Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen 
Versie 2.4          26-11-2003 
 
PR-16 Stageregeling  
Versie 1.0          01-03-2004 
 
PR-17 Melding bij arbeidsongeschiktheid en/of zwangerschap 
Versie 4.1          01-03-2008 
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PR-18 Klokkenluiderregeling 
Versie 2.2          01-11-2004 
 
PR-19 Regeling onregelmatige arbeidstijden 
Versie 4.2           01-01-2009 
 
PR-20 Procedure functieonderhoud LVNL 
Versie 1.0           01-01-2004 
 
PR-21 Regeling melding arbeidsongeval incident en onveilige situatie 
Versie 1.0          09-11-2005 
 
PR-22 Gebruik bedrijfsmiddelen LVNL 
In voorbereiding 
 
PR-23 Regeling selectie en instroom van LVNL-medewerkers  
in operationele functies 
Versie 3.0           01-10-2007 
 
 



  1 januari 2009 3
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PR-0   : Van kracht per 1 oktober 2008, versie 1.2 
 
Onderwerp : Regeling opstellen rechtspositiereglement, uitvoeringsregelingen     

  en personele regelingen 
 
Bijlagen  : procedure wijziging 
 
1. Inleiding 
Het rechtspositiereglement (RP), de uitvoeringsregelingen (UR) en de personele regelingen 
(PR) zijn interne regelingen, die tot doel hebben het personeelsbeleid van LVNL vast te leggen 
zodat daaraan uitvoering gegeven kan worden. 
Regelingen worden aan alle medewerkers ter beschikking gesteld via publicatie op intranet. 
 
2. Doel 
De PR-0 heeft als doel een uniforme werkwijze m.b.t. het opstellen, wijzigen en laten vervallen 
van voornoemde documenten te regelen. Dit doel wordt bereikt door aan te geven: 
- wat de aanleiding is voor het opstellen, wijzigen of laten vervallen (zie punt 3); 
- volgens welke procedure deze documenten dienen te worden opgesteld, aangepast of 

vervallen (zie punt 6). 
 
3. Aanleiding  
Aanleiding tot het opstellen, wijzigen of laten vervallen van een regeling kan zijn: 
- wetgeving; 
- strategie/beleid; 
- verzoek van één of meerdere managers of medewerkers; 
- bestuursopdracht; 
- arbeidsvoorwaardenakkoord; 
- initiatief van CD of CS/HRM. 
 
4. Volgorde en vereiste inhoud  
Een regeling dient de volgende items te bevatten: 
- nummer; 
- versienummer en datum van inwerkingtreding (bijv. nieuwe PR) of datum van revisie 

(aangepaste  PR) conform de procedure documentbeheer. 
Een nieuwe versie doet de eerder verschenen versie(s) vervallen. Hiervan wordt melding 
gemaakt in de nieuwe versie; 

- onderwerp; 
- de eigenaar van de regeling; 
- inleiding/aanleiding (waarom is de regeling opgesteld/aangepast); 
- doel van de regeling (wat dient bereikt te worden met de regeling); 
- eventueel een overzicht van de gebruikte begrippen/definities; 
- feitelijke inhoud van de regeling. 
 
5. Beheer en archivering 
a. Het beheer en interne verspreiding van de regelingen valt onder de verantwoordelijkheid 

van het proces Human Resources Management en wordt uitgevoerd door de afdeling 
CS/HRM/HR. 

b. De documenten blijven in origineel bij HRM/HR. 
c. Vervallen versies worden overgebracht naar het semi-statische archief, dat wordt beheerd 

door CS/FS/D&B. 
 
6. Procedures 
a. Opstellen, wijzigen en laten vervallen RP/UR. Zie bijlage 1. 
b. Opstellen, wijzigen en laten vervallen van een PR. Zie bijlage 2. 
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Bijlage 1 bij de PR 0 
 

Aanleiding tot 
wijziging

 RP of UR

1.
PO HRM 

informeren over 
op handen zijnde 

wijziging

2.
HR maakt concept

4.
Advies LA

5.
Bespreken met 
Kernteam HR

6.
Akkoord 

PO HRM?

A

ja

B

nee

3.
Ingewikkelde 

zaak?

ja

nee

Criterium: M-HR beslist

Nee, indien het betreft:
- een technische aanpassing;

- een wijziging van organisatienaam;
- een simpele wijziging.          

Wordt eventueel besproken
in werkoverleg HR

Samenstelling kernteam HR:
M-HR, M-PSA, HRM-consultant,

vertegenwoordiger LA, sr. consultant CD
en jr. beleidsmedewerker

PO HRM kan besluiten tot bespreking in overleg 
met GM-HRM en sr. Consultant CD (STO-overleg)

PO HRM 
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8.
Instemming 

GO?

9.
HR finaliseert en 

communiceert

10.
HR maakt evt. 

uitvoerings-
instructie

ja

Einde

B

A

7.
Akkoord 
Bestuur?

11.
HR archiveert

ja

neenee

Gewijzigd 
RP/UR

Boekje Personele 
Regelingen

HRM-bulletin

Intranet

Uitvoerings-
instructie HR en/of PSA

Oude versie 
RP/UR Semi-statisch 

archief

Afhankelijk van onderwerp:
Instemming, advies of info.
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Bijlage 2 bij de PR 0 
 

Aanleiding tot 
wijziging PR

1.
PO HRM 

informeren over 
op handen zijnde 

wijziging

2.
HR maakt concept

4.
Advies LA

5.
Bespreken met 
Kernteam HR

6.
Akkoord 

PO HRM?

A

ja

B

nee

3.
Ingewikkelde 

zaak?

ja

nee

Criterium: M-HR beslist

Nee, indien het betreft:
- een technische aanpassing;

- een wijziging van organisatienaam;
- een simpele wijziging.      

Wordt eventueel besproken
in werkoverleg HR

Samenstelling kernteam HR:
M-HR, M-PSA, HRM-consultant,

vertegenwoordiger LA, sr. consultant CD
en jr. beleidsmedewerker

PO HRM kan besluiten tot bespreking in overleg 
met GM-HRM en sr. Consultant CD (STO-overleg)

PO HRM

N.B. Betreft alleen onderwerpen 
die niet in RP staan.
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8.
Instemming 

OR?

9.
HR finaliseert en 

communiceert

10.
HR maakt evt. 

uitvoerings-
instructie

ja

Einde

B

A

7.
Akkoord 
Bestuur?

11.
HR archiveert

ja

neenee

Gewijzigde PR

Boekje Personele 
Regelingen

HRM-bulletin

Intranet

Uitvoerings-
instructie HR en/of PSA

Oude versie  PR Semi-statisch 
archief

Afhankelijk van onderwerp:
instemming, advies.
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PR-1 : Van kracht per 1 april 2005, versie 3.0 
 
Onderwerp : Verwerken en verstrekken van persoonsgegevens LVNL 
 
Bijlagen : 8  
 
 
Toelichting: 
Deze regeling is van toepassing op het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens bij 
LVNL en heeft betrekking op gegevens omtrent registraties die vallen onder de werking van het 
Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens en zodoende niet gemeld worden bij 
het College bescherming persoonsgegevens. 
 
De opbouw van de PR-1 is zodanig dat iedere - later nog toe te voegen - registratie die onder 
het vrijstellingsbesluit valt als bijlage A1, A2, e.v. aan de regeling toegevoegd kan worden 
zonder dat de tekst van de primaire regeling moet worden aangepast.  
 
Tevens dient de PR-1 als informatiedocument voor de Information Security manager, die samen 
met de verantwoordelijke functionarissen het voorkomen van ongeautoriseerde toegang tot de 
persoonsregistratiesystemen - de fysieke en de virtuele beveiliging - moet waarborgen. 
 
LVNL heeft naast in de regeling genoemde registraties ook registraties die niet aan de 
voorwaarden van het vrijstellingsbesluit voldoen, zoals het toegangscontrole systeem toren 
(vingerafdrukken/irisscan) en het registratiesysteem ATMT-opleidingsresultaten (langer dan 2 
jaren bewaren van gegevens). Deze registraties worden vastgelegd en aangemeld bij het 
College bescherming persoonsgegevens en worden in deze regeling opgenomen als bijlage B1, 
B2, e.v. 
 
In de regeling zijn geen wetteksten opgenomen omdat deze bij iedere wetswijziging eveneens 
moeten worden aangepast.* 
 
*Voor een onverkorte uitleg van alle wettelijke begrippen en bepalingen wordt verwezen naar de Wet bescherming 
persoonsgegevens en het vrijstellingsbesluit WBP. 
 
Artikel 1   Algemeen  
Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, Stb. 302/2000 (WBP) en het 
vrijstellingsbesluit WBP, Stb. 250/2001 (Vwbp) is, voor de onder dit besluit vallende LVNL-
registraties het volgende bepaald. 
 
Artikel 2 
Persoonsgegevens van de in deze PR genoemde registratiesystemen worden verwerkt en 
beveiligd conform het gestelde in de WBP en het Vwbp. 
 
Artikel 3   Begrippen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
De verantwoordelijke : de verantwoordelijke voor het beheer van het  

verwerkingssysteem, namens het bestuur 
LVNL; 

Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon 

Betrokkene** : degene op wie een persoonsgegeven 
betrekking heeft. 

Functionaris : de LVNL-werknemer die uit hoofde van zijn 
functie inzage heeft in persoonsgegevens. 

 
**Sollicitant, uitzendkracht, persoon aangesteld of werkzaam ten behoeve van LVNL, oud  
personeelslid, stagiair, bezoeker, e.d. 
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Artikel 4   Registratie 
Per systeem wordt in een bijlage bij deze regeling vermeld: 
a. met welk doel de registratie plaats vindt; 
b. welke functionaris verantwoordelijke is voor het beheer; 
c. welke functionarissen inzage hebben in de gegevens; 
d. de bewaartermijn van persoonsgegevens op grond van de WBP en het Vwbp. 
 
Artikel 5 
Iedere voor het beheer verantwoordelijk functionaris houdt namens het bestuur een register bij 
waarin wordt vermeld: 
a. over welke betrokkene; 
b. aan welke functionaris (naam en functie) anders dan de geautoriseerde functionarissen; 
c. op welke datum; 
d. ten behoeve waarvan; 
personeelsgegevens uit het registratiesysteem zijn verstrekt. 
 
Artikel 6   Rechten van betrokkene 
De verantwoordelijke deelt, namens het bestuur, vóór het moment van verkrijgen van de 
persoonsgegevens de betrokkene mee dat deze in één of meer van de in deze PR genoemde 
registratiesystemen worden opgenomen, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is. 
 
Artikel 7 
De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de 
verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene schriftelijk 
binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 
 
Artikel 8 
1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 7 kennis is gegeven van hem betreffende 

persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, 
te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de 
doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan welk anderszins 
in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen 
wijzigingen. 

2. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek 
schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen 
omkleed. 

3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering 
of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. 

4. Het bestuur wordt door de verantwoordelijke ingelicht over alle activiteiten voortvloeiende 
uit dit artikel. 

 
Artikel 9 
Het bestuur kan de artikelen 7 en 8, op grond van artikel 43 van de WBP, buiten toepassing 
laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van: 
a. de veiligheid van de staat; 
b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen; 
d. de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen; 
e. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de 

belangen bedoeld onder b en c. 
 
 
Artikel 10   Slotbepalingen 
De PR-1 van 1 oktober 2001, versie 1.0 vervalt met ingang van 1 april 2005. 
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Bijlage A1 bij de PR-1  
 
Verwerking van de persoonsgegevens in de personeelsadministratie  
 
Artikel 1.1 
De verwerking geschiedt in het kader van de personeelsadministratie betreffende personen in 
dienst van of werkzaam ten behoeve van LVNL. 
  
Artikel 1.2 
Verantwoordelijke namens het bestuur: manager Personeels- en Salarisadministratie CS/HRM. 
 
Artikel 1.3 
Geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens uit de personeelsadministratie hebben de 
volgende functionarissen met daarbij genoemde restricties: 
1. Directoraat Corporate Services, Human Resources Management: management en 

medewerkers werkzaam bij de afdelingen Personeels- en Salarisadministratie en Human 
Resources. 
Restricties: geen. Inzage in, onderhanden houden en, indien functioneel vereist, bewerken 
van persoonsgegevens ten behoeve van de personeelsadministratie.  
Registratie: nee. 

2. Directoraat Corporate Services, Human Resources Management: bedrijfsmaatschappelijk-
werkers. 
Restricties: ja. Alleen inzage in persoonsgegevens ten behoeve van de functie uitoefening.  
Registratie: ja. 

3. Directoraat Corporate Services, Finance & Control: controller Human Resources.  
Restricties: geen. Inzage in en onderhanden houden van persoonsgegevens. 
Registratie: ja. 

4. Directoraat Bestuur, Legal Affairs: manager en medewerkers werkzaam bij de afdeling 
Legal Affairs.  
Restricties: geen. Inzage in en onderhanden houden van persoonsgegevens ten behoeve 
van de functie uitoefening. 
Registratie: ja. 

5. Directoraten: Bestuur, Corporate Services, Mainport Schiphol, Regional Unit: de managing 
director. 
Restricties: ja. Alleen inzage in en onderhanden houden van persoonsgegevens van het tot 
zijn directoraat behorend personeel. 
Registratie: ja. 

6. Afdelingen en Onderafdelingen: de general managers en managers.  
Restricties: ja. Alleen inzage in persoonsgegevens van het tot zijn afdeling of onderafdeling 
behorend personeel. 
Registratie: ja. 

7. Afdeling Finance & Control : de manager en medewerkers. 
Restricties: ja. Alleen inzage in persoonsgegevens ten behoeve van de functie uitoefening.  
Registratie: ja.  

8. Anderen indien: 
 - de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 
 - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij 

de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar 
aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten 
van een overeenkomst; 

 - de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen 
waaraan LVNL onderworpen is; 

 - de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de 
betrokkene. 

 Restricties: ja. Alleen inzage in de gegevens waarvoor toestemming is verleend dan wel de 
wettelijke verplichting moet worden nagekomen. 

 Registratie: ja. 
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Artikel 1.4 
De persoonsgegevens worden uit de personeelsadministratie verwijderd uiterlijk twee jaren 
nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van LVNL zijn 
beëindigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
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Bijlage A2 bij de PR-1 
 
Verwerking van de persoonsgegevens in de salarisadministratie  
 
Artikel 2.1 
De verwerking geschiedt in het kader van de salarisadministratie betreffende personen in dienst 
van of werkzaam ten behoeve van LVNL. 
 
Artikel 2.2 
Verantwoordelijke namens het bestuur: manager Personeels- en Salarisadministratie CS/HRM. 
 
Artikel 2.3 
Geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens uit de salarisadministratie hebben de volgende 
functionarissen met daarbij genoemde restricties: 
1. Directoraat Corporate Services, Human Resources Management: management en 

medewerkers werkzaam bij de afdeling Personeels- en Salarisadministratie. 
Restricties: geen. Inzage in, onderhanden houden en, indien functioneel vereist, bewerken 
van persoonsgegevens ten behoeve van de salarisadministratie.  
Registratie: nee. 

2. Directoraat Corporate Services, Finance & Control: controller Human Resources.  
Restricties: geen. Inzage in en onderhanden houden van persoonsgegevens. 
Registratie: ja. 

3. Afdeling Finance & Control: de manager en medewerkers.  
Restricties: ja. Alleen inzage in personeelsgegevens ten behoeve van de functie uitoefening.  
Registratie: ja. 

4. anderen indien: 
- de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij 

de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar 
aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten 
van een overeenkomst; 

- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen 
waaraan LVNL onderworpen is; 

- de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de 
betrokkenen. 

Restricties: ja. Alleen inzage in de gegevens waarvoor toestemming is verleend dan wel de 
wettelijke verplichting moet worden nagekomen. 
Registratie: ja. 

 
Artikel 2.4 
De persoonsgegevens worden uit de salarisadministratie verwijderd uiterlijk twee jaren nadat 
het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van LVNL zijn 
beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke 
bewaarplicht. 
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Bijlage A3 bij de PR-1  
 
Verwerking van de persoonsgegevens in het rooster ondersteunend systeem  
 
Artikel 3.1 
De verwerking geschiedt in het kader van het opstellen, uitgeven en verwerken van het 
arbeidstijdenrooster voor LVNL-werknemers in onregelmatige- en/of continudienst.  
 
Artikel 3.2 
Verantwoordelijke namens het bestuur: manager Roster Availability Office MS/OPS. 
 
Artikel 3.3 
Geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens uit het rooster ondersteunend systeem (ROS) 
hebben de volgende functionarissen met daarbij genoemde restricties: 
1. Directoraat Mainport Schiphol, afdeling Roster Availability Office, OPS/OSD: manager en 

medewerkers werkzaam bij de afdeling Roster Availability Office. 
Restricties: geen. Inzage in, onderhanden houden en, indien functioneel vereist, bewerken 
van persoonsgegevens ten behoeve van het ROS.  
Registratie: nee. 

2. Afdelingen en Onderafdelingen: de general managers en unit managers. 
Restricties: ja. Alleen inzage in en onderhanden houden van persoonsgegevens van het tot 
zijn unit, afdeling of onderafdeling behorend personeel. 
Registratie: nee. 

3. Afdelingen en Onderafdelingen: medewerkers in roosterdienst.  
Restricties: ja. Alleen inzage in persoonsgegevens van tot zijn functionele groep behorende 
collega medewerkers. 
Registratie: nee. 

4. Anderen indien: 
- de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 
- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen 

waaraan LVNL onderworpen is. 
Restricties: ja. Alleen inzage in de gegevens waarvoor toestemming is verleend dan wel de 
wettelijke verplichting moet worden nagekomen. 
Registratie: ja. 

 
Artikel 3.4 
De persoonsgegevens worden uit het rooster ondersteunend systeem verwijderd uiterlijk twee 
jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van LVNL 
zijn beëindigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke 
bewaarplicht. 
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Bijlage A4 bij de PR-1  
 
Verwerking van de persoonsgegevens in het tijdverantwoordingsysteem  
 
Artikel 4.1 
De verwerking geschiedt in het kader van de tijdverantwoording betreffende personen in dienst 
van of werkzaam ten behoeve van LVNL. 
 
Artikel 4.2 
Verantwoordelijke namens het bestuur: manager Resource & Project Planning CS/HRM. 
 
Artikel 4.3 
Geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens uit de Artemis-administratie hebben de 
volgende functionarissen met daarbij genoemde restricties: 
1. Directoraat Corporate Services, Human Resources Management, afdeling Resource en 

Project Planning: manager en medewerkers werkzaam bij de afdeling RPP. 
Restricties: geen. Inzage in, onderhanden houden en, indien functioneel vereist, bewerken 
van persoonsgegevens ten behoeve van de Artemis-administratie. 
Registratie: nee. 

2. Vervolgens hiërarchiek per te onderscheiden Directoraat, Afdeling, Onderafdeling, Unit of 
Subunit: 
- het bestuur,  
- de directeur, 
- de general manager, 
- de manager, 
- tot aan het niveau van direct leidinggevende. 
Restricties: ja. Alleen inzage in persoonsgegevens van het onder zijn hiërarchieke 
verantwoording vallend personeel. 
Registratie: nee. 

3. Als zodanig aangewezen projectleiders, programmamanagers en process owners.  
Restricties: ja. Alleen inzage in persoonsgegevens van personeel dat werkzaamheden 
verricht voor het aan de projectleider toegewezen project. 
Registratie: nee. 

4. Afdeling Administratieve Organisatie & Interne Controle: de manager en medewerkers. 
Restricties ja. Alleen inzage in persoonsgegevens ten behoeve van de functie uitoefening.  
Registratie: ja.  

5. Anderen indien: 
- de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 
- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen 

waaraan LVNL onderworpen is. 
Restricties: ja. Alleen inzage in de gegevens waarvoor toestemming is verleend dan wel de 
wettelijke verplichting moet worden nagekomen. 
Registratie: ja. 

 
Artikel 4.4 
De persoonsgegevens worden uit de Artemis-administratie verwijderd uiterlijk twee jaren nadat 
het dienstverband of de werkzaamheden van de betrokkene ten behoeve van LVNL zijn 
beëindigd, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
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Bijlage A5 bij de PR-1  
 
Verwerking van de persoonsgegevens in het toegangscontrolesysteem 
 
Artikel 5.1 
De verwerking geschiedt met het oog op het geven van toegang tot gebouwen van of onder 
beheer van LVNL aan personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van LVNL. 
 
Artikel 5.2 
Verantwoordelijke namens het bestuur: manager Beveiliging CS/FS. 
 
Artikel 5.3 
Geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens uit de toegangscontrolesysteem hebben de 
volgende functionarissen met daarbij genoemde restricties: 
1. Directoraat Corporate Resource Mangement, afdeling Beveiliging: manager en 

medewerkers werkzaam bij de afdeling Beveiliging. 
Restricties: geen. Inzage in, onderhanden houden en, indien functioneel vereist, bewerken 
van persoonsgegevens ten behoeve van het toegangscontrolesysteem.  
Registratie: nee. 

2. Ambtenaren van de politie bij incidenten ingevolge artikel 8, onder e van de Wbp. 
Restricties: geen.  
Registratie: nee. 

3. Anderen in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d of artikel 9 derde lid van de 
Wbp. 
Restricties: ja. Alleen inzage in de persoonsgegevens waarvoor toestemming is verleend 
dan wel de wettelijke verplichting moet worden nagekomen. 
Registratie: ja. 

 
Artikel 5.4 
De persoonsgegevens worden uit de toegangscontrolesysteem verwijderd uiterlijk zes maanden 
nadat het recht op toegang van betrokkene is vervallen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter 
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
 



  1 januari 2009 18

Bijlage A6 bij de PR-1  
 
Verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van het documentenbeheer 
 
Artikel 6.1 
De verwerking geschiedt met het oog op registratie van de ontvangst, de behandeling en de 
afdoening van documenten door LVNL. 
 
Artikel 6.2 
Verantwoordelijke namens het bestuur: manager Diensten en Beheer.  
CS/FS/DB. 
 
Artikel 6.3 
Geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens uit het documentenbeheer hebben de volgende 
functionarissen met daarbij genoemde restricties: 
1. Directoraat Corporate Services, Facility Services, Diensten en Beheer, medewerkers 

Documentair Informatie en Archiefbeheer. 
Restricties: geen. Inzage in, onderhanden houden en, indien functioneel vereist, bewerken 
van persoonsgegevens ten behoeve van het documentenbeheer.  
Registratie: nee. 

2. Anderen in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d of artikel 9 derde lid van de 
Wbp. 
Restricties: ja. Alleen inzage in de gegevens waarvoor toestemming is verleend dan wel de 
wettelijke verplichting moet worden nagekomen. 
Registratie: ja. 

 
Artikel 6.4 
Persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat de betrokken gegevens werden 
opgenomen tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke 
bewaarplicht. 
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Bijlage A7 bij de PR1 
 
Verwerking van persoonsgegevens bij het aanbieden/faciliteren van computer- en 
netwerksystemen 
 
Artikel 7.1 
De verwerking geschiedt in verband met het aanbieden van faciliteiten of diensten op een 
netwerk aan personen in dienst van of ten behoeve van LVNL. 
 
Artikel 7.2 
Verantwoordelijke namens het bestuur: manager Information Technologie CS/FS. 
 
Artikel 7.3 
Geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens uit het computer- en netwerksyteem hebben de 
volgende functionarissen met daarbij genoemde restricties: 
1. Directoraat Corporate Services, Facility Services, afdeling Information Technologie: 

manager en medewerkers werkzaam bij de afdeling Information Technologie. 
Restricties: geen. Inzage in, onderhanden houden en, indien functioneel vereist, bewerken 
van persoonsgegevens ten behoeve van de computer- en netwerksysteem en het daarbij 
behorende documentbeheer.  
Registratie: nee. 

2. Anderen in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d of artikel 9 derde lid van de 
Wbp. 
Restricties: ja. Alleen inzage in de gegevens waarvoor toestemming is verleend dan wel de 
wettelijke verplichting moet worden nagekomen. 
Registratie: ja. 

 
Artikel 7.4 
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 6 maanden nadat zij zijn verkregen, tenzij de 
persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
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Bijlage A8 bij de PR-1  
 
Verwerking van de persoonsgegevens in het registratiesysteem arbeidsongeval,  
incident en onveilige situatie 
 
Artikel 8.1 
De verwerking geschiedt in het verband met de wettelijke verplichting tot registratie van aan de 
werknemer in verband met arbeid overkomen gebeurtenissen die schade aan de gezondheid 
tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad (arbeidsongeval e.d.).  
Aan de hand van deze verzamelde gegevens wordt getracht soortgelijke ongevallen, incidenten 
en onveilige situaties in de toekomst te voorkomen. 
 
Artikel 8.2 
Verantwoordelijke namens het bestuur: coördinator Arbeidsomstandigheden en  
Interne Milieuzorg CS/FS. 
 
Artikel 8.3 
De volgende functionarissen hebben toegang tot de persoonsgegevens uit de 
registratiesysteem bedrijfsgevallen en onveilige situaties met daarbij genoemde restricties: 
1. Directoraat Corporate Services, Facility Services: AMZ-coördinator FS. 

Restricties: nee. Inzage in, onderhanden houden en indien functioneel vereist, bewerken 
van persoonsgegevens.  
Registratie: nee. 

2. Ambtenaren van politie en arbeidsinspectie in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder e of 
artikel 9 derde lid van de Wbp. 
Restricties: ja. Alleen inzage in de gegevens waarvoor toestemming is verleend dan wel de 
wettelijke verplichting moet worden nagekomen. 
Registratie: ja. 

 
Artikel 8.4 
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de 
werkzaamheden van de betrokkenen zijn beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk 
zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 
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PR-2 : Van kracht per 1 januari 2009, versie 3.1 
 
Onderwerp : Regeling studiefinanciering LVNL 2009 
 
Artikel 1   Begrippen 
Deze regeling verstaat onder: 
a. de werknemer: degene die bij LVNL is aangesteld; 
b. budgethouder: manager die verantwoordelijk is voor het opleidingsbudget; 
c. studie: een studie geïnitieerd door de werknemer, waarbij sprake is van een belang voor de 

organisatie enerzijds en de individuele werknemer anderzijds;  
d. studieperiode: periode die het opleidingsinstituut als norm hanteert voor het kunnen afronden 

van een studie; 
e. studiebelasting: de aan een studie te besteden tijd die het opleidingsinstituut als norm 

hanteert voor het kunnen volgen van een studie; 
f. studiefinanciering: tegemoetkoming in de studiekosten; 
g. studieverlof: het, door de manager, aan de werknemer te verlenen verlof in arbeidstijd i.v.m. 

het volgen van een studie; 
h. studiekosten: de noodzakelijke kosten in verband met het volgen van een studie, te weten: 
 - inschrijfgeld; 
 - lesgeld; 
 - examengeld; 
 - noodzakelijk te maken reiskosten; 
 - verplicht voorgeschreven literatuur en materiaal, met uitzondering van literatuur en 

materiaal dat niet specifiek van toepassing is op de te volgen studie, zoals bijvoorbeeld 
woordenboeken, schrijfmateriaal en hard- en software; 

i. werkloosheidsuitkering: WW-uitkering en hiermee gelijk te stellen uitkeringen zoals FLNA, 
ABP-pensioen en een uitkering op grond van de suppletieregeling of de regeling 
bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid LVNL. 

 
Artikel 2   Algemeen 
1. De werknemer die voor studiefinanciering in aanmerking wenst te komen, dient daartoe vóór 

aanvang van de studie een aanvraag in bij de budgethouder (leidinggevende) nadat hierover 
overleg is gevoerd. Het bestuur bepaalt, nadat de budgethouder hierover overleg heeft 
gevoerd met de HRM-consultant, of de aanvraag wordt goedgekeurd, of ten dele wordt 
goedgekeurd.  

2. Het bestuur kan, na overleg met de budgethouder, de HRM-consultant en de werknemer de 
verleende studiefinanciering (tijdelijk) intrekken indien wordt geconstateerd dat de voortgang 
van de studie onvoldoende is en de werknemer niet in staat kan worden geacht de studie 
binnen de studieperiode te voltooien. De intrekking geschiedt niet indien de werknemer 
aannemelijk maakt dat deze omstandigheid niet aan hemzelf is te wijten. 

3. Indien tussentijds de aanvankelijke gronden waarop toekenning van studiefinanciering heeft 
plaatsgevonden niet meer van toepassing zijn, kan het bestuur de studiefinanciering 
intrekken. 

 
Artikel 3   Vergoeding studiekosten 
De werknemer heeft recht op een vergoeding van de te maken studiekosten, t.w.: 
a. 50% van de te maken studiekosten indien de studie voortkomt uit het persoonlijk 

ontwikkelplan (POP) van de medewerker. De studie wordt op eigen initiatief aangevangen en 
het betreft een studie waarbij er sprake is van een gedeeld belang en daarbij heeft de studie  
een relatie met de ontwikkeling van de loopbaan. Er is echter géén directe relatie met de 
huidige eigen functie die de medewerker uitoefent binnen LVNL of; 

b. 75% van de te maken studiekosten indien de studie voortkomt uit het persoonlijk 
ontwikkelplan (POP) van de medewerker. De studie wordt op eigen initiatief aangevangen en 
het betreft een studie waarbij er sprake is van een directe relatie met de huidige  functie die 
de medewerker uitoefent binnen LVNL. Daarnaast dient de te volgen studie bij te dragen aan 
het functioneren van de medewerker. Een absolute noodzaak tot het volgen van de studie 
voor het uitoefenen van de eigen functie is evenwel niet aanwezig of; 
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c. 100% van de te maken studiekosten indien de studie voortkomt uit het persoonlijk 
ontwikkelplan (POP) van de medewerker.                                                                                       
De studie wordt op eigen initiatief aangevangen en: 

 - heeft een directe relatie met de huidige functie; 
 - draagt bij aan het blijvend goed invulling geven aan de functie; 
 - de studie past in en draagt bij aan de loopbaanontwikkeling van de medewerker. 
 
Artikel 4 Vergoeding reiskosten 
De noodzakelijk te maken reiskosten in verband met het volgen van de studie worden volledig 
vergoed en vindt plaats: 
a. op basis van de 2e klasse openbaar vervoer tegen overlegging van de betaalbewijzen, of 
b. indien met eigen vervoer wordt gereisd tegen een kilometervergoeding die belastingvrij 

verstrekt kan worden(thans € 0,19).  
 
Artikel 5 Studieverlof 
1. Bij een volledige arbeidsduur kan studieverlof worden verleend van 20 uur per 

studiebelasting van 100 uur (volgens opgave van het opleidingsinstituut). 
2. Bij een vergoedingspercentage van 100% komen de studie-uren welke binnen de met de 

medewerker overeengekomen werktijden vallen, volledig voor rekening van LVNL. Eventuele 
overige studie-uren worden door de medewerker geïnvesteerd. 

3. Alleen wanneer de werkzaamheden dat toelaten, kan het overeengekomen studieverlof 
 worden opgenomen. 
4. Studieverlof dat niet wordt opgenomen kan niet (op enig moment)  worden gecompenseerd.  
5. Met uitzondering van de bepaling in artikel 3, lid 3 geldt bij een volledige arbeidsduur, dat: 

a. ter voorbereiding op examens of tentamens die aan het einde van een studie zijn gelegen 
dan wel volgen op een duidelijk afgerond onderdeel van een studie, studieverlof kan 
worden verleend van maximaal 20 uur per examen- of tentamenperiode; 

b. studieverlof wordt verleend op de dag waarop het examen/tentamen wordt afgelegd.  
6. Voor een werknemer met een onvolledige arbeidsduur wordt studieverlof verleend naar rato 

van het aantal uren dat wordt gewerkt. 
 
Artikel 6   Terugbetalingclausule 
1. De werknemer is verplicht tot terugbetaling van de door LVNL betaalde vergoedingen 

ingeval: 
a. hem op eigen verzoek ontslag wordt verleend voordat de studie met goed gevolg is 

afgesloten; 
b. de studie niet met goed gevolg is afgesloten op grond van omstandigheden die naar het 

oordeel van de budgethouder en HRM-consultant aan de werknemer te wijten zijn. 
2. De verplichting tot terugbetaling als bedoeld in het eerste lid wordt beperkt tot het bedrag dat 

de werknemer is uitbetaald gedurende één jaar voorafgaand aan de situatie zoals 
beschreven in het vorige lid. 

3. Indien de werknemer ontslag op eigen verzoek wordt verleend binnen een termijn van zes 
maanden nadat hij de studie waarvoor hij vergoedingen krijgt met goed gevolg heeft 
afgesloten, dan is de werknemer verplicht om de aan hem verleende vergoedingen 
betreffende de laatste 12 maanden van zijn studie terug te betalen.  

4. Terugbetaling wordt niet verlangd: 
 a. voor studies tot een maximum bedrag van € 1.000,00; 
 b. indien voortzetting van de studie redelijkerwijs niet van de werknemer kon worden 

verlangd; 
 c. de studie valt binnen een LVNL-breed aanbod, bijvoorbeeld het MD- of TD-programma; 
 d. het ontslag geschiedt met recht op enige werkloosheidsuitkering. 
 
Artikel 7   Slotbepalingen 
1. Schriftelijk vastgelegde besluiten op basis van de regeling studiekostenfinanciering van  

1 april 2001 blijven onverminderd en met toepassing van die regeling van kracht, tenzij nader 
wordt overeengekomen. 

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. 
3. Deze regeling wordt aangehaald als “regeling studiefinanciering LVNL 2009” en vervangt de 

regeling studiefinanciering van 1 april 2001.  
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Toelichting 
 
Vergoedingspercentages 
Indien de werknemer in het kader van zijn (loopbaan)ontwikkeling op eigen initiatief een studie 
aan wil vangen, bestaat de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in 
de studiekosten. Voor het toekennen van een financieringspercentage is het van belang om 
vast te stellen wat de balans is tussen het belang van de medewerker en dat van de werkgever. 
 
Vergoedingspercentage van 50% 
Indien de werknemer in het kader van zijn loopbaanontwikkeling een studie aanvangt welke 
geen directe relatie kent met de huidige functie, kan 50% worden toegekend. Er is dan sprake 
van een gedeeld belang.  
Bijvoorbeeld de studie rechten die wordt gevolgd door een VLA of een studie aan de PABO door een 
afdelingsecretaresse. 
 
Vergoedingspercentage van 75%  
Als de studie een relatie kent met de eigen functie en dat het functioneren ten goede komt maar 
er bestaat geen absolute noodzaak om de studie te volgen, dan kan een vergoeding van 75% 
worden toegekend.  
Bijvoorbeeld de studie psychologie gevolgd door een HRM-consultant. 
 
Vergoedingspercentage van 100% 
Studies die direct bijdragen aan het functioneren van de medewerker in diens huidige functie en 
waarbij het bijvoorbeeld gewenst is om een terugbetalingclausule aan te gaan kunnen hiervoor 
in aanmerking komen.  
Bijvoorbeeld de studie Europees recht voor een jurist of de studie bedrijfskunde voor een programmamanager.  
  
Studieverlof 
Als studieverlof is overeengekomen, kan dat alleen worden opgenomen indien naar het oordeel 
van de budgethouder de werkzaamheden dat toelaten. Studieverlof kan niet worden opgeschort 
en/of worden gespaard dan wel op enig andere wijze worden gecompenseerd.  
 
Studieverlof ter voorbereiding op examens 
Ter voorbereiding op examens of tentamens die aan het einde van een studie zijn gelegen dan 
wel volgen op een duidelijk afgerond onderdeel van een studie, kan studieverlof worden 
verleend van maximaal 20 uur. 
Bijvoorbeeld: 
a. Een werknemer heeft twee tentamenperiodes in een jaar, met in iedere periode twee tentamens. Voor ieder 

tentamenperiode kan 20 uur studieverlof worden verleend ter voorbereiding op de tentamens. Dit betekent in dit 
geval dus 2 keer 20 uur studieverlof in een jaar. 

b. Een werknemer heeft één examen na afronding van een module. Ter voorbereiding op dit examen kan maximaal 
20 uur studieverlof worden verleend. 

c. Een werknemer die havo-examen doet en die aan het eind van het jaar 6 examens moet afleggen voor het 
centraal schriftelijk examen, krijgt maximaal 20 uur studieverlof ter voorbereiding op deze examens. 

 
Beperking van de terugbetalingclausule 
Indien een studie wordt genoten die valt binnen een LVNL-breed aanbod zoals de programma’s 
management development (MD) en talent development (TD), is de terugbetalingclausule niet 
van toepassing. Evenmin geldt een terugbetalingsverplichting voor studies tot een maximum 
bedrag van € 1.000,00, indien voortzetting van de studie redelijkerwijs niet van de werknemer 
kon worden verlangd of het ontslag geschiedt met recht op enige werkloosheidsuitkering. 
 
De terugbetalingsverplichting geldt wel indien aan de werknemer ontslag wordt verleend 
voordat (a) de studie is afgerond of (b) indien de studie niet met goed gevolg wordt 
afgesloten/beëindigd die aan de werknemer te wijten zijn.  
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Bijvoorbeeld: 
Een werknemer volgt sinds 1 september 2005 een vierjarige studie die normaliter zou eindigen op 1 september 2009. 
Daarvoor krijgt hij een tegemoetkoming en reiskostenvergoeding op grond van deze regeling. Per 1 januari 2008 is 
aan de werknemer op diens verzoek ontslag verleend. Als gevolg daarvan dient de werknemer de tegemoetkoming 
in de studiekostenvergoeding en de reiskosten over de laatste 12 maanden van zijn studie – en dus ook zijn 
dienstverband  – terug te betalen. Dit betekent dat hij moet terugbetalen over de periode van 1 januari 2007 tot 1 
januari 2008. 
 
In het derde lid van artikel 6 is bepaald welke terugbetalingsverplichting geldt indien een 
werknemer zijn studie met goed gevolg afrondt, maar binnen een periode van zes maanden na 
afronding van de studie op eigen verzoek ontslag neemt. In dat geval dient de werknemer de 
laatste 12 maanden van zijn vergoedingen terug te betalen.  
 
Bijvoorbeeld: 
Een werknemer heeft van 1 september 2003 tot 1 september 2007 een studie gevolgd en daarvoor een 
tegemoetkoming en reiskostenvergoeding op grond van deze regeling ontvangen. Per 1 januari 2008 is aan de 
werknemer op diens verzoek ontslag verleend. Als gevolg daarvan dient de werknemer de tegemoetkoming in de 
studiekostenvergoeding en de reiskosten over de laatste 12 maanden van zijn studie – dus van 1 september 2006 tot 
1 september 2007 – terug te betalen. 
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PR-3  : Van kracht per 1 januari 2009, versie 3.0 
 
Onderwerp : Regeling planning- en functioneringsgesprek en beoordeling 
 
Bijlagen  : 1, toelichting 
 
Op grond van artikel 84 van het rechtspositiereglement LVNL is - als gevolg van het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 2007 en het daarop volgend overleg van 17 januari 2008 tussen 
het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland en de commissie voor georganiseerd overleg 
LVNL - in het overleg tussen het bestuur en de ondernemingsraad het volgende bepaald. 
 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. algemeen gezichtspunt:  aspect van het arbeidsgedrag van belang voor het oordeel over de 

functievervulling en toepasbaar op een veelheid van functies; 
b. beoordelaar:  de functionaris die direct leiding geeft aan de werknemer; 
c. beoordeling:  het schriftelijk oordeel over de functievervulling door de werknemer, 

dat volgens deze regeling tot stand komt; 
d. beoordelingsgesprek:   gesprek tussen beoordelaar en werknemer waarin de beoordeling 

door de beoordelaar wordt toegelicht en de werknemer zijn 
zienswijze kan geven. 

e. beoordelingsautoriteit:   de verantwoordelijk general manager van de organisatie-eenheid 
waar de werknemer zijn arbeid verricht; 

f. beoordelingsadviseur:   HRM-consultant die als adviseur optreedt; 
g. functie:   het samenstel van werkzaamheden door de werknemer te 

verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door, of 
namens, het bestuur is opgedragen; 

h. functiebestanddeel:   samenstel van werkzaamheden dat naar aard en/of gerichtheid een 
duidelijk te onderscheiden eenheid in de functie vormt; 

i. functie-eis:   de eis die voor het vervullen van de functie door, of namens, het 
bestuur is vastgesteld; 

j. functioneringsgesprek:   een periodiek te voeren gesprek tussen direct leidinggevende en  
werknemer met als doel het wederzijds functioneren te bespreken 
en te optimaliseren; 

k. functievervulling:   het totaal van prestaties en gedragingen van de werknemer tijdens 
de uitoefening van de functie; 

l. planninggesprek:   een periodiek te voeren gesprek tussen direct leidinggevende en 
werknemer op wie de systematiek van resultaat- en 
ontwikkelafspraken* van toepassing is. 

*Zie de toelichting 
 
Hoofdstuk 2 Planninggesprek 
 
Artikel 2 
Dit hoofdstuk is van toepassing op de werknemer met wie resultaat- en ontwikkelafspraken 
worden gemaakt. 
 
Artikel 3 
Een planninggesprek vindt aan het begin van het kalenderjaar, in de maand januari, plaats op 
initiatief van de direct leidinggevende met de werknemer met wie resultaat- en ontwikkel-
afspraken worden gemaakt. 
 
Artikel 4 
In het planninggesprek wordt in ieder geval het volgende besproken en vastgelegd: 
a. de te bereiken jaarresultaten (afgeleid van de te bereiken afdelings- en/of 

ontwikkeldoelen), de beoordelingscriteria ten aanzien van LVNL-waarden en de 
competenties; 
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b. wat nodig is om de afspraken te realiseren in termen van middelen, uren, begeleiding, 
training/opleiding, e.d.; 

c. de richtdatum van de halfjaarlijkse evaluatie en of hierbij gebruik wordt gemaakt van 
informatie van derden. 

 
Artikel 5 
1. Van het met de werknemer besprokene wordt door de direct leidinggevende een 

schriftelijk verslag gemaakt dat door direct leidinggevende en werknemer voor akkoord 
wordt ondertekend waarna beiden een kopie krijgen van het getekende verslag. 

2. Het origineel van het verslag wordt gearchiveerd in het persoonsdossier van de betrokken 
werknemer en vormt de leidraad voor de beoordeling die eens per jaar wordt opgesteld. 

3. Indien tussen leidinggevende en werknemer geen overeenstemming wordt bereikt over de 
te bereiken jaarresultaten, de van toepassing zijnde LVNL-waarden en/of of de te 
ontwikkelen competenties, dan zal overleg met de naast hogere leidinggevende 
plaatsvinden om tot een oplossing te komen. 

 
Artikel 6 
1. Binnen zes maanden na het planninggesprek vindt een evaluatie plaats van de afspraken 

als bedoeld in artikel 4. 
2. Deze evaluatie maakt deel uit van het functioneringsgesprek als bedoeld in hoofdstuk 3 

van deze regeling. 
 
Hoofdstuk 3 Functioneringsgesprek 
 
Artikel 7 
1. Minimaal één keer per jaar wordt door de direct leidinggevende met de werknemer een 

functioneringsgesprek gehouden. 
2. Indien met de werknemer een planninggesprek is gehouden, dient tijdens het 

functioneringsgesprek een evaluatie zoals genoemd in artikel 6 plaats te vinden. 
 
Artikel 8 
Teneinde de werknemer de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op het functionerings-
gesprek dient de datum en het tijdstip van het functioneringsgesprek minimaal 14 dagen van 
tevoren bekend te zijn. 
 
Artikel 9 
1. De gesprekspartners bepalen in onderling overleg of er behoefte bestaat aan de 

aanwezigheid van een derde bij het functioneringsgesprek. 
2. Tijdens het functioneringsgesprek hebben de gesprekspartners een gelijkwaardige 

positie. Zij dienen open te staan voor elkaars mening. 
3. Tijdens het functioneringsgesprek kunnen tussen de gesprekspartners aanvullende 

afspraken worden gemaakt. Deze afspraken kunnen gebruikt worden om in de toekomst 
het functioneren te toetsen c.q. bij te kunnen stellen. 

4. Het functioneringsgesprek draagt een vertrouwelijk karakter dat door de gesprekspartners 
dient te worden gewaarborgd. 

 
Artikel 10 
1. Van het met de werknemer besprokene wordt door de direct leidinggevende een 

schriftelijk verslag gemaakt, waarna beiden het verslag voor akkoord ondertekenen. 
2. Het origineel van het verslag wordt gearchiveerd door de direct leidinggevende, de 

werknemer ontvangt een kopie van het getekende origineel. 
 
Artikel 11 
1. Indien de werknemer van mening is dat het functioneringsgesprek inhoudelijk 

onvoldoende is gevoerd, kan hij dat binnen 14 dagen na de gespreksdatum melden bij 
zijn naast hogere leidinggevende. 
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2. Na de werknemer en de direct leidinggevende afzonderlijk te hebben gehoord beslist de 
naast hogere leidinggevende, uiterlijk 6 weken na de melding, in gemeenschappelijk 
overleg met de betrokkenen over de verdere gang van zaken. 
 

Hoofdstuk 4 Beoordeling 
 
Artikel 12 
Een beoordeling wordt in ieder geval jaarlijks opgemaakt en tevens: 
a. uiterlijk twee maanden voordat een periodieke salarisverhoging kan worden toegekend; 
b. uiterlijk drie maanden voordat een aanstelling in tijdelijk dienst kan worden gewijzigd in 

een aanstelling in vaste dienst; 
c. indien een werknemer in een andere functie is benoemd en op grond van deze 

benoeming in een hogere schaal kan worden geplaatst; 
d. indien een werknemer in de eigen functie in een hogere schaal kan worden geplaatst; 
e. indien een werknemer hierom verzoekt; 
f. indien met de werknemer resultaat- en ontwikkelafspraken zijn gemaakt. 
 
Artikel 13 
1. Een beoordeling wordt opgemaakt over een tijdvak dat ten minste drie maanden en ten 

hoogste één jaar omvat. 
2. Een beoordeling wordt niet opgemaakt over het tijdvak of een gedeelte daarvan: 

a. waarover reeds een beoordeling is opgemaakt; 
b. waarin een bezwarenprocedure met betrekking tot een vastgestelde beoordeling heeft 
    plaatsgevonden. 

 
Artikel 14 
De beoordeling wordt opgemaakt door de beoordelaar op grond van diens verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de werknemer. 
 
Artikel 15 
1. Een beoordeling wordt opgemaakt ten aanzien van de: 
 a. door het bestuur vastgestelde algemene gezichtspunten; 
 b. functiebestanddelen, en indien van toepassing; 
 c. resultaat- en ontwikkelafspraken. 
2. De modellen van het beoordelingsformulier worden door het bestuur vastgesteld. 
3. Op het beoordelingsformulier dat van toepassing is wordt de functie van de werknemer 

vermeld. 
4. Indien de feitelijk verrichte werkzaamheden afwijken van de in het derde lid bedoelde 

functie, dan worden deze werkzaamheden op het beoordelingsformulier vermeld en zijn 
deze feitelijke werkzaamheden en daaraan verbonden functie-eisen uitgangspunt van de 
beoordeling. Indien de hier bedoelde eisen niet aan de werknemer bekend zijn gesteld, 
dan blijven zij bij het opmaken van de beoordeling buiten beschouwing. 

5. Op het beoordelingsformulier wordt het oordeel van de beoordelaar en de waardering 
per algemeen gezichtspunt, per functiebestanddeel en, indien van toepassing, per 
gemaakte resultaat- en ontwikkelafspraak vermeld. 

6. Informatie uit eerder gehouden planning- en functioneringsgesprekken kan door de 
beoordelaar gebruikt worden om het oordeel te onderbouwen. 

7. Het beoordelingsformulier wordt nadat dit is opgemaakt uiterlijk 14 dagen voor het 
beoordelingsgesprek aan de werknemer verstrekt. 

 
Artikel 16 
1.  Het opgemaakte beoordelingsformulier wordt door de beoordelaar met de werknemer 

besproken tijdens het beoordelingsgesprek. 
2.  Op verzoek van de beoordelaar of de werknemer kan het beoordelingsgesprek 

plaatsvinden in aanwezigheid van de beoordelingsadviseur. 
3.  Tijdens het beoordelingsgesprek geeft de werknemer zijn zienswijze op het opgemaakte 

beoordelingsformulier. 
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4. De beoordelaar vermeldt als gevolg van het beoordelingsgesprek op het 
beoordelingsformulier de zienswijze van de werknemer, alsmede eventuele nadere 
afspraken die gemaakt zijn tijdens het beoordelingsgesprek. 

5. De werknemer tekent het opgemaakte beoordelingsformulier, nadat de beoordelaar de 
eventuele zienswijze en de eventuele nadere afspraken daarop heeft vermeld, voor 
gezien en geeft aan of hij bedenkingen heeft tegen het oordeel of de onderbouwing 
daarvan. Bij weigering van ondertekening wordt hiervan melding gemaakt op het 
beoordelingsformulier. 

6. Binnen 14 dagen na het beoordelingsgesprek kan de werknemer bij de beoordelaar 
alsnog aangeven dat hij bedenkingen heeft tegen de in het beoordelingsformulier 
opgenomen beoordeling. 

 
Artikel 17 
1. Uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 16, lid 6 legt de 

beoordelaar de beoordeling, voorzien van de eventuele bedenkingen van de werknemer, 
voor aan de beoordelingsautoriteit. 

2. De beoordelingsautoriteit onderzoekt of deze regeling in acht is genomen en of de 
beoordeling juist en volledig is, voor zover hij dit aan de hand van de beoordeling en op 
grond van eigen wetenschap kan beoordelen. 

3. De beoordelingsautoriteit stelt de beoordeling vast indien hij hiermee instemt en er geen 
bedenkingen zijn ingediend. 

4.  Na vaststelling van de beoordeling zendt de beoordelingsautoriteit het beoordelings-
formulier binnen twee weken aan de beoordelingsadviseur. 

5. De beoordelingsadviseur verstrekt de werknemer en de beoordelaar een kopie van de 
beoordeling. Het origineel wordt gearchiveerd in het personeelsdossier. 

 
Artikel 18 
1. De beoordelingsautoriteit houdt binnen vier weken na ontvangst van het 

beoordelingsformulier een beoordelingsberaad indien: 
a. de werknemer bedenkingen heeft zoals bedoeld in artikel 16, 6e lid; 
b. hij niet instemt met het door de beoordelaar uitgebrachte oordeel, of; 
c. hij vindt dat deze regeling niet of niet voldoende in acht is genomen. 

2.  Aan het beoordelingsberaad nemen deel de beoordelingsautoriteit, de 
beoordelingsadviseur, de beoordelaar en de werknemer. 

3.  Na het beraad beslist de beoordelingsautoriteit hoe het oordeel dient te luiden. 
4. Indien de beoordeling dient te worden gewijzigd wordt een nieuw beoordelingsformulier 

opgemaakt en wordt het oorspronkelijke formulier vernietigd. 
5. De beoordelingsadviseur verstrekt de werknemer en de beoordelaar een kopie van de 

door de beoordelingsautoriteit vastgestelde beoordeling. Het origineel wordt 
gearchiveerd in het personeelsdossier. 

 
Artikel 19 
De beoordelingsautoriteit kan de in artikel 18 en 19 genoemde termijnen verlengen. Dit dient 
met redenen te worden omkleed. 
 
Artikel 20 
De beoordelingsautoriteit kan het vaststellen van de beoordeling en het volgen van de 
procedure zoals genoemd in de artikelen 17, 18 en 19 mandateren aan een door hem aan te 
wijzen leidinggevende, niet zijnde de direct leidinggevende die de beoordeling op heeft 
gemaakt, indien aan de beoordeling, voor de werknemer, geen rechtspositionele gevolgen zijn 
verbonden.  
 
Artikel 21 
1. Een directeur is beoordelingsautoriteit indien er geen general manager is of als de 

beoordelaar tevens de verantwoordelijk general manager is. 
2. Een lid van het bestuur is beoordelingsautoriteit indien de beoordelaar tevens directeur 

is. 
3. Een van de andere leden van het bestuur is beoordelingsautoriteit indien de beoordelaar 

tevens lid van het bestuur is. 
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Hoofdstuk 5 Slotbepalingen 
 
Artikel 22 
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2009 en vervangt: 
- de PR-3 ‘regeling planning- en functioneringsgesprekken’ van 1 oktober 2003; 
- en de ‘beoordelingsregeling LVNL’ van 1 april 2003. 
 
Artikel 23 
Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘regeling planning- en functioneringsgesprek en 
beoordeling’. 
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Toelichting bij de PR-3  
 
Algemeen 
De PR-3 heeft tot doel het overleg tussen direct leidinggevende en werknemer te structureren. 
Hierbij kan gedacht worden aan (afspraken over) de te verrichten en verrichte werkzaamheden, 
de te behalen resultaten, de werkomstandigheden en -verhoudingen en het functioneren van 
de werknemer. De basis van deze afspraken is neergelegd in het rechtspositiereglement. 
 
In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2007 is overeengekomen dat vanaf 1 januari 2008 
iedere werknemer jaarlijks zal worden beoordeeld. Tevens is in het GO van 17 januari 2008 
overeengekomen dat de uitvoeringsregelgeving met betrekking tot dit onderwerp in het overleg 
tussen het bestuur en de ondernemingsraad nader moet worden vastgesteld. 
 
Deze PR-3 is de uitwerking van deze besluitvorming en heeft tot doel de spelregels over de 
wijze waarop aan een en ander uitvoering moet worden gegeven voor een ieder duidelijk te 
maken. Tegelijkertijd is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bepalingen van de 
beoordelingregeling in de PR-3 op te nemen, zodat bepalingen ten aanzien van 
planninggesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingen in één regeling zijn terug te 
vinden. Ook is ervoor gekozen om de oude bepalingen van de PR-3 meer te concretiseren en 
artikelsgewijs te formuleren. Dit heeft geleid tot een logische opbouw van deze regeling en de 
van toepassing zijnde systematiek die duidelijkheid biedt voor zowel werknemers als 
leidinggevenden. 
 
Resultaat- en ontwikkelsystematiek 
In het georganiseerd overleg (01-04-2003) is overeengekomen* dat deze systematiek van 
toepassing is op leidinggevenden in de 2e en 3e lijn (general managers en managers). Indien 
een leidinggevenden in de 4e lijn hiermee instemt, is de R&O-systematiek ook op hem/haar van 
toepassing. In het GO kan besloten worden deze systematiek uit te breiden naar andere 
functies.  
 
0e lijn bestuur 
1e lijn directie 
2e lijn (general) manager 
3e lijn manager 
4e lijn teamleader 
 
*Ten tijde van de overeenkomst in het GO (01-04-2003) waren bestuur en directie gezamenlijk 0e lijn. Dit is in 2007 
gewijzigd in de bovenstaande indeling. 
 
Planninggesprek 
Een planninggesprek is bedoeld om concrete afspraken (R&O-afspraken) te maken tussen 
leidinggevenden over de te bereiken jaarresultaten op basis van door het bestuur vastgestelde 
criteria: LVNL-waarden, competenties, resultaat- en ontwikkelafspraken. Deze zijn te vinden op 
de HR-intranetsite.  
 
De afspraken dienen concreet, meetbaar en/of evalueerbaar te zijn. Als hulpmiddel dient het 
SMART-principe: 
Specifiek : duidelijke, eenduidige en concrete afspraak voor beide partijen; 
Meetbaar : waaraan valt af te leiden dat aan de afspraken is voldaan; 
Acceptabel : functiehouder moet invloed kunnen uitoefenen op het realiseren van de 

  afspraak; 
Realistisch : de afspraak moet voldoende ambitie hebben en onder normale omstandigheden 

  uitvoerbaar zijn; 
Tijdgebonden : wanneer moet het resultaat van de afspraak zichtbaar zijn. 
 
Het planninggesprek vindt op initiatief van de directe leidinggevende aan het begin van een 
kalenderjaar plaats op basis van de hiervoor beschreven resultaat- en ontwikkelsystematiek. 
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Functioneringsgesprek 
Indien met de werknemer R&O-afspraken zijn gemaakt vindt het bij het planninggesprek 
behorende functioneringsgesprek op initiatief van de direct leidinggevende een half jaar na het 
planninggesprek plaats. Daarbij worden de afspraken zoals gemaakt tijdens het planning-
gesprek geëvalueerd. Voor de overige werknemers, waarmee geen R&O-afspraken gemaakt 
zijn, vindt het functioneringsgesprek minimaal één keer per jaar plaats. Het initiatief voor dit 
gesprek kan zowel van de werknemer als van de direct leidinggevende uitgaan.  
 
Onderwerpen van gesprek kunnen, naast de eventuele evaluatie, zijn: 
- de inhoud van de functie van de werknemer; 
- het algemeen functioneren van de werknemer en de direct leidinggevende; 
- de ondersteuning van werknemer door de direct leidinggevende; 
- de werkomstandigheden; 
- de werkdruk; 
- het ziekteverzuim; 
- de afspraken in het kader van het leeftijdbewust personeelbeleid; 
- samenwerking van de werknemer met collega's en de direct leidinggevende; 
- afspraken omtrent de scholing- en/of opleidingsbehoefte van de werknemer; 
- eventuele ontplooiingsmogelijkheden van de werknemer. 
 
Met het verslag van het functioneringsgesprek dient zorgvuldig te worden omgegaan. Dit 
betekent dat het niet zomaar aan anderen verstrekt zal worden tenzij dit functioneel nodig of 
wenselijk is. Overigens kan het verslag conform bestaande jurisprudentie een rol spelen in 
bezwaren- en beroepsprocedures. 
Afspraken omtrent opleiding en ontwikkeling worden doorgegeven aan de HRM-consultant. 
 
Beoordeling 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven binnen welk kader waarom, wanneer en binnen welke 
kaders bij het opmaken van een beoordeling moet worden gehandeld. Een opgemaakte 
beoordeling dient tevens als grondslag voor het nemen van een rechtspositioneel besluit in 
positieve en negatieve zin zoals: eventuele benoeming in vaste dienst, eventuele bevordering, 
toekenning/onthouding van een periodieke salarisverhoging, formeel aanspreken op 
disfunctioneren, e.d.* 
 
*Bij arbeidsongeschiktheid dient zorgvuldig bekeken te worden in hoeverre het mogelijk is de werknemer te 
beoordelen. Het functioneren (bij b.v. aangepaste werkzaamheden) kan immers beïnvloedt worden door de 
arbeidsongeschiktheid. Het is in die gevallen noodzakelijk vooraf overleg te plegen met de bedrijfsarts en de HRM-
consultant. 
 
De beoordeling wordt opgemaakt op de door het bestuur vastgestelde beoordelingsformulieren. 
Uit deze formulieren blijkt welke algemene gezichtspunten, LVNL-waarden en competenties 
voor die werknemer van belang zijn. 
 
Geschillen 
Bij verschil van inzicht in de wijze waarop het planning- en/of functioneringsgesprek is gevoerd 
kan de werknemer zich tot de naast hogere leidinggevende wenden. Op basis van gezond 
verstand en na overleg met de verantwoordelijke HRM-consultant beslist de naast hogere 
leidinggevende over de afhandeling. 
 
Indien in een later stadium op grond van een beoordeling eventueel wel tot het nemen van een 
rechtpositioneel besluit wordt overgegaan, kan hetgeen is besproken in het planning- en 
functioneringsgesprek onderdeel uitmaken van het vormen van een oordeel over het 
functioneren van de werknemer. In de eventueel hierna te volgen bedenkingen- en/of 
bezwarenprocedure wordt al hetgeen is opgesteld en tot de bedenkingen en/of het bezwaar 
heeft geleid aan de beoordelingsautoriteit en/of de adviescommissie rechtspositionele 
geschillen LVNL ter kennis gebracht, zodat op deze wijze zeker gesteld is dat het verschil van 
inzicht aan een toetsing wordt onderworpen. 
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Formulieren  
De bij de PR-3 behorende documenten staan op LVNL-intranet*: 
- beoordelingsformulier; 
- beoordelingsformulier resultaat- en ontwikkelgesprekken; 
- competenties (definitielijst LVNL); 
- formulier potentieelindicatie en belangstellingregistratie; 
- formulier scholing- en/of opleidingbehoefte; 
-  modelformulier functioneringsgesprek; 
- modelformulier planninggesprek; 
- waarden (definitielijst LVNL). 
 
* LVNL-intranet / Medewerker / HRM / HR (verschillende menu keuzes) 
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PR-4   : Van kracht per 1 augustus 2004, versie 4.0 
(de vergoeding voor dienstreizen ad. € 0,19 per km  is van kracht vanaf 1 januari 2006) 
 
Onderwerp  : Regeling dienstreizen binnenland, buitenland en detachering 
 
Bijlagen  : 9 
 
 
Toelichting 
Conform de bepaling in artikel 82 van het rechtspositiereglement LVNL heeft een betrokkene 
recht op een vergoeding wegens reis- en verblijfkosten terzake van dienstreizen en 
detachering. 
 
Bijlagen 
1. Vergoedingsbedragen 
2. Toelichting m.b.t. de uitvoering 
3. Uitleg tegemoetkoming bij detachering 
4. Aanvraag/opdracht buitenlandse dienstreis 
5. Declaratieformulier binnenland 
6. Declaratieformulier buitenland 
7. Declaratieformulier oriëntatievlucht 
8. Aanvraag tot detachering 
9. Declaratie detachering 
 
1. Algemeen en begrippen 
 
Artikel 1 
Deze regeling is van toepassing bij dienstreizen en detacheringen. 
 
Artikel 2 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
het Bestuur:   het bestuur van LVNL; 
de betrokkene: hij die krachtens een aanstelling in dienst van LVNL is of is 

geweest; 
dienstreis: elke gemaakte reis in opdracht van of namens het bestuur, direct 

leidinggevende en/of projectleider (de bevoegden), waarvoor 
kosten zijn gemaakt die ten laste van de organisatie kunnen 
worden gebracht, met uitzondering van normaal woon-
werkverkeer; 

standplaats*:   de plaats van de vestiging waar de betrokkene is tewerkgesteld; 
woonplaats: de plaats waar de betrokkene is ingeschreven in het 

bevolkingsregister; 
tijdelijke standplaats: de plaats van vestiging waar de betrokkene tijdelijk is 

tewerkgesteld; 
tijdelijke woonplaats:  de plaats waar de tijdelijke huisvesting van betrokkene is gelegen; 
budgethouder: de budgethouder zoals genoemd in de BR-5; 
partner: de in het rechtspositiereglement LVNL bedoelde huwelijks- of 

levenspartner van de betrokkene; 
oriëntatievlucht: de door een verkeersleider noodzakelijk te maken vliegreis in het 

kader van de regeling handhaving vakbekwaamheid; 
detachering:  tijdelijke werkzaamheden buiten de standplaats in een 

aaneengesloten periode gedurende meer dan 6 weken; 
coördinator dienstreizen **: medewerker belast met verzorging van dienstreizen; 
huisvestingskosten: kosten die gemaakt worden om te voorzien in een  tijdelijke 

huisvesting, te weten: de kale huur inclusief servicekosten en de 
kosten van gas, water en licht (naar redelijkheid en met 
specificatie). Indien een tweede woning wordt gekocht worden 
netto-rentelasten van een hypotheek vergoed, inclusief 
servicekosten, kosten van gas, water en licht (naar redelijkheid en 
met specificatie). Andere kosten worden niet vergoed. 
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* Luchthaven Schiphol, de directe omgeving (bv. radar Amsterdamse bos) en Riekerpolder worden gezien als een 

standplaats. 
** Coördinator Dienstreizen, kamer A4.64 te Schiphol-Oost, tst. 2440. 
 
2. Algemene regels dienstreizen binnenland en buitenland 
 
Artikel 3 
a. De coördinator dienstreizen stelt bij dienstreizen, in overleg met de betrokkene, vast op 

welke wijze de reis het meest doelmatig en minst kostbaar kan worden uitgevoerd. 
b. Indien over het gestelde onder a. tussen de coördinator dienstreizen en de betrokkene 

verschil van interpretatie bestaat, beslist, namens het bestuur, de directeur CS. 
 
Artikel 4 
a. Voor het maken van een binnenlandse dienstreis is toestemming nodig van de direct 

leidinggevende en de budgethouder overeenkomstig de bepalingen van de BR-5. 
b. Voor het maken van een buitenlandse dienstreis is toestemming nodig van de eerste 

lijnsmanager en de budgethouder overeenkomstig de bepalingen van de BR-5. 
c. Voor dienstreizen kan de betrokkene, indien beschikbaar, eventueel gebruik maken van een 

bedrijfsauto. Hiertoe kan men zich wenden tot de afdeling Diensten en Beheer, Servicedesk, 
tst. 2700. De afdeling Diensten en Beheer beslist over het beschikbaar stellen van de 
bedrijfsauto. 

d. Reizen naar Brussel en ééndaagse buitenlandse reizen, welke niet met het vliegtuig 
plaatsvinden alsmede ééndaagse oriëntatievluchten, worden voor het verkrijgen van 
toestemming behandeld als een binnenlandse dienstreis; doch vallen voor de overige 
aspecten onder de bepalingen van hoofdstuk 4, buitenlandse dienstreis. 

 
Artikel 5 
a. Voor het declareren van de ten laste van LVNL komende kosten dient gebruik te worden 

gemaakt van het daarvoor bestemde declaratieformulier. De declaratie dient per dienstreis 
te worden gespecificeerd. 

b. Binnen 14 dagen na het einde van de dienstreis dient de betrokkene; 
- het declaratieformulier binnenland in te leveren bij de budgethouder, die de 
  declaratie voor akkoord ondertekent en per omgaande doorzendt naar de coördinator 
  dienstreizen; 
- na afloop van de buitenlandse reis de hierbij behorende declaratiebescheiden en/of 
  reisgegevens in te leveren bij de coördinator dienstreizen. 

c. Het accorderen van declaraties wordt niet doorgemandateerd, zie BR-5. 
d. Een beoordeling/controle van het aantal afgelegde kilometers, bij gebruik van een eigen 

vervoermiddel, geschiedt door de coördinator dienstreizen. 
e. Uitbetaling van de declaraties geschiedt op de eerstvolgende betalingsdatum per bank/giro 

op de voor de salarisadministratie geregistreerde rekening. 
 
Artikel 6  
a. De dienstreis vangt aan en eindigt op het tijdstip, waarop de betrokkene de plaats van 

tewerkstelling of de woning verlaat respectievelijk aldaar terugkomt. 
b. Indien de betrokkene een binnen- of buitenlandse dienstreis maakt op een reguliere 

werkdag en gebruik maakt van een eigen vervoermiddel kunnen de kosten hiervan 
gedeclareerd worden onder aftrek van de laagste afstand zoals genoemd in de 
"tegemoetkomingsregeling kosten woon-werkverkeer LVNL" *** 

c. Indien de dienstreis onderbroken wordt voor andere doeleinden, wordt voor de vaststelling 
van de vergoeding voor verblijfkosten rekening gehouden met deze onderbreking. 

d. Indien een medewerker in verband met een dienstreis gebruik maakt van de P2-
parkeerfaciliteit worden de kosten hiervan alleen vergoed indien het niet mogelijk was om de 
auto te parkeren in de parkeergarage van LVNL en er op het moment van vertrek c.q. 
aankomst geen openbaar vervoerfaciliteit is op het traject Schiphol Centrum – Schiphol 
Oost. 

 
*** Voorbeeld: de dienstreisafstand is 108 kilometer. Vergoeding woon-werkverkeer is volgens de afstand 15 tot 20 

kilometer. Gedeclareerd mag worden 108 - 15 = 93 kilometer vice versa = 186 kilometer á € 0,19. 
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Indien de dienstreis plaatsvindt op een dag waarop normaal geen arbeid wordt verricht en ook geen vergoeding 
woon-werkverkeer wordt verstrekt, dan mogen de op die dag verreden kilometers gedeclareerd worden. In het 
voorbeeld zou dat 216 kilometer betreffen. 

 
Artikel 7 
De directeur CS heeft, namens het bestuur, het recht, indien de declaratie niet  
binnen twee maanden na afloop van de dienstreis, c.q. detachering, volledig getekend is 
ingeleverd: 
a. het bedrag van het eventueel verstrekte voorschot op het salaris van de betrokkene te laten 

inhouden; 
b. de te laat ingediende declaratie geheel of gedeeltelijk niet uit te betalen. 
 
3. Vergoeding binnenlandse dienstreizen 
 
Artikel 8 
a. Kosten openbaar vervoer: 

Bij gebruik van een openbaar vervoermiddel worden, voor wat betreft het reizen per trein, de 
kosten van de eerste klasse vergoed. Bij afrekening dient het vervoersbewijs te worden 
overlegd. 

b. Kosten vervoer per vliegtuig: 
Bij gebruik van een vliegtuig dient bij afrekening een bewijs van betaling te worden overlegd. 

c. Kosten van gebruik eigen vervoermiddel: 
Bij gebruik van een eigen vervoermiddel wordt per kilometer de maximale belastingvrije 
vergoeding vergoed (deze vergoeding is inclusief bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld, tol-, 
veer- en parkeergelden). Beoordeling van gebruik van eigen auto voor een dienstreis buiten 
een straal van 350 kilometer wordt overgelaten aan de daartoe bevoegde(n). Het gebruik 
van een eigen vervoermiddel is voor eigen risico. Dit eigen risico impliceert o.a. persoonlijk 
letsel, schade aan eigen auto, niet verhaalbare schade op de tegenpartij en derving no-
claim rechten.  

d. Meereizen: 
Indien gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en meerdere betrokkenen gezamenlijk in 
één auto reizen, dient dit op het declaratieformulier vermeld te worden. Tevens dient het te 
gebruiken vervoermiddel van een afdoende inzittendenverzekering te zijn voorzien.  
De betrokkene die i.v.m. een dienstreis meereist met een ander kan geen reiskosten ten 
laste van LVNL brengen.  
De betrokkene die i.v.m. een dienstreis een ander meeneemt, kan de vergoeding slechts 
enkelvoudig declareren. Meerkosten declareren voor de medereiziger(s) worden niet 
vergoed. 

e. Telefoonkosten: 
Gemaakte telefoonkosten ten behoeve van LVNL kunnen onder overlegging van een 
gespecificeerde nota worden vergoed. 

f. Taxikosten: 
De werkelijk in alle redelijkheid gemaakte kosten (indien mogelijk bij voorkeur treintaxi) 
kunnen onder overlegging van nota’s ten laste van LVNL worden gebracht.  

 
Artikel 9 
a. Eendaagse dienstreizen binnenland: 

Per dienstreis langer dan 4 uren geldt een vaste vergoeding voor kleine uitgaven. Indien de 
dienstreis vóór 12.00 uur aanvangt en ná 14.00 uur eindigt mag een lunch gedeclareerd 
worden en bij aanvang vóór 18.00 uur en beëindiging van de dienstreis ná 20.00 uur mag 
tevens een avondmaaltijd gedeclareerd worden. Deze worden tegen de werkelijk gemaakte 
kosten onder overlegging van gespecificeerde nota's vergoed tot het maximum van de op 
bijlage 1 vermelde bedragen. 

b. Meerdaagse dienstreizen binnenland: 
Per dag geldt een vaste vergoeding voor kleine uitgaven en indien van toepassing een 
vaste avondvergoeding. De betrokkene kan de kosten voor overnachting, ontbijt, lunch en 
diner declareren. Deze worden tegen de werkelijk gemaakte kosten onder overlegging van 
gespecificeerde nota's vergoed tot het maximum van de op bijlage 1 vermelde bedragen. 
Hierbij dient men uit te gaan van een middenklasse hotel dat door betrokkene zelf 
gereserveerd dient te worden. 
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c. Indien de medewerker binnen een redelijke afstand van een LVNL-vestiging verblijft kan 
aldaar de lunch genuttigd te worden en wordt hiervoor geen vergoeding verstrekt. 

 
Artikel 9a 
a. Voor alle genoemde te declareren maaltijden geldt dat deze ook daadwerkelijk op eigen 

kosten dienen te zijn genoten. 
b. Voor binnenlandse dienstreizen is een collectieve reis- en bagageverzekering niet 

realiseerbaar. 
c. Indien bij dienstreizen binnen de standplaats gebruik gemaakt wordt van de eigen 

vervoermiddel kunnen de afgelegde kilometers tegen een vergoeding van € 0,19 onbelast 
worden gedeclareerd. 

 
4. Dienstreizen buitenland 
 
Artikel 10 
a. Voor buitenlandse dienstreizen genoemd in dient, bij overnachting i.v.m. hotel- en/of 

eventuele vluchtreservering minimaal 3 weken, voor aanvang van de dienstreis een 
aanvraag ingediend te worden bij de coördinator dienstreizen (bijlage 4), voorzien van 
toelichting c.q. uitnodiging waarin aangegeven: doel, tijdstip, tijdsduur, noodzakelijkheid 
en/of verblijf van de reis. 

b. Nadat de dienstreis is goedgekeurd draagt de coördinator dienstreizen zorg voor (al naar 
gelang van toepassing): 
- reisschema's; 
- treinbiljetten; 
- vliegtickets; 
- hotelreservering (bij de keuze wordt uitgegaan van een middenklasse hotel); 
- huurauto's ter plaatse; 
- ongevallen-/bagageverzekering; 
- voorschotten per bank/giro. 
De coördinator dienstreizen adviseert voorts desgevraagd omtrent reisdocumenten, 
inentingen en plaatselijke omstandigheden. 

c. Voor dienstreizen kan de betrokkene, indien beschikbaar, gebruik maken van een bedrijfs-
personenauto. 

d. De betrokkene of diens afdelingssecretaresse is niet gemachtigd zelf een reservering (hotel, 
vlucht, etc.) te doen. Het aanvragen van vliegtickets dient via de coördinator dienstreizen te 
geschieden.**** 
Alle meerkosten voortvloeiende uit het zelf doen van reserveringen zijn voor eigen rekening. 

e. Van lid d kan worden afgeweken, indien bij het volgen van een cursus/opleiding reeds door 
het verantwoordelijke instituut voor een hotelreservering zorg wordt gedragen. Zodra 
hiervan gebruik wordt gemaakt moet dit op de dienstreis aanvraag worden vermeld. 

 
****De coördinator dienstreizen pleegt reserveringen via ATP Government Travel of Eurocontrol. 
 
Artikel 11 
Voor alle genoemde vergoedingen geldt dat deze ten laste van LVNL kunnen worden gebracht 
onder overlegging van gespecificeerde nota's, met uitsluiting van kosten die voortvloeien uit het 
zelf boeken zoals genoemd in artikel 10 lid d. 
 
Artikel 12 
a. Per dienstreis geldt een vergoeding zoals opgesteld door LVNL in overeenstemming met 

ECA (Employment Conditions Abroad Ltd) / BUZA, welke, afhankelijk van de duur van de 
dienstreis, naar rato zal worden berekend. 

b. Reis- en bagageverzekering: 
Voor buitenlandse dienstreizen is door LVNL een reis- en bagageverzekering afgesloten. 

 
Artikel 13   Vergoeding dienstreizen buitenland 
a. Kosten openbaar vervoer: 

Bij gebruik van een openbaar vervoermiddel worden voor wat betreft het reizen per trein de 
kosten van de eerste klasse vergoed. Bij afrekening dient het vervoersbewijs te worden 
overlegd. 
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b. Kosten vervoer per vliegtuig: 
Voor wat betreft het vervoer per vliegtuig waarbij de vlucht korter duurt dan 6 uren wordt in 
principe gebruik gemaakt van de economy class. Voor een vlucht langer dan 6 uren wordt, 
indien beschikbaar, gebruik gemaakt van de business class. 

c. Kosten van gebruik eigen vervoermiddel: 
Bij gebruik van een eigen vervoermiddel wordt per kilometer de maximale belastingvrije 
vergoeding vergoed (deze vergoeding is inclusief bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld tol-, 
veer- en parkeergelden). Beoordeling van gebruik eigen auto voor een dienstreis buiten een 
straal van 350 km wordt overgelaten aan de daartoe bevoegde.  
Het gebruik van een eigen vervoermiddel is voor eigen risico. Dit eigen risico impliceert o.a. 
persoonlijk letsel, schade aan eigen auto, niet verhaalbare schade op de tegenpartij en 
derving no-claim rechten. 

d. Meereizen: 
Indien gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en meerdere betrokkenen gezamenlijk in 
één auto reizen, dient men dit op het declaratieformulier te vermelden. Tevens dient het te 
gebruiken vervoermiddel van een afdoende inzittendenverzekering te zijn voorzien. 
De betrokkene die i.v.m. een dienstreis meereist met een ander kan geen reiskosten ten 
laste van LVNL brengen. 
De betrokkene die i.v.m. een dienstreis een ander meeneemt, kan de vergoeding slechts 
enkelvoudig declareren. Meerkosten declareren voor de medereiziger(s) worden niet 
vergoed. 

e. Telefoonkosten: 
Gemaakte telefoonkosten ten behoeve van LVNL kunnen onder overlegging van een 
gespecificeerde nota worden vergoed. 

f. Taxikosten: 
De werkelijk in alle redelijkheid gemaakte kosten kunnen onder overlegging van nota’s ten 
laste van LVNL worden gebracht. 

g. Paspoort: 
Kosten van een paspoort worden niet vergoed. 

h. Diversen: 
Kosten voor visa, vaccinaties en internationaal rijbewijs, indien noodzakelijk, worden tegen 
overlegging van nota's vergoed. 

 
Artikel 14 
a. Bij een lange verblijfsduur (meer dan enkele weken) in het buitenland worden met de 

werknemer naar redelijkheid en billijkheid afspraken gemaakt omtrent huisbezoek of het 
eventueel over laten komen van zijn/haar partner op kosten van LVNL. 

 
5. Oriëntatievluchten 
 
Artikel 15 
a. Oriëntatievluchten worden aangevraagd via de bevoegde(n) waaronder de betrokkene 

ressorteert. 
b. Bij een meerdaagse oriëntatievlucht dient de hotelreservering via de coördinator 

dienstreizen te geschieden.  
 
Artikel 16 
a. Bij een ééndaagse oriëntatievlucht kunnen slechts de werkelijk gemaakte kosten onder 

overlegging van gespecificeerde nota's worden gedeclareerd (bijlage 9). 
b. Meerdaagse oriëntatievluchten naar het buitenland worden conform de bepalingen 

genoemd in hoofdstuk 4 artikelen 11, 12 en 13 van deze regeling vergoed. 
 
6. Detachering 
 
Artikel 17 
Indien er sprake is van detachering, zijn, in afwijking van het hier vorengestelde, de 
bepalingen genoemd in artikel 18 t/m 26 van toepassing.  
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Artikel 18 
Aan de betrokkene worden, voor een maximale duur van 2 jaar, de volgende vergoedingen 
verstrekt: 
a. Een mobiliteitsvergoeding van € 136,13 bruto per maand. 
b. Een onkostenvergoeding van € 45,38 netto per maand. 
 
Artikel 19 
Indien de betrokkene in voorkomend geval dagelijks heen en weer reist tussen zijn woonplaats 
en tijdelijke plaats van tewerkstelling worden: 
a. Indien gebruik gemaakt wordt van een eigen vervoermiddel de kosten hiervan vergoed à  

€ 0,19 per kilometer onder, indien van toepassing, aftrek van de laagste afstand zoals 
genoemd in de "tegemoetkomingsregeling kosten woon-werkverkeer LVNL".*****  

b. Indien de enkele reisafstand woon-werkverkeer meer bedraagt dan 30 kilometer, maakt 
betrokkene aanspraak op een extra vergoeding voor iedere kilometer meer dan 
voornoemde 30 kilometer á € 0,38 bruto per kilometer. 

c. indien hij met openbaar vervoer reist en gebruik maakt van een openbaarvervoertrajectkaart 
een volledige tegemoetkoming voor de kosten van deze kaart verstrekt. 

 
***** Voorbeeld:  

De afstand is 100 kilometer. Vergoeding woon-werkverkeer is volgens de afstand 10 tot 15 kilometer. Vergoed 
wordt 100 - 10 = 90 kilometer vice versa = 180 kilometer á € 0,19. 
Indien de reis plaatsvindt op een dag waarop normaal geen arbeid wordt verricht en ook geen vergoeding 
woon-werkverkeer wordt verstrekt, dan worden de op die dag verreden kilometers vergoed. In het voorbeeld 
zou dat 200 kilometer betreffen. 

 
Artikel 20 
Indien de betrokkene niet dagelijks heen en weer reist tussen zijn woonplaats en tijdelijke plaats 
van tewerkstelling, doch gedurende de periode van detachering verblijft in een tijdelijke woon-
plaats, wordt aan hem een tegemoetkoming in de tijdelijke huisvestingskosten toegekend, tegen 
overlegging van gespecificeerde nota’s, voor een maximale duur van 2 jaar. De tegemoet-
koming bedraagt in principe 100% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 1.134,45 
per maand. Deze vergoeding wordt onbelast verstrekt. 
 
Artikel 21 
Aan de betrokkene die in een tijdelijke woonplaats verblijft wordt een tegemoetkoming van  
€ 125,67 per maand verstrekt voor het maken van extra kosten voor een dagelijkse warme 
maaltijd. Deze vergoeding wordt onbelast verstrekt. 
 
Artikel 22 
Aan de betrokkene die op een tijdelijk woonadres verblijft worden voor het bezoeken van zijn 
woonplaats één maal per week, de reiskosten vergoed op basis van de kosten openbaar 
vervoer onder overleg van het vervoersbewijs naar het tarief van de eerste klasse, of het 
belastingvrije bedrag per kilometer. 
 
Artikel 23 
Voor aanspraak op toekenning van een tegemoetkoming op grond van het vorenstaande  
bepalingen dient de bevoegde de aanvraag in te leveren bij de Salarisadministratie  
(bijlage 9). 
 
Artikel 24 
Voor het declareren van de te verstrekken tegemoetkoming dient gebruik te worden gemaakt  
van het daarvoor bestemde declaratieformulier (bijlage 9). 
De betrokkene dient dit declaratieformulier na de maand waarover de declaratie plaatsvindt, 
doch niet later dan na drie maanden, in te leveren bij de Salarisadministratie, voorzien van het 
akkoord van de bevoegde. 
Zo mogelijk kan worden overeengekomen dat éénmalig een doorlopend voorschot wordt 
verstrekt. 
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Artikel 25 
In verband met het vinden van een tijdelijk adres kunnen de eerste vijf dagen van detachering 
aangemerkt worden als een dienstreis. De desbetreffende dienstreisdeclaratie dient in dit geval 
bij de Salarisadministratie te worden ingediend. 
 
Artikel 26 
In het geval dat voor de betrokkene de bepaalde plaats, anders dan zijn standplaats, in het 
buitenland is gelegen, kan het bestuur in afwijking van de voorgaande artikelen besluiten een 
specifieke, op de situatie afgestemde vergoeding, binnen daartoe gestelde de fiscale 
mogelijkheden, toe te kennen. 
 
7. Opleiding in binnenland en buitenland 
 
Artikel  27 
Deze regeling is niet van toepassing indien LVNL voor de betrokkene, in het kader van 
het volgen van een opleiding, de hiervoor te maken kosten alsook de bijkomende kosten  
van reizen en verblijf (transportmiddel, huisvesting, voeding, etc.) direct met een derde  
partij financieel verrekend.  
 
Artikel 28 
Het Bestuur kan in voorkomend geval, de reis- en verblijfskostenvergoeding naar redelijkheid 
en billijkheid gewijzigd vaststellen.  
 
8. Slotbepalingen 
 
Artikel 29 
Deze regeling blijft van kracht zolang en voor zover de belastingdienst de hierin vermelde 
vergoedingen niet aanmerkt als bovenmatig. 
 
Artikel 30 
Deze regeling vervangt PR-4, versie 2.0 van 1 oktober 2001. 
 
Artikel 32 
Regeling PR-4a vervalt per 1 januari 2004. 
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Bijlage 1 bij de PR-4  
 
VERGOEDINGSBEDRAGEN (MEERDAAGSE) DIENSTREIZEN BINNENLAND 
 
 
Maximum bedragen per 1-1-2009: 
 
a. Kilometervergoeding        €  0,28 

waarvan onbelast  € 0,19 en belast € 0,09 
 
b. Kostenvergoeding per dag (meer dan 4 uren)   €   3,98 
 
c. Ontbijtvergoeding (alleen bij meerdaagse dienstreizen en/of aanvang vóór 06.30 uur) 

werkelijke kosten, doch maximaal      €   7,39 
 

d. Lunch (bij aanvang dienstreis vóór 12.00 uur - beëindiging ná 14.00 uur) 
werkelijke kosten doch maximaal     €  12,56* 
 

e. Diner (bij aanvang dienstreis vóór 18.00 uur - beëindiging ná 20.00 uur) 
werkelijke kosten doch maximaal     €  19,00 

 
f. Avondvergoeding (alleen bij overnachting)    €  11,90 
 
g. Dagvergoeding bij dienstreis met overnachting = b (+d) + e + f  

maximaal        €  47,44 
 
* Niet van toepassing indien de lunch in het bedrijfsrestaurant wordt genoten. 
 
 
VERGOEDINGSBEDRAGEN DETACHERING: 
 
Maximum bedragen per 1-1-2009 
 
Huisvestingskosten maximaal per maand  €  1134,45 
 
Mobiliteitsvergoeding (belast) per maand  €    136,13 
 
Onkostenvergoeding per maand   €     45,38 
 
Tegemoetkoming in warme maaltijden per maand €    125,67 
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Bijlage 2 bij de PR-4 
 
TOELICHTING M.B.T. DE UITVOERING 
 
artikel 9. 
Bij meerdaagse binnenlandse dienstreizen, waarbij het niet redelijk is dat de medewerker thuis 
overnacht, dient een medewerker zelf een (middenklasse) hotel te reserveren. De coördinator 
dienstreizen kan hierbij adviseren. 
 
artikel 10. 
Indien er sprake is van een blokreservering in een hotel door de uitnodigende organisatie, dient 
hiervan een bewijsstuk bij de reisaanvraag te worden gevoegd. 
Te allen tijde dient een gespecificeerde hotelnota bij terugkomst te worden ingeleverd. 
 
Nadat de betrokkene is teruggekeerd van zijn buitenlandse dienstreis, dient hij alle vereiste 
bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen in te leveren bij de coördinator 
dienstreizen.  
De vereiste bescheiden zijn o.a. vervoersbewijzen, hotelnota's, overige nota's van te declareren 
werkelijke kosten. Uitzondering hierop zijn de nota's van kosten die binnen de normvergoeding 
(ontbijt/lunch/diner) worden vergoed. 
 
De coördinator dienstreizen maakt de declaratie op en zendt deze binnen 14 dagen ter 
goedkeuring aan de betrokkene (bijlage 6). De betrokkene ondertekent het formulier en levert 
het declaratieformulier in bij de budgetverantwoordelijk(n), waaronder de betrokkene 
ressorteert. De budgetverantwoordelijke(n) ondertekent het formulier en retourneert dit per 
omgaande aan de coördinator dienstreizen. 
 
Voor elke betrokkene die een buitenlandse dienstreis maakt wordt via LVNL een 
reisverzekering afgesloten. 
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Bijlage 3 bij de PR 4 
 
UITLEG TEGEMOETKOMING BIJ DETACHERING 
 
Werknemer A, met als woonplaats Utrecht en plaats van tewerkstelling Schiphol-Oost, wordt 
voor de duur van 2 maanden tijdelijk tewerkgesteld in Beek. 
 
Werknemer A besluit, in overleg met zijn opdrachtgever, dagelijks vanuit zijn woonplaats naar 
zijn tijdelijke plaats van tewerkstelling met eigen vervoer heen en weer te reizen. 
 
De toe te kennen tegemoetkoming woon-werkverkeer dient in dit geval niet te worden 
verrekend en kan, gezien de te reizen afstand, gehandhaafd blijven op de maximaal toe te 
kennen tegemoetkoming van € 153,70 per maand. 
Boven de kilometers van het woon-werkverkeer vanaf 30 km wordt € 0,19 netto per kilometer 
uitgekeerd en € 0,38 bruto. 
 
Indien werknemer A besluit om gebruik te maken van het openbaar vervoer worden deze 
kosten, in plaats van de normale maximale woon-werkverkeer tegemoetkoming van € 163,08 
volledig vergoed (NS-maandtrajectkaart + aansluitend vervoer) onder overleg van de 
plaatsbewijzen. 
 
Daarnaast wordt een onkostenvergoeding versterkt van € 45,38 netto per maand en een 
mobiliteitsvergoeding van € 136,13 per maand.  
 
 
Werknemer B, met als woonplaats Utrecht en plaats van tewerkstelling Schiphol-Oost, wordt 
voor de duur van 8 maanden tijdelijk tewerkgesteld in Beek. 
 
Werknemer B besluit zich, in overleg met zijn opdrachtgever, in de omgeving van Beek tijdelijk 
te huisvesten. B huurt een gemeubileerde kamer tegen de somma van € 430,00 per maand, 
onder aanvullende voorwaarde dat B gebruik maakt van ontbijt en de avondmaaltijdfaciliteit, die 
echter apart in rekening wordt gebracht, € 17,50 per dag. De afstand tijdelijk adres tijdelijke 
plaats van tewerkstelling bedraagt 4 km. 
 
De toe te kennen tegemoetkoming woon-werkverkeer dient in dit geval, gezien de reisafstand 
van minder dan 5 km, te worden stopgezet. De tegemoetkoming in de tijdelijke huisvesting 
bedraagt € 430,00 per maand. In dit geval wordt een tegemoetkoming in de kosten voor het 
nuttigen van een maaltijd verstrekt van € 125,67 per maand.  Eenmaal per week kunnen de 
reiskosten voor gezinsbezoek worden vergoed op basis van de kosten openbaar vervoer eerste 
klasse of € 0,19 cent per kilometer. 
 
Daarnaast wordt een onkostenvergoeding versterkt van € 45,38 netto per maand en een 
mobiliteitsvergoeding van € 136,13 per maand.  
 
 
Werknemer C, met als woonplaats Utrecht en plaats van tewerkstelling Schiphol-Oost, wordt 
voor de duur van 6 maanden tijdelijk tewerkgesteld in Beek.  
 
Werknemer C besluit zich, in overleg met zijn opdrachtgever, tijdelijk in de omgeving van Beek 
te huisvesten. C huurt een gemeubileerd appartement in Maastricht tegen de somma van  
€ 1.400,00 per maand. De afstand tijdelijk adres tijdelijke plaats van tewerkstelling bedraagt 13 
km. 
 
De toe te kennen tegemoetkoming woon-werkverkeer dient in dit geval te worden aangepast en 
wordt gebaseerd op de reisafstand Beek-Maastricht, € 65,23. De tegemoetkoming in de 
tijdelijke huisvesting bedraagt € 1.134,45 per maand. Eenmaal in de week kunnen de reiskosten 
voor terugkeer naar de plaats van huisvesting worden vergoed op basis van de kosten van 
openbaar vervoer eerste klasse of € 0,19 per kilometer. Per dag kan C in aanmerking komen 
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voor een tegemoetkoming in de kosten voor het nuttigen van maaltijden met een maximum van 
€ 125,67 per maand. 
 
Daarnaast wordt een onkostenvergoeding versterkt van € 45,38 netto per maand en een 
mobiliteitsvergoeding van € 136,13 per maand.  
 
N.B. 
Opgemerkt wordt dat de genoemde voorbeelden kunnen wijzigen indien de Belastingdienst 
andere normen ten aanzien van onbelast te verstrekken tegemoetkomingen vaststelt. 
 
 
 
 
Bijlage 4 bij de PR-4: formulier aanvraag/opdracht buitenlandse dienstreis, 
    zie sjabloon LVNL-Word aanvraag dienstreis; 
 
Bijlage 5 bij de PR-4: declaratieformulier binnenland, 
    zie sjabloon LVNL-Word declaratie binnenlandse dienstreis; 
 
Bijlage 6 bij de PR-4: declaratieformulier buitenland, 
    beschikbaar via coördinator dienstreizen; 
 
Bijlage 7 bij de PR-4: declaratieformulier oriëntatievlucht, 
    beschikbaar bij afd. secretariaat via coördinator dienstreizen; 
 
Bijlage 8 bij de PR-4: formulier aanvraag tot detachering, 
    beschikbaar via HR/HRM; 
 
Bijlage 9 bij de PR-4: declaratieformulier detachering, 
    beschikbaar via HR/HRM;* 
 
* Voor werknemers die vallen onder de (detacherings)bepalingen van de begeleidingsregeling Regional Unit worden 

afwijkende formulieren gehanteerd. 
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PR-5 : Van kracht per 30 maart 2001, versie 2.0 
 
Onderwerp : Verstrekking veiligheids- en/of beeldschermbril 
 
 
Toelichting:  
Deze PR beschrijft de procedure en criteria die gelden voor het verstrekken van een veiligheids- 
en/of beeldschermbril aan een medewerker op kosten van LVNL.  
Uitvoering en het nemen van besluiten op grond van deze regeling ligt in handen van de 
coördinator Arbeidsomstandigheden en Milieuzorg (AMZ), Afdeling FS, Directoraat CS.  
 
1. Algemeen en Begrippen 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Daar waar de werkgever verantwoordelijk kan worden gesteld voor het ontstaan van een 
eventuele oog afwijking, is de werkgever volgens de wetgever (Arbeidsomstandighedenwet) 
verplicht beperkende maatregelen te nemen ter voorkoming hiervan. 
Met beperkende maatregelen wordt hier bedoeld dat gevaren die deze mogelijke afwijking 
kunnen veroorzaken moeten worden aangepakt bij de bron. Concreet betekent dit dat eerst de 
mogelijke oorzaak moet worden aangepakt voordat de werkgever overgaat tot het verstrekken 
en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 
 
Aanpak bij de bron 
Dergelijke situaties kunnen voorkomen bij het verrichten van verspanende werkzaamheden en 
bij beeldschermwerk.  
Voorbeeld van aanpak van gevaren bij de bron bij verspanende werkzaamheden kan zijn het 
plaatsen van voorzetschermen. 
Voorbeeld van aanpak van gevaren bij de bron bij beeldschermwerk kan zijn het; 
- niet langer dan 2 uren aaneengesloten werken met; 
- en/of het op juiste kijkafstand, -hoogte en opstelling in een ruimte plaatsen van een; 
beeldscherm. 
 
Veiligheids- en Beeldschermbril 
Wanneer het treffen van deze preventieve voorzieningen niet het gewenste resultaat oplevert 
kan worden overgegaan tot het verstrekken van PBM’s. In dit geval is er sprake van het 
verstrekken van een veiligheids- en/of beeldschermbril op kosten van LVNL indien een 
medewerker voldoet aan de hierna volgende criteria. 
 
2. Verstrekkingcriteria 
 
Het verstrekken van een veiligheids- of beeldschermbril wordt niet gerelateerd aan het 
feit of een medewerker wel of niet brildragend is.  
 
Verspanende werkzaamheden 
Bij het incidenteel verrichten van verspanende werkzaamheden, deze hebben het karakter van 
niet meer dan 2 uren per dag, dient gebruik te worden gemaakt van een voorzetbril. 
Bij het regelmatig verrichten van verspanende werkzaamheden, deze hebben een permanent  
karakter van meer dan 2 uren per dag, adviseert de wetgever (voor de goede orde: het is geen 
verplichting) een veiligheidsbril - zonodig met corrigerende glazen - te verstrekken. 
 
Welke werkzaamheden voldoen aan de hiervoor genoemde criteria dient te allen tijden te 
blijken uit de opgestelde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) van betreffende afdeling. De 
RI&E beschrijft de bestaande risico’s en (eventuele) maatregelen die genomen zijn ter 
voorkoming hiervan op afdelingsniveau. 
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Beeldschermwerk 
Bij beeldschermwerk van minimaal 2 uren per dag wordt door de bedrijfsarts vastgesteld of de 
oogafwijking “buitengewone” belemmeringen oplevert tijdens de uitvoering van 
beeldschermwerk. 
 
Buitengewone belemmeringen wordt in dit verband gedefinieerd als: 
Een oogafwijking waarvan men alleen hinder ondervindt tijdens de uitvoering van de 
opgedragen werkzaamheden en waarvan men in het gebruikelijke dagelijkse leven geen 
hinder heeft. 
 
3. Het verkrijgen van een veiligheids- of beeldschermbril 
 
Contact AMZ 
Indien een medewerker meent dat hij in aanmerking komt voor het verkrijgen van een 
veiligheids- en/of beeldschermbril dient hij contact op te nemen met een van de AMZ-
medewerkers. 
 
Veiligheidsbril 
In geval van aanvraag van een veiligheidsbril dient als volgt te worden gehandeld: 
De medewerker neemt contact op met de AMZ-coördinator. 
De AMZ-coördinator beoordeelt de aanvraag. 
In eerste instantie wordt de oplossing gezocht in een aanpak bij de bron. 
Mocht dit niet het beoogde preventieve resultaat geven dan komt de medewerker in aanmerking 
voor verstrekking van een voorzetbril of een veiligheidsbril.  
Indien de AMZ-coördinator meent dat het een twijfelgeval betreft (voorzetbril of veiligheidsbril) 
wordt nader overleg gevoerd met de Arbodienst.  
De uitkomst van het overleg met de Arbodienst is bepalend voor het verstrekken van een 
voorzetbril of een (van corrigerende glazen voorziene) veiligheidsbril. 
  
De voorzetbrillen zijn vrij te verkrijgen in het magazijn.  
 
Veiligheidsbrillen worden d.t.v. AMZ-coördinator via Purchasing bij een opticien* besteld.  
 
Beeldschermbril 
In geval van aanvraag van een beeldschermbril dient als volgt te worden gehandeld: 
De medewerker neemt contact op met een AMZ-coördinator. 
De AMZ-coördinator beoordeelt de aanvraag. 
In eerste instantie wordt de opstelling en/of de instellingen van het scherm bezien en zonodig 
aangepast. 
Zodra de AMZ-coördinator, op basis van een aantal criteria* dit nodig acht wordt u 
doorverwezen naar de Arbodienst die een oogmeting zal verrichtten.  
De uitkomst van de oogmeting is bepalend voor het verstrekken van een beeldschermbril. 
 
Beeldschermbrillen worden d.t.v. AMZ-coördinator via Purchasing bij een opticien** besteld. 
 
Aanschaf anders dan d.t.v. AMZ 
Indien een medewerker zelf een veiligheids- en/of beeldschermbril aanschaft, in ieder geval 
anders dan op de in deze regeling voorgeschreven wijze, worden de hiervoor gemaakte kosten 
niet door LVNL vergoed. 
 
* Werkplekonderzoek (GBS checklist) 
 
**Groeneveld-Intersafe BV. 
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PR-6 : Van kracht per 1 april 2002, versie 1.1 
 
Onderwerp : Viering ambtsjubilea / recepties 
 
 
Toelichting 
Viering van een jubileum of nemen van afscheid is meer dan alleen maar het schudden van 
handen. Om een en ander een feestelijk tintje te geven zijn de volgende bepalingen hierbij van 
toepassing. 
 
1. Algemeen 
 
Artikel 1 
Bij het bereiken van een 12½-jarig ambtsjubileum wordt bij de betrokken werknemer thuis een 
bloemstuk aangeboden. De direct leidinggevende draagt zorg voor de uitvoering. 
 
Artikel 2 
Bij het bereiken van een 25- of 40-jarig ambtsjubileum, alsook bij het vertrek wegens FLNA, of 
ontslag wegens ABP-pensioen wordt aan de betrokken werknemer een receptie en een cadeau 
aangeboden. 
 
2. Recepties 
 
Artikel 3 
Aan het eind van een kalenderjaar wordt door de afdeling PSA CS/HRM aan alle 
afdelingsmanagers een overzicht verzonden van de te verwachten ambtsjubilea en einde 
dienstverband van de daarop volgende 2 kalenderjaren. Dit overzicht wordt eveneens 
gepubliceerd in “Achter de schermen”. 
 
Artikel 4 
De direct leidinggevende overlegt met de betrokken werknemer of een receptie op prijs wordt 
gesteld. De direct leidinggevende geeft aan de manager van het bedrijfsrestaurant, uiterlijk 3 
maanden vóór de jubileum-/vertrekdatum, door welke jubilaris(sen) en/of vertrekkend 
werknemer(s) zouden willen deelnemen aan een (al dan niet collectieve) receptie. 
 
Artikel 5 
De manager van het bedrijfsrestaurant is verder, in overleg met de direct leidinggevende van 
betrokkene(n), verantwoordelijk voor de verdere organisatie van de receptie en ontvangst bij de 
(afdelings)manager.  
 
Artikel 6 
De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor tijdstip, aantal uitnodigingen, publicatie, 
vervoer, etc. 
 
Artikel 7 
Locatie in principe Atrium van het LVNL gebouw te Schiphol-Oost.  
Bij de Regional Unit, in een daar te bepalen locatie. 

 
Artikel 8 
Indien gekozen wordt voor een eigen locatie wordt het werkelijke bedrag, na overleg van 
betaalde gespecificeerde rekeningen, vergoed tot een maximum van  € 1.000,--. Binnen een 
termijn van drie maanden in te dienen bij de manager van afdeling PSA, CS/HRM. 
 
Artikel 9 
De receptietijd is in principe vanaf 15.30 tot 18.00 uur. 
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3. Het geschenk 
 
Artikel 10 
Op het moment van afscheid/jubileum kan een geschenk van blijvende ideële waarde (horloge, 
ring, kunstwerk, etc.) worden verstrekt naast de reeds bestaande jubileum-/gratificatieregeling. 
De direct leidinggevende stemt dit met de betrokken medewerker en de manager van de 
afdeling PSA af. 
 
Artikel 11 
Het maximaal te vergoeden bedrag, ook bij samenloop van afscheid en jubilea, is €  340,-*. 
Voordat overgegaan wordt tot de daadwerkelijke aanschaf van een geschenk dient vooraf  
overleg met de manager van de afdeling PSA te zijn geweest.  
*Het te vergoeden bedrag van € 340,-- kan bij een geschenk zonder economische gebruikswaarde zonder inhouding 
van loonbelasting worden uitbetaald, mits voorzien van een originele factuur uit Nederland.  
 
Artikel 12 
De kosten van het geschenk (maximaal € 340,--) kunnen door middel van indiening van de  
originele nota binnen een termijn van drie maanden bij de manager PSA van CS/HRM 
gedeclareerd worden. 
 
4. Budgethouder 
 
Artikel 13 
De manager PSA CS/HRM is, namens de directeur Corporate Services, budgethouder 
betreffende kosten voortvloeiende uit deze regeling. 
 
5. Slotbepalingen 
 
Artikel 14 
Bedrijfsregeling BR-6 d.d. 12 mei 1998 vervalt ingaande 1 april 2002. 
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Personele regelingen  
 
PR-7  : Van kracht per 1 januari 2006, versie 2.0  
 
Onderwerp : Vakantieregeling 
 
 
Toelichting 
Om iedere werknemer in de gelegenheid te stellen het hem jaarlijks toegekende vakantieverlof 
ook daadwerkelijk op te laten nemen, als ook om het management de mogelijkheid te bieden 
maatregelen te nemen ter voorkoming van het ontstaan van verlofstuwmeren is hiertoe door het 
bestuur, na gehouden overleg met de ondernemingsraad, het volgende bepaald. 
 
1. Algemeen 
 
Artikel 1 
1. Het aantal vakantie-uren wordt berekend op basis van gestelde in hoofdstuk 5 van het 

rechtspositiereglement LVNL. 
2. De direct leidinggevende respectievelijk het Roster Availability Office zijn verantwoordelijk 

voor toekennen, verminderen en corrigeren van het aantal vakantie-uren. 
 
Artikel 2  
1. Verlof wordt geregistreerd in het tijd verantwoordingssysteem (Artemis). 
2. Voor werknemers in roosterdienst vindt verlof registratie plaats in het rooster 

ondersteunend systeem (ROS).   
3. Vermindering en/of correctie van het aan de werknemer toegekende vakantieverlof dient  

plaats te vinden indien de werknemer: 
 a. gebruik maakt van de cafetariaregeling en/of ouderschapsverlof en/of leeftijdsbewust 

personeelsbeleid, onbetaald verlof, etc, of; 
 b. langer dan 26 weken arbeidsongeschikt is. 
4. De direct leidinggevende respectievelijk het Roster Availability Office worden geïnformeerd 

door de verzuimassistent HRM/PSA indien uitvoering moet worden gegeven aan het 
gestelde in  
lid 3.b. 

 
Artikel 3 
a. Iedere werknemer dient er zelf zorg voor te dragen dat hij het hem toegekende jaarlijkse 

vakantieverlof opneemt.  
b. De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor toekenning van het vakantieverlof. 
c. De administratieve uitvoering ligt in handen van het onder het/de direct leidinggevende 

functionerende secretariaat/administratie. 
 
Artikel 4 
Tijdens vakantie niet genoten verlof wegens ziekte kan worden teruggeboekt indien aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
a. Ziekmelding tijdens vakantie In Nederland 
Wanneer de werknemer tijdens de vakantie in Nederland ziek wordt dient hij dit onverwijld aan 
de direct leidinggevende en aan de verzuimassistent HRM/PSA te melden. 
b. Ziekmelden tijdens vakantie in het buitenland 
1. Indien ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie in het buitenland optreedt, moet aan 

de behandelend arts een verklaring gevraagd worden waaruit blijkt hoe lang de ziekte of 
arbeidsongeschiktheid duurde. 

2. Deze verklaring dient na de vakantieperiode zo spoedig mogelijk naar de verzuimassistent 
van de afdeling HRM/PSA te worden gezonden. 

3. Na de vakantie dient de werknemer een schriftelijke verklaring van een arts te kunnen 
overleggen waaruit blijkt gedurende welke periode de werknemer ziek is geweest inclusief 
de diagnose. 

4. Deze diagnose kan door de bedrijfsarts gecontroleerd worden. 
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Artikel 5 
Indien de werknemer, zonder redelijke argumenten, niet tijdig gebruik maakt van de hem in 
artikel 3 geboden mogelijkheid, zal zijn vakantie, na gehouden overleg tussen hem en zijn direct 
leidinggevende, in het belang van de organisatie ter voorkoming van het ontstaan van een 
verlofstuwmeer door of namens het bestuur worden vastgesteld en toegekend. 
 
Artikel 6 
In afwijking van het gestelde in artikel 32 lid 4 van het rechtspositiereglement wordt van de 
hierin verwoorde vermindering van 108 uren vakantie afgezien, indien de betrokkene met zijn 
direct leidinggevende voor het einde van het lopende kalenderjaar, nader heeft vastgelegd dat 
zijn niet genoten vakantie in het volgende kalenderjaar zal worden opgenomen.  
 
2. Vakantieregeling voor werknemers niet vallend onder de bepalingen van hoofdstuk 3  
 
Artikel 7 
In verband met het organisatiebelang dient de werknemer zijn vakantieverlof vroegtijdig aan te 
vragen, zodat de continuïteit van de dienstuitvoering gewaarborgd kan worden. 
a. Kortstondig verlof, korter dan 2 aaneengesloten dagen, dient 2 dagen voor de 

ingangsdatum aangevraagd te worden.  
b. Langdurig verlof, langer dan 2 aaneengesloten dagen, dient 5 dagen voor de ingangsdatum 

aangevraagd te worden. 
c. Vakantieverlof, langer dan 14 aaneengesloten dagen, dient twee maanden voor de 

ingangsdatum aangevraagd te worden. 
Indien een aanvraag niet voldoet aan de in dit artikel gestelde termijnen dient, met 
inachtneming van de normen van redelijkheid en billijkheid, te worden beslist.  
 
Artikel 8 
a. Het verlof waar de werknemer in het betreffende kalenderjaar recht op heeft wordt 

geregistreerd in het tijdverantwoordingsysteem Artemis. 
b. De werknemer boekt in het tijdverantwoordingsysteem Artemis zijn opgenomen uren 

vakantieverlof. 
 
3. Vakantieregeling voor werknemers in roosterdienst met keuzenummersysteem 
 
Artikel 9 
Voor werknemers in roosterdienst gelden twee verlofperioden, te weten: 
a. De zomerverlofperiode. Dit is een periode van 21 weken gelegen in de maanden mei, juni, 

juli, augustus en september. In verband met de vakantiespreiding zal jaarlijks door de RAG 
jaarlijks de definitieve periode vastgesteld worden. De zomerverlofperiode beslaat en tijdvak 
van 21 weken verdeeld in 7 periodes van 3 weken. Een verlofgroep bestaat uit maximaal 7 
werknemers zodat deze allen in een tijdvak van 21 weken 3 weken met verlof     kunnen. 

b. De winterverlofperiode. Dit is een periode van doorgaans 30 tot 32 weken liggende tussen 2 
opeenvolgende zomerverlofperioden. 

 
Artikel 10 
Aan het opnemen van vakantie in de perioden genoemd in artikel 8 is een minimum en een 
maximum verbonden: 
a. het zomerverlof dient ten minste één en ten hoogste drie weken te bedragen; 
b. het winterverlof dient ten minste twee en ten hoogste vier weken te bedragen. 
 
Artikel 11 
a. De verlofkeuze wordt mogelijk gemaakt door het instellen van een verlofgroep en een 

keuzenummersysteem. Een verlofgroep bestaat uit maximaal 7 werknemers die allen 
een keuzenummer hebben. Op basis van dit keuzenummer wordt bepaald wanneer men 
verlof kan kiezen. 

b. Bij het instellen van een verlofgroep wordt door middel van loting het keuzenummer 
bepaald. Om een redelijke verdeling in de opeenvolging van de keuzenummers te 
verkrijgen, is in overleg met de vakorganisaties voor de volgende verdeelsleutel 
gekozen: 
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zomer   1 5 2 6 3 7 4 
winter   7 3 6 2 5 1 4 

c. Een werknemer behoudt het recht op zijn plaats in het keuzenummersysteem gedurende 
zijn gehele diensttijd. In geval van overplaatsing, functieverandering, reorganisatie e.d. 
zal worden getracht hetzelfde keuzenummer, of een ander dat zo dicht mogelijk erbij ligt, 
te verlenen. Een nieuwe werknemer die in een reeds bestaande verlofgroep moet 
worden ingepast, heeft recht op het openstaande keuzenummer. Bij meerdere 
openstaande keuzenummers zal door loting het keuzenummer bepaald worden. 

 
Artikel 12 
a. Uiterlijk in de maand oktober worden de zomerverlofkeuzelijsten gepubliceerd. De 

werknemers krijgen successievelijk in volgorde van hun keuzenummer 2 weken de 
gelegenheid om één van de 7 aaneengesloten perioden zomerverlof te kiezen. 

b. Uiterlijk in de maand mei worden de winterverlofkeuzelijsten gepubliceerd. De 
werknemers krijgen successievelijk in volgorde van hun keuzenummer 2 weken de 
gelegenheid om een aaneengesloten periode winterverlof te kiezen.  

c. Nadat alle werknemers uit een verlofgroep een keuze hebben gemaakt, kunnen de nog 
openstaande verlofweken in de betreffende periode gekozen worden door het maken 
van een 2e keuze. Deze 2e keuze zal gemaakt worden in omgekeerde volgorde. Dat wil 
zeggen de oorspronkelijke nummer 7 kiest als eerste, de oorspronkelijke nummer 6 kiest 
als tweede, etc. 

 
Artikel 13 
In aanvulling op het gestelde in artikel 12 kan de werknemer een aanvraag voor extra verlof 
indienen bij zijn direct leidinggevende. De direct leidinggevende zal, na gehouden overleg met 
de RAG, een beslissing nemen dit verlof wel of niet te verlenen.  
 
Artikel 14 
Resterende verlofuren kunnen naar keuze van de werknemer via het Roster Availability Office 
worden aangevraagd (minimaal op de dag tevoren) en zullen, zo mogelijk na gehouden overleg 
tussen werknemer en direct leidinggevende, voor zover de dienstuitvoering dit toelaat en zonder 
toekenning van de verschuivingstoelage, worden verleend. 
 
Artikel 15 
Het Roster Availability Office verwerkt het jaarlijks toegekende vakantieverlof in het 
roostersysteem en maakt voor werknemers in roosterdienst op verzoek een vakantieverlofkaart 
aan. 
 
4. Jaarlijkse inventarisatie 
 
Artikel 16 

a. Aan het einde van ieder kalenderjaar verstrekt de direct leidinggevende aan HRM/PSA 
een overzicht van het uitstaande tegoed aan vakantieverlof per individuele werknemer.  

b. Aan het einde van ieder kalenderjaar verstrekt het Roster Availability Office een 
overzicht van het uitstaande tegoed aan vakantieverlof per roostergroep aan HRM/PSA.  

 
Artikel 17 
Aan het begin van het kalenderjaar wordt het tegoed en het toe te kennen aantal vakantie-uren 
per medewerker in het tijd verantwoordingssysteem en het ROS door de direct leidinggevende 
respectievelijk het Roster Availability Office geregistreerd.  
 
5. Slotbepaling 
 
Artikel 18 
Versie 2.0  vervangt versie 1.0 van 1 april 2002. 
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PR-8 : Van kracht per 1 november 2002, versie 1.0 
 
Onderwerp : Regeling loonschade verhaal  

  bij arbeidsverzuim van een werknemer veroorzaakt door een derde partij 
 
 
Toelichting: 
Arbeidsverzuim van een werknemer is bijzonder vervelend voor zowel de betrokkene als de 
werkgever. Voor de werknemer wordt dit leed enigszins verlicht doordat LVNL een loon 
doorbetalingsverplichting kent. Wettelijk heeft LVNL de mogelijkheid om deze door haar te 
dragen financiële verplichting, indien het verzuim veroorzaakt is door een derde partij, te 
verhalen op de veroorzaker hiervan. 
De verhaalswet ongevallen ambtenaren (Stb. 354, 1965) verleent de overheidswerkgever het 
recht om in geval van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of overlijden van een 
(overheids)werknemer door schuld van een derde het, op grond van de rechtspositie van de 
werknemer, doorbetaalde salaris de aanvullende pensioen betalingen e.d. te verhalen op de 
veroorzaker of diens assuradeur.  
 
Per 1 januari 2002 voert Loyalis Schaderegeling deze wet uit voor werkgevers en werknemers 
in de publieke sector.  
 
De werkzaamheden van Loyalis Schaderegeling richten zich enerzijds op verhaal van geleden 
schade voor de werkgever door: 
a. vaststellen van de toedracht en oorzaak van het aangemelde ongeval; 
b. onderzoek naar de schuld en aansprakelijkheid van de betrokken derde; 
c. bepaling van de juridische haalbaarheid van verhaal op de wederpartij; 
d. vaststellen van de te verhalen loonkosten; 
e. etc. 
Kosten gemaakt door Loyalis Schaderegeling worden volgens een vastgestelde kostenstaffel bij 
LVNL in rekening gebracht. Indien Loyalis Schaderegeling geen verhaalsresultaat behaalt wordt 
geen rekening ingediend. 
 
Anderzijds kan ook een werknemer een beroep doen op deze dienstverlening bij het eventueel  
claimen van inkomensverlies of noodzakelijke aanvullende voorzieningen zoals: 
a. onderzoek wie aansprakelijk kan worden gesteld; 
b. presenteren van een schadeclaim bij de aansprakelijke partij; 
c. het voor de werknemer corresponderen met allerlei instanties;  
d. bemiddeling bij het reïntegreren in het arbeidsproces; 
e. etc. 
Kosten die Loyalis Schaderegeling maakt voor de werknemer worden (op basis van een 
uurtarief of als percentage van het schadebedrag) primair als onderdeel van de verhaalbare 
schade bij de wederpartij in rekening gebracht. Indien Loyalis Schaderegeling geen resultaat 
behaalt wordt geen rekening ingediend. 
 
1. Melding 
 
Artikel 1 
Zodra een werknemer zich arbeidsongeschikt meldt en aangeeft dat deze ongeschiktheid 
veroorzaakt is door een hem overkomen ongeval*, dient de direct leidinggevende de e-mail, 
zoals genoemd in artikel 9 van PR-17 (Melding bij arbeidsongeschiktheid en/of zwangerschap) 
gelijktijdig te zenden aan de Beleidsmedewerker HRM/HR.  
 
* Ongeval een verzuim veroorzaakt door: 
 verkeersongeval, luchtvaartongeval, waterongeval, gebrekkig product, sport- of spelongeval, 

geweldpleging/mishandeling, arbeidsongeval, medische beroepsfout, andere vorm van ongeval.  
 
Artikel 2 
De beleidsmedewerker HRM/HR zal aan de betrokken werknemer een "Loyalis-formulier 
melding ongeval" toezenden. 
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Artikel 3 
De werknemer dient dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen, te ondertekenen en zo 
spoedig mogelijk te retourneren aan de beleidsmedewerker HRM/HR. 
 
Artikel 4 
Indien de werknemer niet in staat is aan het gestelde in artikel 3 te voldoen dient de direct 
leidinggevende zo mogelijk in overleg met de werknemer of diens vertegenwoordiger zorg te 
dragen voor zo volledig mogelijke invulling. Hierna dient het formulier aan de 
beleidsmedewerker HRM/HR retour te worden gezonden. 
 
2. Afhandeling 
 
Artikel 5 
HRM/HR is verantwoordelijk voor de doorzending van het formulier, het verstrekken van nadere 
informatie en het voeren van correspondentie tussen LVNL en Loyalis Schaderegeling inzake 
de LVNL-claim. 
 
Artikel 6 
HRM/HR zal, indien de schadeclaim gehonoreerd wordt, de afdeling Finance & Control en/of 
andere hierbij betrokkenen informeren over het op de LVNL-rekening te storten bedrag. 
 
Artikel 7 
Loyalis Schaderegeling zal in voorkomend geval eveneens rechtstreeks contact opnemen met 
de betrokken werknemer inzake diens te claimen schade. 
 
3. Slotbepalingen 
 
Artikel 8 
Bedrijfsregeling BR-17, d.d. 1 augustus 1998 vervalt ingaande 1 november 2002.  
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Personele regelingen  
 
PR-9 : Van kracht per 1 oktober 2002, versie 1.0 
 
Onderwerp   : Aanvraag vergoeding van kosten veroorzaakt in en door de 

    organisatie, art. 60 en art. 83 RP 
     (geneeskundige verzorging en/of geleden materiële schade) 
 

Bijlagen : 1 
 
 
Toelichting 
Op een werkgever rust de verplichting de arbeid op een zodanige wijze te organiseren, de 
arbeidsplaats zodanig in te richten en zodanige werkmethoden toe te passen dat de veiligheid 
en gezondheid van werknemers niet wordt benadeeld (Arbo-wet). 
 
Toch kan het voorkomen dat er een situatie ontstaat die tot gevolg heeft dat een werknemer, bij 
de uitvoering van zijn werkzaamheden, een ongeval overkomt waardoor hij zich onder 
geneeskundige behandeling moet stellen en/of schade lijdt aan zijn particulier eigendom. 
 
In dat geval rust op de werkgever de (morele) verplichting de uit deze gebeurtenis 
voortvloeiende kosten ten laste van de werknemer (geheel of gedeeltelijk) te vergoeden. 
 
Voordat de werkgever tot vergoeding over kan gaan, dient deze zich, uit oogpunt van 
zorgvuldige besluitvorming, er van te vergewissen dat in redelijkheid kan worden aangenomen 
dat de gevraagde vergoeding zijn oorzaak vindt in de aard van de opgedragen werkzaamheden 
of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht. 
 
1. Aanvraag 
 
Artikel 1 
De werknemer dient  - als hij meent hiervoor in aanmerking te komen -  een volledig ingevulde 
en ondertekende aanvraag (zie bijlage) voor vergoeding, tezamen met het standaard LVNL-
declaratieformulier (LVNL-sjabloon) en voorzien van de originele nota(s), in bij zijn direct 
leidinggevende. 
 
Artikel 2 
De direct leidinggevende dient deze aanvraag te voorzien van nadere aanvullende informatie en 
te ondertekenen. 
Het declaratieformulier wordt niet ondertekend door de direct leidinggevende.  
 
Artikel 3 
De direct leidinggevende zendt daarna deze aanvraag tezamen met het declaratieformulier door 
aan de beleidsmedewerker HRM/HR. 
 
2. Beoordeling 
 
Artikel 4 
HRM/HR beoordeelt en beslist, namens het bestuur, in overleg met de AMZ-coördinator 
CS/FS, of aan de werknemer de geleden schade, voor zover daarin niet op een andere wijze 
wordt voorzien, niet of wel (geheel of gedeeltelijk) vergoed wordt, onder voorbehoud van het 
hieronder gestelde: 
a.  Bij kosten voor geneeskundige behandeling of verzorging is de financiële vergoeding 

afhankelijk van de wijze waarop men tegen ziektekosten verzekerd is. Betrokkene dient 
eerst de te maken kosten te declareren bij zijn ziektekostenverzekeraar. De door de 
verzekeraar niet te vergoeden kosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding; 
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b. Bij schade van materiële aard aan persoonlijk eigendom wordt de financiële vergoeding 
bepaald aan de hand van afschrijvingsnorm zoals gehanteerd door verzekerings-
maatschappijen. Dat wil zeggen bij duurzame gebruiksvoorwerpen* de (taxatie) waarde in 
het economisch verkeer en voor niet duurzame gebruiksvoorwerpen**  de historische 
aanschafprijs met 30% afschrijving per jaar tot maximaal 3 jaar zodat de restwaarde na 3 
jaar steeds 10% van de aanschafprijs is. 
* auto, koelkast, fototoestel, videocamera, horloge, etc. 
** broek, jas, schoenen, paraplu, tas, bril, etc. 

 
3. Afhandeling 
 
Artikel 5 
Het origineel van de aanvraag wordt, voorzien van een beslissing, door HRM/HR, via de 
direct leidinggevende, aan betrokkene geretourneerd. 
 
Artikel 6 
Originele vervolg nota's en rekeningen welke betrekking hebben op de te vergoeden kosten,  
dienen tezamen met een declaratieformulier, bij de afdeling HRM/HR te worden ingediend. 
 
Artikel 7 
Het declaratieformulier wordt door HRM/HR, bij een positieve beslissing, doorgezonden 
naar HRM/PSA voor betaalbaarstelling. 
 
Artikel 8 
Een afschrift van iedere positieve beslissing wordt door HRM/HR verstrekt aan F&C- 
Treasury in verband met eventueel verhaal bij de assuradeur van LVNL (WA-verzekering). 
 
3. Slotbepalingen  
 
Artikel 9 
Indien de betrokken medewerker het niet eens is met een op zijn aanvraag genomen  
beslissing, kan hij hiertegen bezwaar maken overeenkomstig het hiertoe gestelde in de  
bezwarenregeling rechtspositionele geschillen LVNL. 
 
Artikel 10 
Bedrijfsregeling BR-30, d.d. 1 juli 1996 vervalt met het inwerking treden van deze personele 
regeling. 
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Bijlage 1 bij de PR-9    
 
Aanvraag om toepassing van artikel 60 en/of artikel 83 van het rechtspositie-
reglement LVNL.  
 
Vragen 1 t/m 10 (indien van toepassing) in te vullen door de aanvrager. 
 
1. Naam en voorletters aanvrager  :  
 
 Geboortedatum   :  
 
  Personeelsnummer   : 
 
 Afdeling    :  
 
2. Datum ongeval/schade   :  
 
3. Is een registratieformulier 
 bedrijfsongeval opgesteld en 
 toegezonden aan de AMZ-coördinator? :  ja / nee 
 
 
Art. 60 rechtspositiereglement (geneeskundige verzorging) 
 
4. Welk letsel heeft u opgelopen?  : 
 
 
 
 
5. Heeft u zich onder geneeskundige 

behandeling gesteld?   : ja / nee 
 a. Zo ja, de naam en het adres  
     van de arts vermelden   : 
 
       
       
 b. Zo ja, de naam en het adres van 
     het ziekenhuis vermelden  : 
        
 
6. U bent tegen ziektekosten verzekerd bij : 
 
 
 
7. Zijn de kosten uit  5. meeverzekerd? : ja / nee 
 
 Toelichting + polisvoorwaarden bijvoegen. 
 
8. Vraagt u hierbij om vergoeding van de  
 door u te dragen kosten   : ja* / nee  
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Art. 83 rechtspositiereglement (materiële schade) 
 
9. Heeft u schade aan persoonlijke  
 eigendommen?   : ja / nee 
 
 Zo ja, welke?   :  
 
 
 
 
10. Vraagt u hierbij om vergoeding van 
 schade aan uw persoonlijk eigendom? : ja* / nee 
 
 
 
 
11. Voor het afhandelen van schade aan persoonlijk eigendom dient u het  
         beschadigd voorwerp te allen tijde ter beschikking te houden voor  
         beschouwing door HRM/HR. 
          
 
Datum:   Handtekening: 
 
 
 
 
* Zo ja, declaratieformulier invullen en rekening(en) / aankoopnota(s) bijvoegen      
   en tezamen met deze aanvraag indienen bij u direct leidinggevende.   
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Vragen 12 t/m 14 in te vullen door de direct leidinggevende van betrokkene. 
 
12.   Vond het ongeval/de geleden schade naar uw mening in overwegende mate  

zijn oorzaak in de aard der opgedragen werkzaamheden of bijzondere 
werkomstandigheden?   : ja / nee 

  
 toelichting:  
 
 
 
 
 
13.  Is het ongeval/de geleden schade, naar uw mening, te wijten aan eigen schuld 

of onvoorzichtigheid van betrokkene?  : ja / nee,  
 
       toelichting:  
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Eventueel nadere opmerkingen: 
 
 
 
 
Plaats  :   Naam    :  
 
Datum :    Functie  :  
 
 
Handtekening: 
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Vragen 15 t/m 17 uitsluitend in te vullen door beleidsmedewerker HRM/HR 
 
15. Artikel 60 en/of 83 van het rechtspositiereglement LVNL is van toepassing: 
   
 ja / nee 
 
 toelichting: 
 
 
 
 
16. De door u gemaakte geneeskundige kosten ten gevolge van het u overkomen 

bedrijfsongeval komen voor vergoeding in aanmerking: 
 
      ja / nee  
 
 toelichting:  
 
 
 
 
 
17. De door u geleden materiële schade wordt geheel / gedeeltelijk vergoed: 
 
      ja / nee 
 
 toelichting: 
 
 
 
 
18. Indien van toepassing kunt u de door u nog te maken geneeskundige kosten  

ten gevolge van het u overkomen bedrijfsongeval, met verwijzing naar datum en 
nummer van deze beslissing, (declaratieformulier en originele rekeningen) bij 
HRM/HR indienen. 

 
 
Nr. HRM/HR  : 
 
Schiphol-Oost : 
 
Het bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland, 
in deze vertegenwoordigd door, 
manager Human Resources, 
 
 
 
L.J. Harperink 
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PR-10   : Van kracht per 1 oktober 2003, versie 1.1 
 

Onderwerp  : Flexibele arbeidstijden 
 
Bijlagen  : 4 
 
 
Toelichting 
Deze regeling heeft met name betrekking op de invulling van de flexibele arbeidstijd bij een 
gemiddeld 38-urige werkweek voor de werknemer die niet in roosterdienst werkt. Het rooster 
van een werknemer in roosterdienst brengt met zich mee dat deze werknemer niet flexibel zijn 
arbeidstijd kan invullen. In overleg met de ondernemingsraad is de PR-10 in beginsel dan ook 
niet van toepassing op de werknemer in roosterdienst (werknemers waarvoor de roosters 
worden gemaakt op basis van een lijnen- en rouleerschema). Deze regeling bevat echter een 
aantal bepalingen die betrekking hebben op het registreren van arbeidstijd. Deze bepalingen 
(artikelen 3,4 en 5) zijn dan ook wel van toepassing op de werknemer in roosterdienst. De 
bepalingen inzake overwerk zijn opgenomen in het rechtspositiereglement en zijn daarmee van 
toepassing op alle werknemers in dienst van LVNL. 
 
Artikel 1   Algemene bepalingen 
 
1. Het bestuur stelt jaarlijks het aantal arbeidsuren vast op basis van een 38-urige 

arbeidstijd per week. 
2. Per kalenderjaar werkt de werknemer het aantal arbeidsuren, overeenkomstig het 

gestelde onder het eerste lid. 
3. Indien per week meer of minder wordt gewerkt dan 38 arbeidsuur moet dit binnen 3 

maanden in tijd worden gecompenseerd (meer- of minderuren). 
4. Een werknemer kan maximaal het aantal afgesproken meeruren per week opbouwen. 
5. Indien meer dan het aantal afgesproken meeruren wordt opgebouwd vervallen deze*. 
6.   In een bijzonder geval kunnen aan het eind van het kalenderjaar meer- of minderuren 

opgebouwd in de maand december worden gecompenseerd in tijd in het volgende 
kalenderjaar. De werknemer dient hierover overleg te plegen met de direct 
leidinggevende. In geval van onenigheid beslist de naast hogere leidinggevende. 

7.  Voor deeltijdwerkers wordt het aantal arbeidsuren naar rato op basis van een 38-urige 
arbeidstijd vastgesteld. 

 
*In het geval dat er meer dan het aantal afgesproken meeruren wordt gewerkt kan er sprake zijn van overwerk, 
echter uitsluitend indien de werknemer hiervoor vooraf opdracht heeft gekregen van zijn leidinggevende. 
   
Artikel 2   Arbeidstijden 
1. Een werknemer moet in overleg met zijn direct leidinggevende, rekening houdend met 

het bedrijfsproces en voorts met inachtneming van deze regeling, invulling geven aan 
een gemiddeld 38-urige arbeidstijd per week. Een en ander kan voor een kalenderjaar in 
een planningsschema worden vastgelegd. Het planningsschema wordt dan in de maand 
december van het voorafgaande jaar in overleg met de werknemer opgesteld.**  

2. Het kantoor, respectievelijk de afdeling, is in ieder geval bereikbaar tussen 9.30 uur en 
15.30 uur (bloktijden). De werknemer kan worden verplicht niet later aanwezig te zijn 
dan  9.30 uur en niet eerder te vertrekken dan 15.30 uur.  

3. De maximale arbeidsduur is: 
 a. 9 uur per dienst  
 b. 45 uur per week 
 c. 520 uur per 13 weken 
4. Bij een arbeidsduur van meer dan 5,5 uur per dag en niet meer dan 8 uur per dag dient 

er een pauze te zijn van 30 minuten. 
5. Bij een arbeidsduur van meer dan 8 uur per dag en niet meer dan 10 uur per dag dient 

er een pauze te zijn van 45 minuten, waarvan 30 minuten aaneengesloten. 
 
** Het is niet de bedoeling om leidinggevende en werknemer in een verplicht keurslijf te dringen. Het gaat erom dat 

afspraken duidelijk zijn en niet leiden tot een verlofstuwmeer. 
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Artikel 3   Ziekte 
Indien de werknemer vanwege ziekte gedurende de geplande arbeidstijd geheel of gedeeltelijk 
afwezig is, wordt de geplande arbeidstijd gedurende één maand geregistreerd. Daarna dient het 
aantal uren geregistreerd te worden waarvoor de medewerker is aangesteld. 
 
Artikel 4    Dienstreis 
1. Indien de werknemer vanwege een binnenlandse dienstreis gedurende de geplande 

arbeidstijd geheel of gedeeltelijk afwezig is, wordt de geplande arbeidstijd geregistreerd.  
2. Wijkt de tijd van de binnenlandse dienstreis meer dan een uur af van de geplande 

arbeidstijd, dan wordt de werkelijke arbeidstijd geregistreerd, waarbij reistijd geldt als 
arbeidstijd. 

 
Artikel 5    Studie in opdracht 
Indien de werknemer afwezig is vanwege een studie tot behoud van kennis en vakbekwaam-
heid met betrekking tot de huidige functie wordt, in afwijking van artikel 4, de geplande 
arbeidstijd geregistreerd. 
 
Artikel 6   Slotbepalingen 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2003. 
2. Deze regeling is van toepassing op de werknemer niet werkzaam in roosterdienst in dienst van 

LVNL in voltijd en deeltijd.  
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2, zijn de artikelen 3, 4, en 5 ook van toepassing op de 

werknemer in roosterdienst. 
4. Deze regeling wordt aangehaald als regeling flexibele arbeidstijden. 
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Bijlage 1 bij de PR-10 
 
Richtlijnen voor de invulling van flexibele arbeidstijden  
 
Uitgangspunten bij het opstellen van een planningsschema 
Om een juiste balans te vinden tussen het organisatiebelang, in de zin van benodigde capaciteit 
op een bepaald moment, en gewenste flexibiliteit in arbeidstijden voor medewerkers is het van 
belang dat managers een planningsschema maken voor de afdeling. (Dit is overigens niet van 
toepassing op de medewerkers in roosterdienst, voor hen wordt immers een rooster gemaakt.) 
Voor de medewerkers niet werkzaam in roosterdienst kan een planningsschema, in overleg met 
de direct leidinggevende, jaarlijks vastgesteld worden. Een dergelijk schema is nuttig om een 
duidelijk overzicht te hebben van de bezetting van de afdeling.  
Daarnaast kan het planningsschema gebruikt worden ten behoeve van de planning in het 
tijdregistratiesysteem Artemis.  
 
In eerste instantie wordt uitgegaan van de in- en externe klanten en het bedrijfsproces 
Dat wil zeggen dat aan de hand van de eisen die het werkproces stelt met betrekking tot 
bedrijfstijden en werktijden (op basis van de klantenwensen), de medewerkers (in overleg) per 
afdeling worden ingepland. De bedrijfstijden worden na werkoverleg door de direct 
leidinggevende vastgesteld. Van dit overzicht wordt een afschrift gestuurd naar de betreffende 
directeur. 
 
Bij de bepaling van de eisen van het bedrijfsproces kunnen de volgende aspecten een rol 
spelen: 
- bereikbaarheid; 
- drukke periodes: pieken; 
- solofuncties; 
- gezamenlijke vergaderingen (per afdeling). 
 
Bijvoorbeeld: 
Bij sommige afdelingen is het werkaanbod in de éne periode groter dan in de andere periode. 
In een drukke periode kan de direct leidinggevende in overleg met de medewerker dan ook een 
maandplanning maken waarbij de werknemer 45 uur per week wordt ingepland. Het aantal te 
veel gewerkte uren (meeruren) dient vervolgens in een andere periode gecompenseerd te 
worden.   
 
Daarnaast kan de medewerker in overleg met de direct leidinggevende in een rustige periode 
minder werken en het aantal te weinig gewerkte uren (minderuren) in een andere periode 
inhalen. 
 
De verantwoordelijkheid om dit beleid goed in te vullen ligt in eerste instantie bij de direct 
leidinggevende en de medewerker. Ook het bewaken van en corrigeren van meer-/ minderuren 
en het nemen van passende maatregelen ligt bij zowel de direct leidinggevende als de 
medewerker. Om een ongebreidelde groei van meeruren te voorkomen, waardoor er 
ongewenste verlofstuwmeren kunnen ontstaan, kunnen alleen de afgesproken meeruren 
gecompenseerd worden. 
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Arbeidspatronen 
Op grond van het overleg met de ondernemingsraad zijn alle arbeidspatronen mogelijk die: 
- uitkomen op een gemiddelde werkweek van 38 uur, gemeten over een periode van 

maximaal een jaar en 
- herkenbare vrije tijd opleveren. 
Er zijn echter wel randvoorwaarden. Zo zal de voorkeur van de medewerker getoetst worden 
aan de wensen van de interne en externe klanten en het bedrijfsproces. Het patroon dat de 
medewerker graag wil, moet uiteraard ook wel zinvol zijn, dat wil zeggen aansluiten bij het werk- 
en arbeidsaanbod van de afdeling. Daarnaast moet rekening gehouden worden met het 
inplannen van verlofuren. 
Ook kan de direct leidinggevende, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het goed functioneren 
van de organisatie en het welzijn van de medewerkers, voor bepaalde functies een bepaald 
arbeidspatroon (bijvoorbeeld 2 weken 5x9 uur, 1 week 3x8 uur en dan 2 dagen vrij) als niet 
passend/verantwoord aanmerken. 
 
In principe kunnen vele arbeidspatronen (werktijden) gevolgd worden indien deze passen 
binnen bovengenoemd beleid. 
 
Voorbeelden (niet limitatief): 
1. 9 x 8,5 uur, 1 dag vrij per 2 weken; vrije dag in overleg met direct leidinggevende in te 

plannen; 
2. 4 x 8,5 uur en 1 x 4 uur; vrije ochtend/middag in te plannen in overleg met direct 

leidinggevende. 
 
Vaststelling werkplanning 
Voor de niet-roosterdiensten kan de werkplanning voor een jaar worden vastgesteld. Dit kan op 
basis van een individueel planningsschema (bijlage 2) of op basis van andere werkbare 
afspraken.  
Met nieuwe medewerkers op een afdeling wordt op het moment dat de medewerker zijn 
werkzaamheden start op de afdeling een werkplanning voor de rest van dat jaar 
overeengekomen. 
In overleg tussen de direct leidinggevende en de medewerker kan met wederzijdse 
toestemming in het planningsschema worden geschoven.  
  
Per jaar wordt het aantal te werken uren bepaald.   
Voor niet-roosterdiensten (voltijd) wordt het aantal te werken uren als volgt berekend:  
Aantal kalenderdagen minus zaterdagen en zondagen minus doordeweekse feestdagen x 7,6 
uur.  
 
Hoe om te gaan met over-/onderschrijding per jaar 
Suggesties: 
Het streven is om aan het eind van het jaar geen meer-/minderuren te hebben.  
Het is de verantwoordelijkheid van zowel direct leidinggevende als medewerker om het aantal 
gewerkte uren in de gaten te houden en - indien nodig - passende maatregelen te nemen.  
Zoals eerder al gesteld kunnen alleen de afgesproken meeruren gecompenseerd worden. 
Indien op een bepaald moment toch meer uren gewerkt moet worden, kan dit uitsluitend via de 
regeling voor overwerk gecompenseerd worden indien de leidinggevende opdracht heeft 
gegeven tot het verrichten van overwerk. 
 
De direct leidinggevende kan op elk moment via Artemis het overzicht van zijn afdeling bekijken 
wat de stand van zaken is en wat de verwachtingen zijn voor de rest van het jaar.  
 
Aan het eind van het jaar: 
indien er meer-/minderuren staan geregistreerd voor een medewerker, moet de direct 
leidinggevende nagaan wat er aan de hand is. Alleen de meeruren die in december gemaakt 
zijn kunnen, indien er geen mogelijkheid was deze in december te compenseren, 
overgeschreven worden naar het volgend jaar. 
 



  1 januari 2009 76

Solofuncties 
In principe moet zoveel mogelijk getracht worden om solofuncties te vermijden. Het 
bedrijfsproces is dan te afhankelijk van 1 persoon. Zo dit niet anders kan, moet altijd gezorgd 
worden voor een organisatorische back-up. De medewerker gaat toch ook met vakantie en/of is 
ook ziek.  
 
Verlof 
Voorkomen moet worden dat er geen verlofuren worden opgenomen omdat uitsluitend door het 
sparen van meeruren vrij wordt genomen en/of vakantie wordt genoten. Verlof moet jaarlijks 
ingepland worden. De leidinggevende kan via Artemis op elk moment zien wat het saldo verlof 
en het saldo meeruren is. Hij wordt geacht hierop te sturen. Met de vakorganisaties in het 
georganiseerd overleg is overeengekomen dat de bepalingen omtrent het overschrijven van 
verlof naar een volgend jaar, zoals opgenomen in artikel 32 lid 4 van het rechtspositie-
reglement LVNL strikt zullen worden gehanteerd. Een medewerker mag maximaal zijn 
basisverlof en leeftijdsdagen over één jaar minus 114 uren (bij een 38-urige werkweek, 
deeltijders naar rato) overschrijven naar het volgend jaar. Het restant kan uitbetaald worden via 
het cafetariasysteem tegen 100% van het bruto-uurloon. Alleen in zwaarwichtige gevallen 
kunnen meer verlofuren worden overgeschreven naar het volgende jaar. 
 
Indien duidelijk is dat het over te schrijven verlof niet opgenomen kan worden kan een 
medewerker onderbouwd en met een toelichting van de leidinggevende verzoeken om 
uitbetaling tegen 225%. 
 
Pauze 
De pauzes, genoemd in artikel 2, vangen aan en eindigen in de periode, gelegen tussen 2 uur 
na de aanvang en 2 uur voor het einde van de arbeid. Één van de pauzes genoemd in artikel 2 
bedraagt ten minste een half uur aaneengesloten.  
 
7. Ziekte 
Bij ziekte wordt het aantal ingeplande uren geregistreerd (bijvoorbeeld 8 of 8,5 uur). Dit is 
mogelijk omdat de werkplanning gekoppeld wordt aan de werkelijke tijd in het tijdregistratie-
systeem. Word je ziek op je ingeplande niet-werkdag, dan worden geen uren afgeschreven.  
Indien een medewerker langer dan één maand ziek is dient per week het aantal uren 
geschreven te worden waarvoor de werknemer is aangesteld (bijvoorbeeld 5 x 7,6 uur bij een 
38-urige aanstelling). 
 
Verder dient doktersbezoek e.d. zoveel mogelijk in eigen tijd plaats te vinden.  
 
Dienstreizen 
Bij een binnenlandse dienstreis wordt de geplande arbeidstijd geregistreerd. Indien de dienst-
reis meer dan één uur afwijkt van de geplande arbeidstijd, wordt de werkelijke arbeidstijd 
geregistreerd, waarbij reistijd geldt als arbeidstijd. 
 
Bijvoorbeeld: 
Een medewerker met een geplande arbeidstijd van 8 uur is gedurende 10 uur, inclusief reistijd, 
op dienstreis. De medewerker kan dan 10 uur arbeidstijd schrijven.  
 
Indien dezelfde medewerker (geplande arbeidstijd 8 uur) 9 uur onderweg is, wordt het negende 
uur niet gecompenseerd. Dit hangt samen met het feit dat de afstand tussen woon-werkverkeer 
voor rekening van de medewerker zelf is. Om een ingewikkelde administratie per individu te 
voorkomen wordt uitgegaan van een standaardtijd van één uur.   
 
Bij een meerdaagse binnenlandse dienstreis, waarbij reistijd geldt als arbeidstijd, wordt in 
overleg tussen de direct leidinggevende en de medewerker bepaald wat de werkelijke 
arbeidstijd is. Indien een medewerker drie dagen op dienstreis is wordt uiteraard niet 3 x 24 uur 
geregistreerd. De tijd die op dienstreis in vrije tijd wordt doorgebracht wordt niet geregistreerd.  
Bij een buitenlandse dienstreis kan in overleg tussen direct leidinggevende en de medewerker 
in redelijkheid tijd gecompenseerd worden (afhankelijk van reisduur en omstandigheden). In 
geval van onenigheid beslist de naast hogere leidinggevende. 
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Onderscheid studie en dienstopdracht 
In geval van afwezigheid in verband met studie wordt de geplande arbeidstijd geregistreerd. Dit 
betekent dat het kan voorkomen dat een medewerker drie dagdelen studie (ochtend, middag, 
avond) geniet en dat slechts 8 uur (geplande) arbeidstijd wordt geregistreerd. In sommige 
gevallen is het moeilijk een onderscheid te maken tussen een dienstopdracht, en een studie. Dit 
onderscheid is van belang omdat bij studie slechts de geplande arbeidstijd wordt geregistreerd 
en bij een dienstopdracht de werkelijke arbeidstijd, inclusief de reistijd, wordt geregistreerd. 
Artikel 4, PR-10 inzake de dienstreis is dan van toepassing.  
Leidraad bij onduidelijkheid kan zijn:  
Een studie of cursus moet worden aangemerkt als dienstopdracht indien een medewerker 
verplicht is deze te volgen omdat de medewerker anders niet meer bevoegd is zijn functie te 
vervullen.  
 
Tijdregistratie 
De medewerker registreert het aantal gewerkte uren per dag en rekent deze toe naar de voor 
de afdeling geldende items die opgenomen zijn in Artemis.  
De verplichte pauzes hoeven niet te worden geregistreerd door de medewerker. 
 
Ten aanzien van het schrijven van verlof gelden de volgende regels: 
- de medewerker schrijft het aantal uren verlof dat overeenkomt met het aantal overeen-

gekomen uren dat hij zou werken conform het planningsschema of de gemaakte 
afspraken***; 

- op feestdagen kunnen geen meeruren geschreven worden; 
- bij ziekte kan maximaal één maand het overeengekomen aantal uren conform het 

planningsschema of de gemaakte afspraken geschreven worden, daarna worden geen 
meeruren meer opgebouwd. 

 
Voor een verdere toelichting wordt u verwezen naar de handleiding “tijdschrijven met 
Trackview”. 
 
 
*** Indien 5 x 8 uren gewerkt wordt dient dus 8 uur per dag afgeschreven te worden. Het meerdere wordt 

gecompenseerd via meeruren. 
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Bijlage 2 bij de PR-10 
 
Planningsschema individueel 
(op basis van een 4 wekelijkse cyclus, indien de cyclus langer is dan meerdere schema’s 
invullen). 
 
Naam:       
Afdeling:   Handtekening manager:  d.d.: 
4 weken 
 

Planning: Aanvangstijd: Eindtijd: Pauze: Totaal 
arbeidstijd: 

Opmerking: 

 Za   
 Zo   
 Ma   
 Di   
 Wo   
 Do   
 Vr   
 Za   
 Zo   
 Ma   
 Di   
 Wo   
 Do   
 Vr   
 Za   
 Zo   
 Ma   
 Di   
 Wo   
 Do   
 Vr   
 Za   
 Zo   
 Ma   
 Di   
 Wo   
 Do   
 Vr   
 
Kopie formulier opsturen naar HRM/HR 
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Bijlage 3 bij de PR-10 
 
Voorbeeld Planningsschema afdeling 
(Op basis van een 4-wekelijkse cyclus, indien de cyclus langer is dan meerdere schema’s 
invullen.) 
 
 

   AFDELINGSPLANNING MAAND: 
    

  Medewerker A Medewerker B Medewerker C Medewerker D Medewerker E 
1 Do   
2 Vr   
3 Za   
4 Zo   
5 Ma   
6 Di   
7 Wo   
8 Do   
9 Vr   
10 Za   
11 Zo   
12 Ma   
13 Di   
14 Wo   
15 Do   
16 Vr   
17 Za   
18 Zo   
19 Ma   
20 Di   
21 Wo   
22 Do   
23 Vr   
24 Za   
25 Zo   
26 Ma   
27 Di   
28 Wo   
29 Do   
30 Vr   
31 Za   
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Bijlage 4a bij de PR-10 
 
Normen voor werknemers ATW-standaard 1-4-2007 LVNL-normen 
Minimum rusttijden   
Wekelijkse rust hetzij 36 uren per periode van 

7x24 uren  
hetzij 72 uren per periode van 
14x24 uren die opgesplitst 
kan worden in perioden van 
minimaal 32 uren 

hetzij 36 uren per periode van 
7x24 uren  
hetzij 60 uren per periode van 
9x24 uren 
 
(1 x per 5 weken in te korten tot 32 uren) 

Dagelijkse rust  11 uren per 24 uren 
(1 x per periode van 7 x 24 
uren in te korten tot 8 uren) 

idem 
(1 x per periode van 7 x 24 
uren in te korten tot 10 uren) 

Zondagsarbeid   
Arbeidsverbod  op zondag wordt geen arbeid 

verricht tenzij 
Idem 

Uitzondering 1  tenzij het tegendeel is 
bedongen en uit de aard van 
de arbeid voortvloeit 

Idem 

Uitzondering 2  tenzij de bedrijfsomstandig-
heden dit noodzakelijk maken 
en het medezeggenschaps-
orgaan daarmee instemt 

Idem 

Zondagsbepaling in geval van arbeid op 
zondag ten minste 13 vrije 
zondagen per 52 weken 

in geval van arbeid op 
zondag ten minste 13 vrije 
zondagen per 26 weken 

Maximum arbeidstijden 
(structureel) 

  

Arbeidstijd per dienst 12 uren 9 uren 
Arbeidstijd per week 60 uren 45 uren 
Arbeidstijd per 13 weken  520 uren 
Arbeidstijd per 16 weken 768 uren  
Nachtdiensten   
minimum rust na een 
nachtdienst die eindigt na 
02.00 uur 

14 uren Idem 

minimum rust na een reeks 
nachtdiensten 

46 uren 48 uren 

maximum arbeidstijd per 
nachtdienst 

10 uren 8 uren 

maximum aantal 
nachtdiensten 

36 per 16 weken 
 

3 per 2 weken 
(24 per 16 weken) 

maximum aantal achtereen-
volgende nachtdiensten 

7 3 
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Bijlage 4b bij de PR-10 
 
Normen voor werknemers ATW-standaard 1-4-2007 LVNL-normen 
Maximum arbeidstijden bij 
overwerk (incidenteel) 

  

Arbeidstijd per dienst 12 uren 11 uren 
Arbeidstijd per week 60 uren 54 uren 
Arbeidstijd per 13 weken gemiddeld 60 uren per week Gemiddeld 45 uren per week 
Overwerk bij nachtdiensten   
maximum arbeidstijd per 
nachtdienst 

12 uren 9 uren 

maximum arbeidstijd per 13 
weken 

 gemiddeld 40 uren per week 
(520 uren) 

maximum arbeidstijd per 16 
weken 

gemiddeld 48 uren per week 
(768 uren) 

 

Pauze minimaal ¼ uur   
Arbeidstijd per dienst >5½ uur  ½ uur Idem 
Arbeidstijd per dienst >8 uren  ¾ uur, waarvan ½ uur 

aaneengesloten 
arbeidstijd per dienst >10 
uren 

¾ uur 1 uur, waarvan een ½ uur 
aaneengesloten 

Consignatie   
maximum arbeidstijd per 24 
uur 

13 uur Idem 

maximum arbeidstijd per 
week 

60 uur Idem 

maximum arbeidstijd per 13 
weken  

 gemiddeld 45 uur per week 
(585 uren) 

maximum arbeidstijd per 16 
weken  

gemiddeld 48 uren per week 
(768 uren) 

 

maximum arbeidstijd per 13 
weken 
indien de consignatie geheel 
of gedeeltelijk de periode 
tussen 00.00 uur en 06.00 
uur omvat 

 gemiddeld 40 uur per week 
(520 uren) 

maximum arbeidstijd per 16 
weken 
indien de consignatie geheel 
of gedeeltelijk de periode 
tussen 00.00 uur en 06.00 
uur omvat 

 gemiddeld 48 uur per week 
(768 uren) 

arbeid meer dan 4 uren na 
een 1e oproep in een week 
eindigend na 02.00 uur 

- rusttijd 8 uren 

arbeid meer dan 4 uren na 
een 2e of volgende oproep in 
een week eindigend na 02.00 
uur  

- rusttijd 11 uren 

 
Voor werknemers jonger dan 18 jaar gelden afwijkende ATW-regels. Zie in voorkomend geval 
de Wet. 
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PR-11 : Van kracht per 1 december 2007, versie 2.0 
 
Onderwerp : Procedure interne vacaturevervulling 
 
Toelichting: 
In de uitvoeringsregeling werving en selectie LVNL is in artikel 3, 2e lid bepaald dat een 
vacature eerst intern wordt bekend gesteld alvorens tot externe publicatie wordt overgegaan. 
Deze bepaling heeft meerdere doelen: 
a. de interne mobiliteit voor een geschikte of geschikt te maken medewerker te bevorderen; 
b. bezien of de medewerker die de status heeft van herplaatsingkandidaat in aanmerking kan 

komen voor plaatsing in de vacature als het een passende functie betreft; 
c. bezien of de medewerker voor wie een re-integratietraject op basis van de WIA in gang is 

gezet mogelijk in aanmerking kan komen voor plaatsing in de vacature als het een 
passende functie betreft. 

Indien dit niet het geval is kan eventueel over worden gegaan tot een externe publicatie. 
Ter aanvulling op hetgeen reeds in de regeling werving en selectie LVNL is vastgesteld, geldt bij 
interne werving de volgende procedure. 
 
Artikel 1    Publicatie vacature 
1. Alle te vervullen vacatures bij Luchtverkeersleiding Nederland, met uitzondering van de 

vacatures waarop de bepalingen van artikel 3, 1e lid van toepassing zijn, worden intern 
gepubliceerd op de interne publicatieborden en de HRM-intranetsite. 

2. Indien het bestuur besluit dat er geen interne kandidaten beschikbaar zullen zijn wordt tot 
gelijktijdige externe publicatie over gegaan. 

3. Alvorens tot gelijktijdige in- en externe publicatie over te gaan, zal instemming van de 
ondernemingsraad worden gevraagd. 

 
Artikel 2    Selectieprocedure 
1. Op grond van zijn bevindingen selecteert de selectiecommissie de meest geschikte 

sollicitant. 
2. Indien de selectiecommissie het noodzakelijk acht, kunnen toekomstige collega’s een 

adviesrol vervullen bij de selectie. Mocht de selectiecommissie hiertoe overgaan, dan wordt 
dit voornemen vooraf aan de sollicitant(en) bekend gesteld. 

3. De uitslag van de selectie wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de sollicitant(en) ter 
kennis gebracht. Indien de sollicitant dit wenst, wordt dit mondeling toegelicht. 

4. Bezwaar tegen de uitkomst van de selectie dient te geschieden conform het gestelde in de 
bezwarenregeling rechtspositionele geschillen LVNL.  

 
Artikel 3    Volgorde benoeming en/of selectie 
1. Voor selectie c.q. benoeming komt als eerste in aanmerking de medewerker: 
 a. van wie de functie zal komen te vervallen en aan wie schriftelijk is verklaard dat het 

reorganisatiestatuut van toepassing is, én: 
 b. die op grond van een re-integratietraject op basis van de WIA in een andere functie 

geplaatst dient te worden. 
2. Indien op grond van het voorgaande geen benoeming plaats heeft kunnen vinden, zal de 

vacature breder bekend en opengesteld worden voor andere medewerkers binnen LVNL. 
3. Bij gelijkwaardige geschiktheid tussen de sollicitanten wordt de voorkeur gegeven aan de 

sollicitant voor wie de eventuele aanstelling een schaalverbetering inhoudt. 
4. Bij gelijkwaardige geschiktheid tussen sollicitanten met gelijke schaal geldt het 

anciënniteitprincipe waarbij medewerkers in vaste dienst voorrang genieten voor 
medewerkers in tijdelijke dienst. 

 
Artikel 4    Aanwijzing 
1. Een medewerker kan worden aangewezen om een vacature te vervullen indien: 

a. hij de status heeft van herplaatsingskandidaat; 
b. hij op grond van een re-integratietraject op basis van de WIA in een andere functie 

geplaatst dient te worden; 
c. hij in het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid of om andere sociale redenen voor 

herplaatsing in aanmerking komt; 
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 d. de te vervullen vacature de functie van een 1e lijnsmanager betreft. 
2. Indien het bestuur het voornemen heeft om een medewerker op basis van artikel 4,1e lid 

onder c en d of om een andere reden aan te wijzen, wordt dit voornemen met toelichting en 
vóórdat de betrokken medewerker benaderd is, aan de ondernemingsraad voorgelegd.  

 In het geval van aanwijzing van een 1e lijnsmanager zal aan de ondernemingsraad vooraf 
een functieprofiel, op basis waarvan een kandidaat zal worden aangewezen, ter advisering 
worden voorgelegd. 

3. Na ontvangst van het voornemen tot aanwijzing, dient, binnen een termijn van 4 weken, de 
ondernemingsraad het bestuur hieromtrent te adviseren. De ondernemingsraad zal hierbij 
de nodige vertrouwelijkheid in acht nemen. 

4. Het bestuur neemt, na kennis te hebben genomen van het advies van de ondernemings-
raad een besluit betreffende de voorgenomen aanwijzing. 

 
Artikel 5 Passendheid 
1. Een functie is als passend aan te merken wanneer een medewerker direct inzetbaar zal zijn 

in de functie. Een functie is ook als passend aan te merken indien blijkt dat een 
medewerker in een termijn van twaalf maanden geschikt te maken zal zijn voor de 
betreffende functie. 

2. Een functie is niet passend wanneer deze meer dan twee salarisschalen lager is 
gewaardeerd dan de huidige salarisschaal van de betrokken medewerker. Hiervan kan 
worden afgeweken wanneer de medewerker in goed overleg een lager gewaardeerde 
functie accepteert. 

3. Het bepaalde in het 2e lid is niet van toepassing indien de medewerker in het kader van het 
re-integratietraject op basis van de WIA slechts geschikt is verklaard tot het verrichten van 
werkzaamheden in een minder belastende en/of lager gewaardeerde functie  

 
Artikel 6 Uitzondering 
Voor de werving en selectie van aspirant-verkeersleiders, FIC verkeersleiders en VLA-
groundcontrollers geldt een afwijkende procedure (zie PR 23). 
 
Artikel 7 Slotbepaling 
Bedrijfsregeling BR-3 van 20 januari 1999 vervalt ingaande 1 maart 2004. 
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PR-12 : Van kracht per 1 december 2007  
 
Onderwerp : Regeling medische onderzoeken 
 
Bijlagen : 2 
 
 
Toelichting 
Op grond van de Wet op de medische keuringen (Stb.1997/365) is een (aanstellings)keuring 
slechts toegestaan indien aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de 
medische geschiktheid moeten worden gesteld. Onder medische geschiktheid voor de functie 
wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer en van 
derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid.  
De Wet op de medische keuringen verplicht de werkgever het volgende schriftelijk vast te 
leggen: 
- het doel van de keuring,  
- de vragen welke ten aanzien van de gezondheid zullen worden gesteld, en  
- de medische onderzoeken welke mogen worden verricht. 
 
Met inachtneming van de Wet op de medische keuringen en de Arbeidsomstandighedenwet is 
deze regeling opgesteld. Naast de aanstellingskeuring wordt in deze regeling de periodiciteit 
van de medische onderzoeken geregeld. Tevens worden het preventief medisch onderzoek  
(PMO) en de vrijwillige medische check-up (VMC) beschreven. Medische onderzoeken worden 
verricht door een daartoe bevoegde instantie. 
 
Indien een werknemer niet meer voldoet aan de gestelde medische eisen wordt gehandeld 
conform het rechtspositiereglement LVNL en de wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid. 
 
1.    Wettelijk voorgeschreven medisch onderzoek 
 
Artikel 1 
De werknemer die valt onder het besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart ( Stb. 
1999/346) wordt gekeurd op basis van de "regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen 
en medische verklaringen voor de luchtvaart" van de minister van Verkeer en Waterstaat. 1) 
 
1) Deze PR regelt niet de medische keuring voor de medewerker die onder voornoemd besluit valt. Het betreft hier 

de (FIC)-Verkeersleider, VLA-Ground Controller en VLA-Start UP Controller. Overig personeel valt onder de 
werking van de PR-12. 

 
Artikel 2 
De werknemer die valt onder de werking van de Mijnwet continentaal plat  (Stb. 1965/428), 
meer in het bijzonder artikel 149 van het mijnreglement continentaal plat, d.d. 13 maart 1979. 2), 
wordt gekeurd op basis van de "richtlijnen voor medische keuringen van personen op 
mijnbouwinstallaties" van de Staatstoezicht op de mijnen, d.d. 14 juni 1984. 2) 
 
2) Onder deze regelingen vallen werknemers die op een booreiland werkzaamheden verrichten. De keuring is 

preventief van karakter vanwege het feit dat deze verplicht wordt op het moment dat de werknemer wegens 
omstandigheden langer dan 72 uren achtereen op een mijnbouwinstallatie zal verblijven. 
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2.    Door LVNL voorgeschreven medisch onderzoek 
 
Artikel 3 
Verkeersleidingsassistent Tower/Approach (Rotterdam en Regional Unit). 
 
Doel van het medisch onderzoek 
Onderzoeken of de (aspirant)werknemer medisch geschikt is de functie van 
verkeersleidingsassistent Tower/Approach uit te oefenen. 
 
Onderzoekseisen 
Zie bijlage 1. 
 
Periodiciteit 
- Indien de werknemer jonger is dan 50 jaar wordt het medisch onderzoek verricht met een 

frequentie van ten minste 1 keer per 36 maanden.  
- Indien de werknemer tussen de 50 en 55 jaar is, wordt het medisch onderzoek verricht met 

een frequentie van ten minste 1 keer per 24 maanden. 
- Indien de werknemer 55 jaar of ouder is, wordt het medisch onderzoek verricht met een 

frequentie van ten minste 1 keer per 12 maanden. 
- In individuele gevallen kan, afhankelijk van gevonden afwijkingen, de frequentie worden 

verhoogd. 
 
Artikel 4 
Verkeersleidingsassistent ACC (Schiphol). 
 
Doel van het medisch onderzoek 
Onderzoeken of de (aspirant)werknemer medisch geschikt is de functie van verkeersleidings-
assistent ACC uit te oefenen. 
 
Onderzoekseisen 
Zie bijlage 2. 
 
Periodiciteit 
Het medisch onderzoek wordt verricht met een frequentie van ten minste 1 keer per 36 
maanden.  
 
Artikel 5 
Maintenance specialist, productgroep system services MS/S&I/NAV. 
Specialist infra, productgroep consoles-mechanica MS/S&I/CMC. 
 
Doel van het medisch onderzoek 
Onderzoeken of de (aspirant)werknemer geschikt is voor het uitoefenen van voornoemde 
functie gelet op het veiligheidsrisico in verband met klimmen in zendmasten dan wel klimmen in 
radarsystemen. 
 
Aard van het medisch onderzoek 
Lichamelijk onderzoek van armen, benen en rug. 
Vragen:  
1. Heeft u regelmatig pijn of stijfheid in de bovenste ledematen, zoals schouder, bovenarm, 

elleboog, onderarm, hand of vingers? 
2. Heeft u regelmatig pijn of stijfheid in de onderste ledematen, zoals heup, bovenbeen, knie, 

onderbeen, enkel, voet of tenen? 
3. Heeft u regelmatig pijn of stijfheid in de nek? Zo ja, trekt deze pijn ergens naar toe? 
4. Heeft u regelmatig pijn of stijfheid in de rug, zoals midden in de rug, of in de lendenstreek? 

Zo ja, trekt deze pijn ergens naar toe? 
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Periodiciteit 
Het medisch onderzoek wordt periodiek herhaald:  
- Indien de werknemer jonger is dan 40 jaar wordt het medisch onderzoek verricht met een 

frequentie van ten minste 1 keer per 48 maanden.  
- Indien de werknemer tussen de  40 en 50 jaar is, wordt het medische onderzoek verricht 

met een frequentie van ten minste 1 keer per 24 maanden. 
- Indien de werknemer 50 jaar of ouder is, wordt het medische onderzoek verricht met een 

frequentie van ten minste 1 keer peer 12 maanden.  
- In individuele gevallen kan afhankelijk van gevonden afwijkingen de frequentie worden 

verhoogd. 
 
Artikel 6  
Specialist infra, productgroep consoles-mechanica MS/S&I/CMC. 
Technical supervisor, productgroep OS&B, MS/S&I. 
Maintenance specialist, productgroep OIS/COM/NAV/SUR, MS/S&I. 
Product engenieer, productgroep OIS/COM/NAV, MS/S&I. 
Operator EW, uitvoerder B, engineer E, W en B, CS/FS/WEB. 
 
Doel van het medisch onderzoek  
Onderzoeken of de (aspirant)werknemer geschikt is voor het uitoefenen van voornoemde 
functie, gelet op het veiligheidsrisico in verband met verwisseling van kleurcode van bedrading, 
weerstanden, etc. 
 
Aard van het medisch onderzoek 
Onderzoek op kleurenonderscheidingsvermogen. 
Vragen: 
1. Draagt u een bril of contactlenzen? 
2. Heeft u klachten over het zien (zelfs als u contactlenzen of uw bril draagt)? 
3. Zo ja, bij zien veraf of bij zien dichtbij? 
4. Bent u kleurenblind?  
 
Periodiciteit 
Het medisch onderzoek is eenmalig.  
 
Artikel 7 
Hulpverlener bij de bedrijfshulpverlening. 
 
Doel van het medisch onderzoek 
Onderzoeken of de (aspirant)bedrijfshulpverlener geschikt is voor het uitoefenen van de functie 
gelet op de fysieke inspanning die van hem gevraagd zal worden bij calamiteiten. 
 
Aard van het medisch onderzoek 
Onderzoek van het lichamelijk bewegingsapparaat: 
- Een (aspirant)bedrijfshulpverlener met een afwijking van botten, gewrichten, spieren en 

pezen waarvan een functiebeperking het gevolg is, die de veiligheid onder normale 
omstandigheden nadelig kan beïnvloeden, of waardoor hij plotseling ongeschikt kan 
worden, wordt ongeschikt verklaard.  

- De bouw en functie van het bewegingsapparaat moet voldoende zijn om onder normale 
werkomstandigheden de functie veilig uit te oefenen. Een (aspirant)bedrijfshulpverlener met 
onvoldoende functie van het bewegingsapparaat wordt ongeschikt verklaard. 

Vragen:  
1. Heeft u regelmatig pijn of stijfheid in de bovenste ledematen, zoals schouder, bovenarm, 

elleboog, onderarm, hand of vingers? 
2. Heeft u regelmatig pijn of stijfheid in de onderste ledematen, zoals heup, bovenbeen, knie, 

onderbeen, enkel, voet of tenen? 
3. Heeft u regelmatig pijn of stijfheid in de nek? Zo ja, trekt deze pijn ergens naar toe? 
4. Heeft u regelmatig pijn of stijfheid in de rug, zoals midden in de rug, of in de lendestreek? Zo 

ja, trekt deze pijn ergens naar toe? 
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- Onderzoek van de oren: de (aspirant)bedrijfshulpverlener die conversatiespraak niet met 
ieder oor afzonderlijk hoort op een afstand van 2 meter van de onderzoeker en met de rug 
naar de onderzoeker gekeerd, wordt ongeschikt verklaard. 

- Bij het audiogram mag er voor elk oor afzonderlijk, geen gehoorverlies groter dan  
25 dB bestaan op de frequenties 500, 1000 en 2000 Hz, of van meer dan 40 dB op 3000 
Hz. 

- Onderzoek van de ogen: een (aspirant)bedrijfshulpverlener met een gezichtsscherpte in de 
verte, met of zonder correctie, van 6/9 of beter in elk oog afzonderlijk wordt geschikt 
verklaard. 

 
Periodiciteit 
Het medisch onderzoek wordt periodiek herhaald:  
- Indien de bedrijfshulpverlener jonger is dan 40 jaar wordt het medisch onderzoek verricht 

met een frequentie van ten minste 1 keer per 48 maanden.  
- Indien de bedrijfshulpverlener tussen de  40 en 50 jaar is, wordt het medische onderzoek 

verricht met een frequentie van ten minste 1 keer per 24 maanden. 
- Indien de bedrijfshulpverlener 50 jaar of ouder is, wordt het medische onderzoek verricht 

met een frequentie van ten minste 1 keer peer 12 maanden.  
- In individuele gevallen kan afhankelijk van gevonden afwijkingen de frequentie worden 

verhoogd. 
 
3.    Preventief medisch onderzoek (PMO) 
 
Artikel 8 
LVNL stelt de werknemer periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan dat erop is 
gericht de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de werknemer met zich brengt zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken. Een PMO komt voort uit de risico-inventarisatie en 
evaluatie. Na evaluatie van de risico-inventarisatie geeft de Arbodienst de specifieke risico-
effecten aan waar de werknemer(s) aan is (zijn) blootgesteld. 
Op basis van deze risico-inventarisatie en evaluatie bepaalt LVNL welke groep/ functie een 
PMO zou moeten ondergaan. 
Op grond van de huidige Arbeidsomstandighedenwet heeft de ondernemingsraad 
instemmingsrecht met betrekking tot de te verrichten PMO’s. Met inachtneming van deze wet 
wordt de ondernemingsraad jaarlijks gevraagd toestemming te verlenen aan de LVNL voor het 
verrichten van PMO’s. 
 
4.    Vrijwillige Medische Check-up (VMC) 
 
Artikel 9 
LVNL stelt de werknemer in de gelegenheid eens in de 4 jaar een onderzoek te ondergaan dat 
erop gericht is de algemene gezondheidstoestand van de werknemer in ogenschouw te nemen.  
Een VMC is tweezijdig. Enerzijds stelt zij LVNL in staat om mogelijke gezondheidsrisico's te 
herkennen en zodoende te beperken en/of te voorkomen. Anderzijds kan de bedrijfsarts, anders 
dan bij een arbeidsongeschiktheidstraject, op individueel niveau gezondheidsadviezen 
verstrekken zodat het VMC bijdraagt aan de gezondheidsbewust wording van de werknemer.  
 
5.    Slotbepalingen 
 
Artikel 10 
Bedrijfsregeling BR-33, d.d. 15 juli 1998 vervalt ingaande 1 mei 2003. 
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Bijlage 1 bij de PR-12 
 
Medische eisen verkeersleidingsassistent Tower/Approach (Rotterdam en Regional Unit)  
 
Ogen: 
1. Geschikt verklaring is afhankelijk van de refractieafwijking. 
1. Als de refractieafwijking tussen -3/-5 dioptrieën is, wordt de (aspirant)werknemer geschikt 

verklaard als: 
 a. er geen pathologie van betekenis kan worden aangetoond; 
 b. een optimaal correctiehulpmiddel overwogen is, zoals contactlenzen. 
3. Eenogigheid heeft ongeschikt verklaring tot gevolg. Geschikt verklaring wordt overwogen als 

de onderliggende ziekte volgens de consulentoogarts acceptabel is en de 
(aspirant)werknemer de functietest bevredigend uitvoert. 

4. Bij vermindert centraal zien, in één oog, minder dan de grenzen aangeven, wordt geschikt 
verklaring overwogen als het binoculair gezichtsveld normaal is en de onderliggende 
pathologie acceptabel is volgens de consulentoogarts. Het goed uitvoeren van een 
praktische functietest is vereist en er kan een operationele beperking worden opgelegd. 

5. Als de gezichtsscherpte in één oog onder de norm vermeld is, wordt geschikt verklaring 
overwogen als een evaluatie door de consulentoogarts heeft plaatsgevonden en de 
onderliggende pathologie acceptabel is en het gezichtsvermogen van het andere oog 
voldoende is. Op indicatie ondergaat de (aspirant)werknemer een functietest. 

6. Convergentie buiten het normale gebied wordt geaccepteerd als deze het nabij zien niet 
beperkt bij het lezen en bij het werken met of aan een beeldscherm. 

7. Visuseisen: 
Een (aspirant)werknemer met een gezichtsscherpte in de verte, met of zonder correctie, van 
6/9 of beter voor elk oog afzonderlijk wordt geschikt verklaard. 
Binoculair dient de gezichtsscherpte 6/6 of meer te bedragen. 
Er worden geen eisen gesteld aan de ongecorrigeerde minimale gezichtsscherpte. 
Een (aspirant)werknemer wordt onderworpen aan een beeldschermtest met een afstand van 
60 cm. De vereiste gezichtsscherpte wordt gemeten, zo nodig met de voorgeschreven 
correctie, en bedraagt 0,5 voor elk oog afzonderlijk. 
Als een (aspirant)werknemer corrigerende lenzen voor operationeel gebruik nodig heeft, 
wordt deze alleen geschikt verklaard wanneer: 

 a. de corrigerende lenzen de (aspirant)werknemer in staat stellen aan de visuseisen te 
voldoen bij alle werkafstanden en 

 b. één paar lenzen volstaat om aan de visuseisen te voldoen. 
Een abnormaal gezichtsveld leidt tot ongeschiktheid voor de functie. 

8. Kleuronderscheidingsvermogen: 
Een normaal kleurenonderscheidingsvermogen is noodzakelijk voor de uitoefening van de 
functie. Normaal kleuronderscheidingsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen de 
Ishihara test uit te voeren. Men is geslaagd voor de Ishihara test als alle cijfers goed 
opgenoemd worden zonder onzekerheid of aarzeling (minder dan 3 seconden per plaat). 
Wanneer men niet slaagt voor de Ishihara test, wordt men onderzocht met behulp van: 

 a. een anomaloscoop (Nagel equivalent). Men is voor deze test geslaagd wanneer de 
kleurenmatch trichromatisch is en binnen of op 4 eenheden op de schaal ligt; 

 b. lantaarntest met holmes Wright, Beynes en Spectrolux. Men is voor deze test geslaagd als 
de test foutloos wordt uitgevoerd. 

 
Oren: 
- Het gehoor wordt bij elke (aspirant)werknemer getest: deze test kan plaatsvinden met of 

zonder gehoorapparaat. De (aspirant)werknemer die conversatiespraak niet met ieder oor 
afzonderlijk hoort op een afstand van 2 meter van de onderzoeker en met de rug naar de 
onderzoeker toegekeerd, wordt ongeschikt verklaard. 

- Een audiogram wordt gemaakt bij de (aspirant)werknemer en vervolgens: 
- eens per vier jaar tot het bereiken van de veertigjarige leeftijd en vervolgens 
- eens per twee jaar. 
- Bij de (aspirant)werknemer mag er voor elk oor afzonderlijk geen gehoorverlies groter dan 

20 dB zijn op de frequenties 500, 1000, en 2000 Hz, of van meer dan 35 dB op 3000 Hz 
zijn. 
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- Een (aspirant)werknemer wiens gehoorverlies binnen 5 dB van deze grenzen is, wordt tot 
het bereiken van de veertigjarige leeftijd ten minste eens per twee jaar en na het bereiken 
van de veertigjarige leeftijd ten minste eens per jaar getest op toon-audiometrie. 

- Bij een herhalingskeuring mag er voor elk oor afzonderlijk geen gehoorverlies groter dan 35 
dB zijn op de frequenties 500, 1000 en 2000 Hz of groter dan 50 dB op 3000 Hz. 

- Een (aspirant)werknemer wiens gehoorverlies binnen 5 dB van deze grenzen is op de 
onderzochte frequenties, wordt ten minste jaarlijks getoetst met behulp van toon-
audiometrie. 

- Bij vernieuwing of verlenging van de medische geschikt verklaring kan de werknemer met 
hypoacusis geschikt verklaard worden als het spraak audiogram een goede 
verstaanbaarheid aangeeft. 

 
Bloeddruk: 
- Als de bloeddruk bij voortduring hoger is dan 160 mmHG systolisch en 100 mmHG 

diastolisch, met of zonder behandeling, wordt de (aspirant)werknemer ongeschikt verklaard.  
a.  Medicatie ter controle van de bloeddruk moet te verenigen zijn met de veilige uitoefening 

van de functie. 
b.  Bij aanvang van de medicamenteuze behandeling wordt een (aspirant)werknemer tijdelijk 

ongeschikt verklaard, tot dat duidelijk is dat medicatie geen significante bijwerkingen 
heeft. 

 
Bewegingsapparaat: 
- Een (aspirant)werknemer met een afwijking van botten, gewrichten, spieren en pezen 

waarvan een functiebeperking het gevolg is, die de veiligheid onder normale 
werkomstandigheden nadelig kan beïnvloeden of waardoor hij plotseling ongeschikt kan 
worden, wordt ongeschikt verklaart. 

- De bouw en functie van het bewegingsapparaat moet voldoende zijn om onder normale 
werkomstandigheden de functie veilig uit te oefenen. 

- Een (aspirant)werknemer met onvoldoende functie van het bewegingsapparaat wordt 
ongeschikt verklaard.  

- Het gebruik van de armen en de nek mag niet in ernstige mate worden gehinderd. 
- Bij de afdelingen voor de plaatselijke en naderingsluchtverkeersleiding mogen geen ernstige 

beperkingen bij het lopen en het trap lopen aanwezig zijn.  
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Bijlage 2 bij de PR-12 
 
Medische eisen Verkeersleidingsassistent ACC (Schiphol)   
 
Ogen: 
1. Geschikt verklaring is afhankelijk van de refractieafwijking. 
2. Als de refractieafwijking tussen -3/-5 dioptrieën is, wordt de (aspirant)werknemer geschikt 

verklaard als: 
a. er geen pathologie van betekenis kan worden aangetoond; 
b. een optimaal correctiehulpmiddel overwogen is, zoals contactlenzen. 

3. Eenogigheid heeft ongeschikt verklaring tot gevolg. Geschikt verklaring wordt overwogen als 
de onderliggende ziekte volgens de consulentoogarts acceptabel is en de 
(aspirant)werknemer de functietest bevredigend uitvoert. 

4. Bij vermindert centraal zien, in één oog, minder dan de grenzen aangeven, wordt geschikt 
verklaring overwogen als het binoculair gezichtsveld normaal is en de onderliggende 
pathologie acceptabel is volgens de consulentoogarts. Het goed uitvoeren van een 
praktische functietest is vereist en er kan een operationele beperking worden opgelegd. 

5. Als de gezichtsscherpte in één oog onder de norm vermeld is, wordt geschikt verklaring 
overwogen als een evaluatie door de consulentoogarts heeft plaatsgevonden en de 
onderliggende pathologie acceptabel is en het gezichtsvermogen van het andere oog 
voldoende is. Op indicatie ondergaat de (aspirant)werknemer een functietest. 

6. Convergentie buiten het normale gebied wordt geaccepteerd als deze het nabij zien niet 
beperkt bij het lezen en bij het werken met of aan een beeldscherm. 

7. Visuseisen 
Binoculair dient de gezichtsscherpte 6/6 of meer te bedragen. 
Er worden geen eisen gesteld aan de ongecorrigeerde minimale gezichtsscherpte. 
Een (aspirant)werknemer wordt onderworpen aan een beeldschermtest met een afstand van 
60 cm. De vereiste gezichtsscherpte wordt gemeten, zo nodig met de voorgeschreven 
correctie, en bedraagt 0,5 voor elk oog afzonderlijk. 
Een abnormaal gezichtsveld leidt tot ongeschiktheid voor de functie. 

8. Kleuronderscheidingsvermogen 
Een normaal kleurenonderscheidingsvermogen is noodzakelijk voor de uitoefening van de 
functie. Normaal kleuronderscheidingsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen de 
Ishihara test uit te voeren. 
Men is geslaagd voor de Ishihara test als alle cijfers goed opgenoemd worden zonder 
onzekerheid of aarzeling (minder dan 3 seconden per plaat). 
Wanneer men niet slaagt voor de Ishihara test, wordt men onderzocht met behulp van: 

 a. een anomaloscoop (Nagel equivalent). Men is voor deze test geslaagd wanneer de 
kleurenmatch trichromatisch is en binnen of op 4 eenheden op de schaal ligt; 

 b. lantaarntest met holmes Wright, Beynes en Spectrolux. Men is voor deze test geslaagd 
als de test foutloos wordt uitgevoerd. 

 
Oren: 
- Het gehoor wordt bij elke (aspirant)werknemer getest: deze test kan plaatsvinden met of 

zonder gehoorapparaat. De (aspirant)werknemer die conversatiespraak niet met ieder oor 
afzonderlijk hoort op een afstand van 2 meter van de onderzoeker en met de rug naar de 
onderzoeker toegekeerd, wordt ongeschikt verklaard. 

- Een audiogram wordt gemaakt bij de (aspirant)werknemer en vervolgens eens per drie jaar. 
- Bij de aspirant werknemer mag er voor elk oor afzonderlijk geen gehoorverlies groter dan 20 

dB zijn op de frequenties 500, 1000, en 2000 Hz, of van meer dan 35 dB op 3000 Hz zijn. 
- Bij een herhalingskeuring mag er voor elk oor afzonderlijk geen gehoorverlies groter dan 35 

dB zijn op de frequenties 500, 1000 en 2000 Hz of groter dan 50 dB op 3000 Hz.   
- Bij vernieuwing of verlenging van de medische geschikt verklaring kan de werknemer met 

hypoacusis geschikt verklaard worden als het spraak audiogram een goede 
verstaanbaarheid aangeeft. 
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Personele regelingen 
 
PR-13   : Van kracht per 1 oktober 2008, versie 1.0 
 
Onderwerp  : Regeling alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen 1) 
 
Bijlagen  : 2 
 
1) psychotroop: wijzigingen teweeg brengend in de gemoeds- of zielstoestand of in de geestelijke vermogens. 
 
Toelichting 
 
Het is algemeen bekend dat er middelen zijn die bij gebruik van invloed zijn op de mentale en 
geestelijke toestand van de gebruiker. Zowel ICAO (1995) als Eurocontrol (2002) hebben de 
lidstaten er op gewezen, respectievelijk de lidstaten verplicht, dat er ten aanzien van gebruik 
van bovengenoemde middelen beleid moet worden ontwikkeld en regelgeving moet worden 
opgesteld. 
 
Daarnaast is met het van kracht worden van de Wet luchtvaart in 1999 het verkeren onder 
invloed terwijl de operationele functie wordt uitgeoefend geclassificeerd als een misdrijf. 2) 
LVNL is op grond van de Wet luchtvaart, en meer in het bijzonder artikel 5.17a en het gestelde 
in titel 2.2, als werkgever verantwoordelijk voor het voorkomen dat een werknemer die onder 
invloed verkeert zijn werkzaamheden verricht. 
 
2)  Het openbaar ministerie kan, op grond van de Wet luchtvaart leden van het boordpersoneel en  

(assistent-)luchtverkeersdienstverleners op de arbeidsplek controleren op het gebruik van verboden middelen. 
 
Gegeven deze verantwoordelijkheid is in het rechtspositiereglement een bepaling opgenomen 
dat het onder invloed verkeren van bepaalde middelen verboden is (art. 71a). 
Om deze verbodsbepaling te handhaven en voor zowel leidinggevenden als werknemers 
duidelijk te maken hoe bij (vermeende) constatering van overtreding van dit verbod gehandeld 
dient te worden is deze regeling, in overleg met de ondernemingsraad, opgesteld. 
 
Begripsbepaling 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

bestuur:  het orgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon LVNL, 
ingevolge de Wet luchtvaart belast met de dagelijkse 
leiding van deze organisatie; 

werknemer: degene die werkzaam is bij of voor LVNL; 
middel of stof: een middel of stof zoals bedoeld in artikel 71a van het 

rechtspositiereglement. 
 
Algemeen 
 
Artikel 2 
1. In het werkoverleg kan het ADPG-beleid onderwerp van gesprek zijn. 
2. Daarnaast worden de werknemers voorgelicht over het door de organisatie vastgestelde 

ADPG-beleid door verspreiding daarvan en door speciale voorlichtingsacties, zoals 
publicaties in het personeelsblad en een door iedere werknemer te volgen introductiecursus. 

 
Artikel 3 
Het bestuur verbiedt een werknemer, van wie men weet of redelijkerwijs kan weten dat deze 
onder invloed verkeert van een middel of stof, zijn werkzaamheden te verrichten. 
 
Artikel 4 
Het bestuur draagt de in artikel 3 genoemde bevoegdheid ter handhaving van dit verbod op aan 
de verantwoordelijk unit manager, respectievelijk de direct leidinggevende van de werknemer. 
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Signalering 
 
Artikel 5 
De werknemer die onder invloed verkeert, of vermoedt dat hij onder invloed verkeert, van een 
middel of stof is verplicht dit direct te melden aan de unit manager of zijn direct leidinggevende. 
 
Artikel 6 
De werknemer die constateert dat een andere werknemer, waarvan hij weet of vermoedt dat 
deze onder invloed is van een middel of stof, zijn werkzaamheden wil gaan verrichten, is 
verplicht dit direct te melden aan de unit manager of zijn direct leidinggevende. 
 
Artikel 7 
Indien de unit manager of direct leidinggevende vermoedt dat, op basis van zijn eigen 
waarneming of een ontvangen melding zoals genoemd in artikel 5 of 6, een werknemer onder 
invloed is van een middel of stof, is hij bevoegd de hierna volgende maatregelen nemen. 
 
Maatregelen 
 
Artikel 8 
De unit manager of direct leidinggevende spreekt de werknemer in eerste instantie aan op de 
reden waarom er sprake is van een vermoeden. In tweede instantie spreekt de unit manager of 
direct leidinggevende de werknemer over: 
a. de te nemen vervolgactie(s) en/of maatregel(en); 
b. de verwachtingen die de unit manager of direct leidinggevende heeft van de werknemer ten 

aanzien van het volgen van de afgesproken actie(s) en/of maatregel(en); 
c. de eventuele sancties indien de werknemer niet voldoet aan de verwachtingen. 3) 
 
3)  De unit manager of direct leidinggevende kan daarbij gebruik maken van de in de bijlage 2 bij deze PR 

opgenomen ‘Handreiking Leidinggevenden Handhaving ADPG-beleid’ dan wel dit vermoeden met de 
bedrijfsmaatschappelijk werker en/of de bedrijfsarts bespreken, voordat hij in gesprek gaat met de betreffende 
werknemer zelf. 

 
Artikel 9 
De unit manager of direct leidinggevende dient bij een vermoeden de werknemer aan te bieden 
om vrijwillig een test te ondergaan om aan te tonen dat deze niet onder invloed is van een 
middel of stof.  
De unit manager of de direct leidinggevende neemt de test af. 
 
Artikel 10 
Indien de uitkomst van de test: 
a. negatief is, kan de werknemer zijn werkzaamheden verrichten; 
b. positief is, mag de werknemer zijn werkzaamheden niet verrichten. 
 
Artikel 11 
Geëigende testmiddelen zijn: 
a. de door LVNL ter beschikking gestelde testapparatuur; 
b. andere testmethoden, uit te voeren door een daartoe bevoegde instantie of een arts. 
 
Artikel 12 
In afwijking van artikel 10 kan de unit manager of direct leidinggevende, ondanks het feit dat de 
uitkomst van de test negatief is, op basis van eigen waarneming besluiten dat de werknemer 
zijn werkzaamheden niet kan verrichten. 
 
Artikel 13 
Indien de werknemer weigert aan het verzoek van de unit manager of zijn direct leidinggevende 
te voldoen om: 
a. een test te ondergaan, of; 
b. gevolg te geven aan de opdracht om de werkzaamheden niet te verrichten of te staken, 
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heeft de unit manager of direct leidinggevende de bevoegdheid om, op grond van artikel 90, lid 
1 van het rechtspositiereglement LVNL, de werknemer de toegang tot de organisatielokalen, 
organisatiegebouwen of de arbeid dan wel het verblijf aldaar direct te ontzeggen. 
 
Artikel 14 
Indien: 
a. de werknemer weigert een test te ondergaan zoals genoemd in artikel 9; 
b. de uitkomst van de test, zoals genoemd in artikel 9, positief is; 
c. de werknemer geen gevolg geeft aan de opdracht, zoals genoemd in artikel 12, om de 

werkzaamheden niet te verrichten of te staken; 
d. de unit manager of direct leidinggevende de werknemer, zoals genoemd in artikel 13, de 

toegang ontzegt, 
dient de dienstdoende unit manager of direct leidinggevende dit onverwijld, door middel van een 
gedateerd en ondertekend schriftelijk verslag, te melden aan de 2e lijnmanager, de 
verantwoordelijke HRM-consultant en eventueel het bestuur. 
 
Artikel 15 
Na ontvangst van de melding zal het bestuur zich nader beraden over eventueel te treffen 
maatregelen ten aanzien van de werknemer aan wie de toegang tot de arbeid is ontzegd. 
 
Artikel 16 
1. De ontzegging van de toegang, zoals genoemd in artikel 13, kan door het unit management 

respectievelijk de 2e lijnmanager worden opgeheven. 
2. Opheffing van de ontzegging vindt in ieder geval plaats: 
 a. als met de betrokken werknemer nadere afspraken zijn gemaakt over een vervolgtraject, 

of; 
 b. indien de werknemer feitelijk aantoont door middel van een verklaring van de bedrijfs- of 

keuringsarts, dat hij niet onder invloed verkeert. 
 
Aanvullende bepalingen 
 
Artikel 17 
Voor de werknemer die werkzaam is bij of voor LVNL en: 
a. een functie vervult waarvoor een brevet vereist is 4), of; 
b. een veiligheidsgerelateerde functie vervult (zie bijlage 1) 5), 
gelden op grond van aanvullende wet- en regelgeving (neergelegd in de Wet Luchtvaart, 
ESARR 5 en ICAO) naast hetgeen hierboven is omschreven, de onderstaande aanvullende 
bepalingen met betrekking tot het gebruik van alcohol, drugs en/of psychotrope genees-
middelen. 
 
4) De Wet luchtvaart noemt (assistent-)luchtverkeersdienstverlener. 
5) Het betreft hier een nader te noemen groep werknemers die werkzaamheden verricht aan apparatuur ten 

behoeve van het operationele ATC-proces. 
 
Artikel 18 
De leidinggevende van de werknemer die brevethouder is, kan op basis van de Wet 
luchtverkeer deze werknemer de verplichting opleggen om een test te ondergaan indien hij 
weet of indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van gebruik of misbruik van alcohol, 
drugs en of een psychotrope geneesmiddel. 6) 
 
6) Op grond van de Wet luchtvaart is het LVNL (de leidinggevende) verboden luchtverkeersdienstverlening te laten 

verrichten door een werknemer waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten, dat deze verkeert onder 
zodanige invloed van een stof, dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een 
andere stof – de vaardigheid voor het geven van luchtverkeersdienstverlening of het bedienen van een 
grondstation of een mobiel station kan verminderen. Art. 5.17, lid 2 jo Art. 2.12 lid 5 Wet luchtvaart.  

 Om het verbod te kunnen handhaven dient men vooraf te controleren op het gebruik. Laat men dit na dan is niet 
alleen de werknemer maar ook LVNL (de leidinggevende) in overtreding. 

 
Artikel 19 
1. De test die eventueel kan worden afgenomen op de werknemer die brevethouder is, zal bij 

voorkeur plaatsvinden voorafgaande aan een werkelijke operationele dienst. 7) 
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2. De uitvoering van de test en verdere afhandeling van een positief resultaat wordt vastgelegd 
in een getekende overeenkomst tussen de leidinggevende en de betrokken werknemer zelf. 

 
7) De leidinggevende wijst de werknemer op de hieraan verbonden (strafrechtelijke) consequenties indien de 

verplichting om een test te ondergaan wordt opgelegd nadat de werkzaamheden zijn aangevangen en de 
uitkomst van de test positief blijkt te zijn. 

 
Artikel 20 
1. De leidinggevende van een werknemer met een veiligheidsgerelateerde functie ten behoeve 

van het operationele proces (zie bijlage 1), kan de betreffende werknemer verzoeken om 
vrijwillig een test te ondergaan indien er bij de leidinggevende een vermoeden bestaat van 
gebruik of misbruik van alcohol, drugs of een psychotrope geneesmiddel. 

2. De uitvoering van de test en verdere afhandeling bij een positief resultaat wordt vastgelegd 
in een getekende overeenkomst tussen de leidinggevende en de betrokken werknemer zelf. 

 
Medicijngebruik  
 
Artikel 21 
Werknemers die brevethouder zijn en werknemers met een veiligheidsgerelateerde functie 
(bijlage 1) mogen de aan hen opgedragen werkzaamheden niet uitvoeren indien er tijdens of 
voorafgaande aan de arbeid sprake is van gebruik van medicijnen voorzien van een gele of 
rode sticker of in het geval de bedrijfsarts over een medicijn een negatief advies heeft 
gegeven.8) 
 
8) Voorbeelden zijn te raadplegen in de handreiking voor leidinggevenden over het ADPG-beleid. 
 



  1 januari 2009 100

BIJLAGE 1 BIJ DE PR-13 
 

VEILIGHEIDSGERELATEERDE FUNCTIES 
 
Onder de werknemer in een veiligheidsgerelateerde functie die werkzaamheden verricht aan 
apparatuur ten behoeve van het operationele ATC-proces wordt voor deze regeling verstaan: 
 
Unit Functienaam   
 
S&I/O&SB/ISC OPS Technical supervisor  
 
S&I/OIS/SUP Maintenance specialist  
 Product engineer  
 
S&I/COM/ZUID Maintenance specialist  
S&I/COM/DATA Product engineer  
S&I/COM/INS Maintenance specialist  
S&I/COM/VOICE Product engineer  
 
S&I/NAV/SVC Maintenance specialist   
 Product engineer  
 
S&I/SUR/S&R Maintenance specialist  
 
S&I/CMC/CAB/BI Specialist infra  
S&I/CMC/CAB/BU Specialist infra   
S&I/CMC/CON/E Specialist infra 
 
RU/TD/Beek Technicus  
 Senior technicus  
 
RU/TD/Eelde Technicus  
 Senior technicus   
 
CS/FS/WEB Engineer W en E  
 Operator W en E  
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BIJLAGE 2 BIJ DE PR-13  
 
HANDREIKING LEIDINGGEVENDEN HANDHAVING ADPG-BELEID 
 
PRIVÉ 
Voorop wordt gesteld dat een privéprobleem in principe privé blijft en als zodanig ook door de 
medewerker dient te worden opgelost. Een hulpvraag kan via de huisarts verlopen. Hiermee 
wordt beoogd te voorkomen dat problemen in de privésituatie aan het werk wordt gerelateerd. 
Aan het werk gerelateerde problemen kunnen in het ernstigste geval een maatregel als 
oneervol ontslag tot gevolg hebben.  
 
WERK GERELATEERD 
Een medewerker die met een ADPG-probleem op de werkplek wordt gesignaleerd heeft op dat 
moment de mogelijkheid om het probleem privé te houden verloren. Een probleem op het werk 
leidt in alle gevallen tot het in gang zetten van het hierna geformuleerde beleid. 
 
SIGNALERING 
Naast de preventieve maatregelen ligt het accent van het beleid op een snelle reactie op de 
signalen van een (beginnend) gebruik bij een medewerker. Dit is zowel in het belang van de 
medewerker die dan kans heeft om via een korte ambulante behandeling te herstellen als in 
belang van LVNL omdat de medewerker (na korte behandeling) voor de organisatie behouden 
blijft. Een ‘not fit for the job’ signaal kan op verschillende manieren bij de leidinggevende* 
binnenkomen. De wijze waarop dit geschiedt is niet belangrijk, belangrijk is dat de 
leidinggevende alert en actief reageert op dit signaal. 
* direct leidinggevende/unit manager. 
 
ACTIE  
Nadat de leidinggevende zich er van vergewist heeft dat aan hem verstrekte informatie - 
signalering door collega’s, de medewerker zelf, anderen of eigen waarneming - aanleiding geeft 
om te vermoeden dat er sprake is van een probleem of gebruik, moet hij met de medewerker in 
gesprek gaan.* 
*In geval van een probleem zal de medewerker zelf altijd geneigd zijn het gebruik te bagatelliseren en te ontkennen. 
Een zinvolle benadering ten aanzien van het gebruik van deze middelen en het tijdig signaleren en direct reageren 
van de leidinggevende is essentieel. De kans op herstel en re-integratie is dan nog optimaal en de gevolgen voor 
zowel de medewerker als leidinggevende zijn te overzien. 
 
Gesprek tussen leidinggevende en betrokkene 
De leidinggevende heeft een (functionerings)gesprek met de medewerker, waarin hij op 
feitelijke gronden aantoont dat er sprake is van disfunctioneren en/of het overtreden van de 
geldende wet- en regelgeving. In dat gesprek hanteert de leidinggevende de methode van de 
‘constructieve confrontatie’. Deze methode is een strategie die mensen in een bepaalde 
tijdsperiode voor de keuze stelt óf hulp te aanvaarden óf geconfronteerd te worden met 
geleidelijk in zwaarte toenemende maatregelen als hulp geweigerd wordt en/of het gedrag niet 
verandert (sancties). 
In het gesprek: 
- Maakt de leidinggevende duidelijk wat hij/zij verwacht van de medewerker ten aanzien van 

het volgen van de regels en/of diens functioneren. 
- Bespreekt de leidinggevende wat de mogelijke gevolgen en eventuele sancties zullen zijn 

als de medewerker niet aan die verwachtingen zal voldoen. 
- Moet de leidinggevende de medewerker er op wijzen dat binnen LVNL hulp aanwezig is en 

dat ook buiten LVNL hulp kan worden gezocht. In dit stadium hoeft van verwijzing naar in- 
of externe hulpverlening nog geen sprake te zijn. Het initiatief ligt bij de betrokken 
medewerker. 

 
Het gesprek wordt afgerond met afspraken over: 
- de termijn van de verbetering; 
- de concrete stappen (veranderingen in het gedrag) plan van aanpak; 
- wanneer een tweede gesprek zal plaatsvinden. 
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Schriftelijke vastlegging 
Het gesprek en de vervolgafspraken worden vastgelegd in een brief, namens het bestuur, aan 
de medewerker. Hierin wordt tevens vastgelegd dat de medewerker de leidinggevende op de 
hoogte moet houden van ontwikkelingen en/of vorderingen voor zover die van belang zijn voor 
het functioneren en dat de leidinggevende waar nodig medewerking zal verlenen (verlof voor 
consultatie, e.d.) om vooruitgang te realiseren. 
 
Periodieke gesprekken 
De ontwikkeling en huidige stand van zaken moeten aan de orde komen tijdens het houden van 
de periodiek geplande gesprekken. Het tijdsbestek waarin deze gesprekken moeten plaats-
vinden, worden in overleg tussen de hierbij betrokkenen (leidinggevende, medewerker, HRM-
consultant, BMW, derde partij) bepaald. 
Tijdens deze gesprekken worden (waar mogelijk) termijnen afgesproken en afspraken zo nodig 
bijgesteld. 
Als blijkt dat de gemaakte afspraken door de medewerker niet zijn of worden nagekomen en er 
nog steeds sprake is van disfunctioneren kan de medewerker geconfronteerd worden met in 
zwaarte toenemende sancties. Daarnaast moet de medewerker steeds weer de keus 
voorgelegd krijgen om hulp te aanvaarden. 
 
De werknemer kiest voor hulp 
Als de medewerker kiest voor hulp, zal zijn situatie besproken worden in het overleg van het 
sociaal medisch team LVNL (SMT). Hier worden afspraken gemaakt over interne begeleiding en 
externe verwijzing.  
Tussen de leden van het SMT, de betrokken medewerker en de leidinggevende moet overleg 
plaatsvinden over de te nemen stappen. 
 
Dossiervorming 
De leidinggevende informeert de HRM-consultant over het gehouden (functionerings)gesprek. 
De HRM-consultant legt in een vertrouwelijk dossier over de medewerker alle informatie* vast, 
zodat verandering in het gedrag van de medewerker chronologisch wordt geregistreerd. 
*Het gaat hierbij om informatie over: 
- de huidige situatie; 
- alle hierna volgende gevallen van disfunctioneren en/of regelovertreding; 
- het (grijs) ziekteverzuim; 
- de geconstateerde verbeteringen. 
 
Van alle periodieke gesprekken tussen leidinggevende en medewerker wordt een kort verslag 
gemaakt. De medewerker moet dit voor gezien tekenen en hij ontvangt een afschrift. Deze 
gespreksverslagen worden gevoegd in het vertrouwelijk dossier. 
 
Verslaglegging en/of aantekeningen gemaakt tijdens het SMT worden eveneens in het 
vertrouwelijk dossier van de medewerker toegevoegd. 
 
Dossiervorming is vereist om, bij vooruitgang, stilstand of achteruitgang, tot het nemen van 
gepaste (straf)maatregelen over te kunnen gaan. 
 
Het vertrouwelijk dossier wordt, na sluiten van de case, in een gesloten verzegelde envelop 
toegevoegd aan het HRM-personeelsdossier. In geval van herhaling wordt het vertrouwelijk 
dossier geopend en toegevoegd aan een nieuw aan te leggen dossier. 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Direct leidinggevende  
De relatie tussen de leidinggevende en de medewerker is een hiërarchische. De leidinggevende 
heeft ten aanzien van het ADPG-beleid als taak de medewerker ter verantwoording te roepen 
met betrekking tot disfunctioneren en/of regelovertreding. 
In een functioneringsgesprek kan naar de oorzaken of het vermoeden van een probleem 
geïnformeerd worden en wordt er op de mogelijkheden die er bestaan om hulp te vragen voor 
het oplossen van de problemen gewezen. 
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De leidinggevende kan het vermoeden van een probleem met de bedrijfsmaatschappelijk 
werker en/of bedrijfsarts bespreken, alvorens hij het gesprek met de betreffende medewerker 
aangaat. 
 
De leidinggevende gaat een gesprek aan met betrokken medewerker over het geconstateerde 
disfunctioneren en/of regelovertreding en wijst op de mogelijke consequenties daarvan. 
 
De leidinggevende verwijst de medewerker naar de bedrijfsmaatschappelijk werker en/of de 
bedrijfsarts, afhankelijk van de fysieke conditie van de medewerker. 
 
De leidinggevende onderhoudt regelmatig contact met de medewerker met betrekking tot het 
functioneren en het verloop van het plan van aanpak. 
 
De leidinggevende onderhoudt contact met de HRM-consultant in verband met dossiervorming. 
 
Afdeling HR/HRM – HRM-consultant 
De HRM-consultant: 
- adviseert en begeleidt de leidinggevende; 
- legt de afspraken en de eventueel genomen maatregelen schriftelijk vast; 
- overlegt met de manager HR over de eventuele rechtspositionele consequenties. 
 
Afdeling HR/HRM – manager HR  
De manager HR adviseert de HRM-consultant en leidinggevende met betrekking tot het 
bepalen van de te volgen procedure, arbeidsvoorwaardelijke elementen en de eventueel te 
nemen rechtspositionele maatregelen/sancties. 
 
Bedrijfsmaatschappelijk werker en bedrijfsarts 
De bedrijfsmaatschappelijk werker en bedrijfsarts: 
- bespreken de gesignaleerde problematiek op basis van de verkregen informatie; 
- verwijzen en begeleiden de medewerker naar een deskundige instantie*; 
- onderhouden contact met de medewerker ten aanzien van het verloop van de behandeling; 
- onderhouden contacten met hulpinstanties* en vertegenwoordigen LVNL; 
- verstrekken informatie op hoofdlijnen aan de leidinggevende over het verlopen van de 

behandeling. 
*Behandelingsafspraken worden dus in principe gemaakt via de bedrijfsmaatschappelijk werker en/of de bedrijfsarts. 
 
De bedrijfsarts kan zo nodig de medewerker tijdelijk arbeidsongeschikt verklaren voor de 
functie.  
 
Over de inhoudelijke gang van zaken van de behandeling doen bedrijfsmaatschappelijk werker 
en de bedrijfsarts geen mededelingen aan derden. 
 
Wanneer een 3-partijen contract wordt opgesteld met een externe instantie – bijvoorbeeld met 
Bureau Consistent te Haarlem – dan wordt ook rechtstreeks overlegd tussen Consistent, de 
medewerker en de direct leidinggevende. 
 
BENADERING VAN WERKNEMER OVER HET GEBRUIK IN EEN GESPREK  
 
Voordat u als leidinggevende het gesprek begint 
Wanneer u signaleert dat een medewerker een probleem heeft, is interventie geboden. Ook als 
er geen sprake is van een daling van de arbeidsprestatie, dat wil zeggen de arbeidsprestatie is 
gelijk maar er is bijvoorbeeld een toename van het kortdurend verzuim. 
- Houd een verslag bij van de aan- en afwezigheid van de betrokken medewerker, de 

arbeidsprestatie, bepaalde voorvallen die een rol spelen in uw beoordeling van de situatie 
en andere detailgegevens. 

- Houd de medewerker niet van minuut tot minuut in de gaten. Onderzoek is slechts 
toegestaan als er een redelijk vermoeden van schuld bestaat. 

- Raadpleeg - zeker bij twijfel - vooraf de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en de 
HRM-consultant. 
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- Probeer niet om een diagnose te stellen van het probleem; laat dit over aan het SMT en 
externe deskundigen. 

- Gebruik van middelen/verslaving is vaak een symptoom van dieperliggende problemen. 
Juist omdat het probleem complex kan zijn, is het verstandig om advies te vragen bij de 
bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werker. 

- Bereid het gesprek goed voor. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de procedures 
en regels van het ADPG-beleid. Stel van tevoren concrete en haalbare doelen voor uzelf 
vast (en op schrift). 

 
Het gesprek, de constructieve confrontatie 
- Houd het gesprek in alle rust en onder vier ogen. Praat met de medewerker vooral over zijn 

onvoldoende arbeidsprestaties, zijn gedrag, verzuim, te laat komen, etc. Het gaat dus om 
zichtbare, aanwijsbare gedragingen. 

- Gebruik concrete feiten om te veronderstellen dat gezondheidsproblemen een rol kunnen 
spelen bij het disfunctioneren. 

- Een probleemgebruiker kan een slimme en harde strijd voeren om (aan) te tonen dat hij 
geen hulp behoeft en kan stoppen op elk moment dat hij dat wil. 

 
Houd in het gesprek vast aan de volgende invalshoeken: 
- Gebruik van bepaalde middelen is een privé zaak. Zodra het echter invloed heeft op het 

functioneren van de medewerker wordt het een zaak van de organisatie en van u, als 
leidinggevende. 

- Als de medewerker stelt dat er nog nooit iets is gebeurd, kunt u verwijzen naar de door u 
verzamelde feiten en concrete voorvallen waaruit wel blijkt dat het functioneren 
onvoldoende is. Dit moet in de toekomst - binnen een bepaalde termijn - verbeteren en 
ernstiger problemen moeten worden voorkomen. 

- Als de aanwijzingen voor gebruik niet sterk zijn, is voorzichtigheid geboden. Het 
functioneren blijft uw aanknopingspunt. Spreek uw zorg uit over de medewerker, verklaar 
het ADPG-beleid van de LVNL en geef aan waar de medewerker hulp kan krijgen. 

- Toon uw betrokkenheid en geef duidelijk aan dat u de medewerker voor de organisatie wilt 
behouden. Benadruk daarbij zijn waarde voor de LVNL-organisatie in het verleden en 
heden. 

- Respecteer en accepteer de persoonlijkheid van een ander. Afwijzen van iemands 
persoonlijkheid leidt tot afweer en zelfrechtvaardiging. 

- Als dat aan de orde zou komen, toon dan begrip voor de vaak nare omstandigheden - wat 
die ook mogen zijn - die geleid hebben tot gebruik van bepaalde middelen. 

- Het tonen van begrip en respect gaan samen met het uitvoeren van het ADPG-beleid en de 
daarbinnen te nemen maatregelen. 

 
Begeef u niet in raadgevingen of hulpverlenende discussies; geef iemand zelf de 
verantwoordelijkheid om hulp te zoeken. Maak de medewerker duidelijk dat alleen hijzelf die 
keuze kan maken. Stel hem op de hoogte van de mogelijkheden voor hulpverlening: (intern) 
bedrijfsmaatschappelijk werk en de bedrijfsarts. 
 
De afloop van het gesprek 
- Leg de medewerker precies uit welke verbeteringen in gedrag en prestaties gewenst zijn. 

Wees niet tevreden met uitvluchten of vage beloften. Medelijden helpt niet, want dit draagt 
niet bij tot de gewenste verandering van gedrag. 

- Leg afspraken en data vast in een gespreksverslag. Afspraken die u met de werknemer 
maakt, moeten strikt worden doorgevoerd. Hanteer daarin een zakelijke en consequente 
benadering. Het is daarom van belang dat er haalbare en toetsbare afspraken worden 
gemaakt. 

- Rond het gesprek positief af. Benadruk nogmaals dat het niet de bedoeling is om van de 
werknemer af te komen. 
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Vervolggesprekken 
In regelmatig te houden vervolggesprekken moet de voortgang van de ontwikkelingen aan de 
orde te komen. Uitgangspunten voor de vervolggesprekken zijn: 
- Herhaling van de gemaakte en op schrift gestelde afspraken. 
- De mate waarin aan de afspraken is tegemoet gekomen. 
- Uw visie op de voortgang, op grond van uw ervaringen in de afgelopen periode. 
 
Blijft het functioneren van de medewerker achter bij de gezamenlijk overeengekomen 
doelstelling, benadruk dan dat sancties kunnen volgen als daar binnen een bepaalde periode 
onvoldoende verbetering in optreedt: 
- Blijf de mogelijkheden voor hulpverlening noemen, maar laat de uiteindelijke keuze bij de 

medewerker zelf. 
- Leg de nieuwe afspraken uit het gesprek vast. 
 
Soms is een aantal gesprekken voldoende om erger te voorkomen en lukt het de medewerker 
ook zijn gebruik op eigen kracht te veranderen. Wanneer het traject langer duurt en er toch een 
moment volgt waarop de medewerker therapeutisch begeleid wordt, bestaat uw taak uit het 
waar nodig informeren van de directe collega’s, om roddels te voorkomen. Het probleem wordt 
dan benaderd en besproken als ieder ander vergelijkbaar gezondheidsprobleem. 
 
Terugkeer op de werkplek 
U moet de afdeling voorbereiden op de terugkeer van de medewerker, als deze voor 
behandeling afwezig is geweest. Denk hierbij eventueel aan een aangepaste taak/werklast voor 
de medewerker. U moet zijn vorderingen volgen en met het SMT te bespreken. Terugval naar 
oude gewoontes blijft mogelijk. Maak duidelijke afspraken met de medewerker en het SMT, 
zodat u weet hoe te reageren. Houd de vinger aan de pols en reageer consequent, want de 
ontwikkelingen kunnen snel gaan. Overweegt u op enigerlei wijze om in te grijpen, maar twijfelt 
u over de door u te nemen concrete stappen, overleg dan met het SMT. 
 
MEDICIJNGEBRUIK 
 
Gele en Rode sticker 
Een RLBV-functie (regeling loopbaanvorming voor uitvoerende operationele functies) mag nooit 
worden uitgeoefend als een medewerker medicijnen voorzien van gele of rode sticker gebruikt. 
 
Welke geneesmiddelen zijn risicovol? 
Het is niet mogelijk om alle namen te geven van geneesmiddelen. Maar er zijn enkele grote 
groepen van geneesmiddelen die in dit verband als gevaarlijk bekend staan, waarbij 
aangetekend moet worden dat zij niet alle voorzien zijn van een gele of rode sticker. 
 
Deze geneesmiddelen zijn onder andere: 
a. kalmerende middelen (zenuwtabletten tranquillizers, middelen tegen ernstige psychische 

stoornissen); 
b. sommige pijnstillers; 
c. slaapmiddelen. Een slaapmiddel begint vaak een half uur na inname te werken en doet dan 

gedurende minstens 8 a 9 uur zijn werk. Gedurende deze tijd is verrichten van werk 
gevaarlijk. Sommige slaapmiddelen werken veel langer dan één nacht zodat er de volgende 
dag sprake kan zijn van nawerkingen die nadelig kunnen zijn voor het reactievermogen; 

d. middelen tegen allergie (antihistaminica). Antihistaminica komt voor in de meeste middelen 
tegen hooikoorts, astma, reisziekte, duizeligheid, jeuk, uitslag en ook in sommige 
hoestmiddelen. Er zijn mensen die slaperig worden van antihistaminica; 

e. spierverslappende middelen; 
f. eetlustremmers, amfetaminen; 
g. sommige middelen tegen te hoge bloeddruk; 
h. sommige hoestprikkeldempende stoffen (codeïnebevattende preparaten); 
i. vloeibare geneesmiddelen die veel alcohol bevatten. 
Deze stoffen kunnen ook in ‘huismiddeltjes’ zitten die u zonder recept bij apotheker of drogist 
kunt kopen. 
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Als onduidelijk is wat de effecten zijn van een bepaald medicijn, moet advies ingewonnen 
worden bij de bedrijfsarts. 
 
EXTERNE INSTANTIES  
 
Bij behandeling wordt de privacy van de medewerker gewaarborgd. Contacten tussen LVNL en 
de behandelende instanties lopen via de bedrijfsmaatschappelijk werker en/of via de 
bedrijfsarts. Als er sprake is van een drie partijencontract (medewerker - LVNL - hulpverlener) 
wordt de leidinggevende geïnformeerd. 
Voor het overleggen aan derden, anders dan hiervoor genoemd, van gegevens met betrekking 
tot de inhoud van de behandeling is vooraf toestemming van de medewerker vereist. 
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PR-14   : Van kracht per 1 april 2005, versie 3.0 
 
Onderwerp  : Cafetariaregeling 
 
 
Toelichting 
Sinds 2000 kent LVNL de zogenaamde cafetariaregeling. Het gaat dan om de mogelijkheid om 
verlofuren te kopen en verkopen en het besteden van de waarde van verlofuren aan het 
aanschaffen van een fiets. Sinds 2004 bestaat tevens de mogelijkheid om aan het begin van 
een jaar reguliere verlofuren die aantoonbaar in een jaar niet opgenomen kunnen worden tegen 
225% te laten uitbetalen. Ook kan de waarde van verlofuren gebruikt worden voor betaalde 
vakbondscontributie en een aanvulling op het pensioen (binnen de toegestane fiscale ruimte). 
 
Deze regeling bevat de procedure en voorwaarden die in acht moeten worden genomen indien 
een werknemer gebruik wil maken van de hiervoor genoemde mogelijkheden. 
Op het Excel-sjabloon "aanvraagformulier cafetariaregeling, F2.00052" staan de uren als bij een 
gemiddelde 36-urige arbeidsduur per week. Tussen haakjes de uren als bij een gemiddelde 38-
urige werkweek. 
 
Artikel 1   Algemeen 
1. Onder verlofuren worden in deze regeling begrepen de toegekende: 

a. reguliere verlofuren; 
b. extra toegekende verlofuren in verband met consignatie, en: 
c. uren op basis van overwerk. 

2. Opgebouwde meeruren vallen niét onder de werking van deze regeling.  
3. Onder bruto uurloon wordt verstaan: het uurloon afgeleid van het salaris zonder toelagen, 

zoals vermeld op de salarisstrook op het moment van indienen van de aanvraag.  
 
Artikel 2   Aankoop 
1. De werknemer kan in enig kalenderjaar éénmalig verlofuren tegen het bruto uurloon 

aankopen met een maximum  van de helft van de uit te betalen vakantietoeslag.  
2. Aankoop kan alleen geschieden indien het verlofrestant van de werknemer op 31 december 

niet groter is dan 114 uren en het aangekochte verlof ook opgenomen kan worden binnen 
12 maanden na datum aankoop.  

3. De werknemer die in enig kalenderjaar verlof koopt kan binnen een termijn van 12 maanden 
na de datum van aankoop geen verlofuren verkopen. 

 
Artikel 3   Verkoop 
1. De werknemer kan in enig kalenderjaar éénmalig verlofuren tegen 100% van het bruto 

uurloon verkopen. 
2. Hierbij is het niet toegestaan dat het aantal resterende uren beneden het wettelijk minimum 

van 152 uren (20 vakantiedagen) komt dat in tijd opgenomen moet worden. Voor 
werknemers in deeltijd wordt het minimum naar rato vastgesteld. 

 
Artikel 4 
Indien in de maand januari van een jaar aantoonbaar is dat een werknemer zijn tegoed aan 
reguliere verlofuren niet op zal kunnen nemen in dat jaar kan het meerdere van 152 uren  
worden verkocht tegen 225% van het bruto uurloon, indien aan de gestelde voorwaarden in 
artikel 11 is voldaan. Voor werknemers in deeltijd wordt dit naar rato vastgesteld. 
 
Artikel 5   Bestedingen 
1. LVNL kan éénmaal per 36 maanden de aanschaf van een fiets aan de werknemer 

vergoeden. 
2. De werknemer kan zelf een fiets kopen waarbij LVNL de aankoopprijs onbelast mag 

vergoeden tot een bedrag van € 749,-. 
3. Indien een fiets met een hogere aankoopprijs aanschaft wordt, wordt het meerdere niet door 

LVNL vergoed.  
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Artikel 6 
Zodra LVNL de aanschaf van een fiets heeft vergoed: 
a. vervalt de tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer; 
b. is het de werknemer 36 maanden lang niet toegestaan met een auto of motor in de 

parkeergarage te parkeren. 
 
Artikel 7 
De werknemer kan jaarlijks vóór 1 maart de waarde van het tegoed aan vrije uren onbelast 
besteden aan (een deel van) de kosten van betaalde vakbondscontributie in het voorafgaande 
jaar. 
 
Artikel 8 
De werknemer kan de waarde van een tegoed aan vrije uren onbelast besteden aan extra ABP- 
pensioen, voor zover zijn of haar vrije fiscale ruimte en de fiscale regelgeving dit toelaat. 
 
Artikel 9   Administratieve verwerking  
Aankoop verlofuren. 
1. De werknemer vult het "aanvraagformulier cafetariaregeling"* in en geeft dit formulier af aan 

zijn direct leidinggevende. 
2. De leidinggevende controleert of voldaan wordt aan het gestelde onder artikel 2 in deze 

regeling en verwerkt de aanvraag. In voorkomend geval worden de verlofuren door het 
Roster Availability Office verwerkt. 

3. Daarna zendt de leidinggevende de aanvraag voorzien van zijn accordering door naar de 
budgethouder.  

4. De budgethouder zendt de aanvraag voorzien van zijn accordering door naar de  
Salarisadministratie. 

5. De Salarisadministratie verwerkt de aanvraag en bericht de werknemer over de financiële 
verrekening door een vermelding op de salarisstrook. 

 
Artikel 10 
Verkoop verlofuren tegen 100%. 
1. De werknemer vult het "aanvraagformulier cafetariaregeling"* in en geeft dit formulier af aan 

zijn direct leidinggevende.  
Indien van toepassing dient de aanvraag voorzien te zijn van de originele aankoopnota en/of 
een bewijs van betaling door de werknemer van: 
a. de fiets, en/of; 
b. de vakbondscontributie, en/of; 
c. het formulier storting extra pensioen ABP (zie website ABP). 

2. De leidinggevende controleert of voldaan wordt aan het gestelde in deze regeling en dient 
een verzoek tot aanpassing van het verlof in Artemis in bij de Personeelsadministratie. In 
voorkomend geval worden de verlofuren door het Roster Availability Office verwerkt.  

3. Daarna zendt de leidinggevende de aanvraag met bijlagen, voorzien van zijn accordering, 
door naar de budgethouder. 

4. De budgethouder zendt de aanvraag met bijlagen, voorzien van zijn accordering, door naar 
de Salarisadministratie. 

5. De Salarisadminstratie verwerkt de aanvraag en bericht de werknemer over de financiële 
verrekening door een vermelding op de salarisstrook. 

 
Artikel 11 
Verkoop reguliere verlofuren tegen 225%. 
1. De werknemer vult het "aanvraagformulier cafetariaregeling"* in en geeft dit formulier, 

voorzien van een motivatie, af aan zijn direct leidinggevende. 
2. De direct leidinggevende beziet de motivering en oordeelt of het verlof aantoonbaar niet 

opgenomen kan worden.  
3. Indien de direct leidinggevende van oordeel is dat het verlof aantoonbaar niet opgenomen 

kan worden doet hij, via de directeur van zijn directoraat, een voorstel aan het bestuur, 
voorzien van een advies van de manager Human Resources, om de gevraagde uren uit te 
betalen, waarbij hij aangeeft welke consequenties (kosten-baten analyse) het eventueel wel 
laten opnemen van verlof heeft voor de uitvoering van het afdelingsplan.  
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4. Indien de direct leidinggevende van oordeel is dat het verlof opgenomen kan worden, dan 
maakt hij met de werknemer een afspraak wanneer het verlof opgenomen kan worden. 

 
* Het aanvraagformulier cafetariasysteem is op te vragen via de LVNL- Excel sjablonen. 
 
Artikel 12 
1. Indien het bestuur akkoord is met uitbetaling van het verlof verwerkt de leidinggevende de 

aanvraag op de verlofkaart en/of dient een verzoek tot aanpassing van het verlof in Artemis 
in bij de personeelsadministratie. In voorkomend geval worden de verlofuren door het 
Roster Availability Office verwerkt.  

2. Daarna zendt de leidinggevende de aanvraag voorzien van zijn accordering door naar de 
budgethouder.  

3. De budgethouder zendt de aanvraag voorzien van zijn accordering door naar de 
Salarisadministratie. 

4. De Salarisadministratie verwerkt de aanvraag en bericht de werknemer over de financiële 
verrekening door een vermelding op de salarisstrook. 

 
Artikel 13 
Indien de werknemer het niet eens is met een op zijn aanvraag genomen beslissing kan hij 
hiertegen bezwaar maken overeenkomstig het hiertoe gestelde in de bezwarenregeling 
rechtspositionele geschillen LVNL. 
 
Artikel 14   Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als cafetariaregeling LVNL. 
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PR-15    : Van kracht per 1 mei 2009, versie 2.4  
 
Onderwerp   : Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen 
 
Bijlagen  : 1 
 
 
Toelichting 
Uit de Arbeidsomstandighedenwet vloeit voort dat de werkgever een gericht beleid moet voeren 
op het gebied van bescherming van werknemers tegen ongewenste omgangsvormen en de 
nadelige gevolgen hiervan. Gegeven deze verplichting is in overleg met de ondernemingsraad 
deze regeling opgesteld. 
 
1. Algemeen 
 
Artikel 1    Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Bestuur: het orgaan van LVNL, ingevolge artikel 5.26 van de Wet Luchtvaart belast met de 

dagelijkse leiding van de LVNL. 
b. Werknemer: degene die werkzaam is of is geweest bij LVNL.* 
c. LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland, zoals ingesteld bij de Wet Luchtvaart. 
d. Klager: de werknemer die een schriftelijke klacht over ongewenste omgangsvormen heeft 

ingediend bij de vertrouwenscommissie. 
e. Beklaagde: de werknemer tegen wie de klacht is gericht. 
f. Ongewenste omgangsvormen 1: (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en 

discriminatie. 
g. (Seksuele) intimidatie: enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van (seksuele) 

aard dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een werknemer wordt aangetast, in 
het bijzonder wanneer een bedreigend, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
situatie wordt gecreëerd. 

h. Agressie en geweld: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt 
lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband 
houden met het verrichten van arbeid. 

i. Pesten: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of 
meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een 
groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. 

j. Discriminatie: gedrag dat met de hoedanigheden of gedragingen, betrekking hebbend op het 
maken van onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, 
burgerlijke staat, leeftijd of handicap, verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de 
waardigheid van een werknemer wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigend, 
vijandige, beledigende , vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. 

k. Vertrouwenspersoon: de werknemer die als zodanig binnen LVNL is benoemd.  
l. Vertrouwenscommissie: vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 6 van deze regeling.  
* Sollicitant, uitzendkracht, stagiair, oud personeelslid, persoon aangesteld of werkzaam ten 
behoeve van LVNL. 
 
Artikel 2 
1. Deze regeling is van toepassing op een ieder die werkzaam is bij of ten behoeve van LVNL 

dan wel verlijft in een LVNL-gebouw of op een open LVNL-terrein. 
2. Onder mannelijke naamgeving wordt in deze regeling tevens vrouwelijke naamgeving 

begrepen. 

                                                 
1 Zie Memorie van Toelichting op Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het 
vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid, TK 2005-2006, 
30 552, nr. 3. 
 



  1 januari 2009 113

2. Procedure 
 
Artikel 3 
De werknemer die direct of indirect met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd kan 
zich wenden tot een vertrouwenspersoon en/of een schriftelijke klacht indienen bij de secretaris 
van de vertrouwenscommissie. 
 
3. Vertrouwenspersoon 
 
Artikel 4    Benoeming vertrouwenspersoon 
1. Het bestuur benoemt, in overeenstemming met de ondernemingsraad, tenminste twee 

vertrouwenspersonen. 
2. De vertrouwenspersoon is bevoegd, op verzoek van de werknemer, een derde persoon, 

zowel in- als extern de LVNL, in te schakelen voor bemiddeling of advies. 
3. De vertrouwenspersoon legt verantwoording af aan het bestuur over de verrichte 

werkzaamheden. 
 
Artikel 5    Taken vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken: 
a. het fungeren als aanspreekpunt voor de werknemer die met ongewenste omgangsvormen 

wordt geconfronteerd; 
b. het, op verzoek van de werknemer, opvangen en het verlenen van de nazorg aan die 

werknemer; 
c. het, op verzoek van de werknemer, begeleiden van die werknemer die overweegt een 

schriftelijke klacht in te dienen bij de vertrouwenscommissie; 
d. het, op verzoek van de klager, adviseren en begeleiden van de klager tijdens de 

klachtenprocedure; 
e. het, op verzoek van de klager, verlenen van nazorg aan de klager; 
f. het verzorgen van een jaarverslag. 
 
4. De vertrouwenscommissie LVNL 
 
Artikel 6    Instelling en taakstelling van de commissie 
1. Er is binnen LVNL een vertrouwenscommissie. 
2. De vertrouwenscommissie heeft in het kader van deze regeling tot taak om klachten met 

betrekking tot ongewenst gedrag te onderzoeken en daarover te rapporteren aan het 
bestuur.  

3. De vertrouwenscommissie heeft eveneens tot taak om vermoedens van een misstand te 
onderzoeken en daaromtrent het bestuur te adviseren zoals omschreven in PR-18. 

4. Alle kosten die de vertrouwenscommissie maakt ten behoeve van een onderzoek komen ten 
laste van het bestuur. 

 
Artikel 7    Samenstelling van de commissie 
1. De vertrouwenscommissie bestaat uit minimaal vijf leden, waaronder een voorzitter. Per 

klacht worden uit de vertrouwenscommissie minimaal drie leden aangewezen voor de 
afhandeling van de klacht. Deze drie leden mogen niet uitsluitend mannen of uitsluitend 
vrouwen zijn. 

2. De vertrouwenscommissie besluit bij meerderheid van stemmen. 
3. De leden van de vertrouwenscommissie worden door het bestuur benoemd, geschorst en 

ontslagen. De benoeming van één lid en één plaatsvervangend lid van de 
vertrouwenscommissie geschiedt op voordracht van de ondernemingsraad. 

4. Het bestuur draagt zorg voor de aanwezigheid van voldoende deskundigheid in de 
vertrouwenscommissie met betrekking tot de problematiek van ongewenste omgangsvormen 

5. Een lid van de vertrouwenscommissie wordt vervangen, indien deze als beklaagde of klager, 
of indirect op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij de ongewenste omgangsvormen 
waarover de klacht is ingediend. 
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Artikel 8    Secretaris 
De vertrouwenscommissie wordt bijgestaan door een secretaris, die door bestuur wordt 
benoemd, geschorst en ontheven van zijn taak. 
 
Artikel 9    Bevoegdheden van de commissie 
1. De vertrouwenscommissie is belast met het onderzoek van een bij haar ingediende 

schriftelijke klacht en het daaromtrent uitbrengen van een schriftelijke rapportage aan het 
bestuur. 

2. Het bestuur stelt nadere regels omtrent de bevoegdheden en de werkwijze van de 
vertrouwenscommissie in een protocol2. 

 
Artikel 10    Indienen klacht 
1. Een klacht wordt schriftelijk door de klager ingediend bij de secretaris van de 

vertrouwenscommissie en bevat: 
 a. de omschrijving van de confrontatie met ongewenste omgangsvormen; 
 b. de naam van de beklaagde of de namen van de beklaagden; 
 c. de beschrijving van de door de klager ondernomen stappen. 
2. De schriftelijke stukken die betrekking hebben op de ondernomen stappen worden aan de 

vertrouwenscommissie overgelegd. 
3. Een klacht kan schriftelijk door de klager worden ingetrokken. 
 
Artikel 11    Ontvankelijkheid en verder verloop van de procedure 
1. De vertrouwenscommissie beslist binnen twee weken nadat een klacht is ingediend of de 

klacht ontvankelijk dan wel niet-ontvankelijk is en doet daaromtrent schriftelijk mededeling 
aan de klager. 

2. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard en in behandeling wordt genomen, zendt de 
vertrouwenscommissie een afschrift van de klacht alsmede van de aan haar overgelegde 
schriftelijke stukken aan de beklaagde. 

3. Indien de klacht in behandeling wordt genomen, worden de klager en de beklaagde binnen 
twee weken na verzending van de schriftelijke stukken door de vertrouwenscommissie 
afzonderlijk gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Klager en beklaagde 
worden op de hoogte gesteld van het verhandelde tijdens het horen. 

4. Indien het horen van de klager en de beklaagde niet binnen de hiervoor gestelde termijn kan 
plaatsvinden, stelt de vertrouwenscommissie de klager en de beklaagde daarvan in kennis. 
Zij noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen het horen dient plaats te vinden. 

5. De klager en de beklaagde kunnen zich tijdens het horen door een derde laten bijstaan. 
6. De vertrouwenscommissie is bevoegd getuigen en deskundigen te horen, indien zij dit 

noodzakelijk acht om tot een advies te komen. Indien getuigen daartoe verzoek doen kan 
hun anonimiteit gewaarborgd worden. 

7. De vergaderingen van de vertrouwenscommissie zijn niet openbaar. 
 
Artikel 12    Rapportage 
1. De vertrouwenscommissie brengt binnen zes weken na ontvangst van een ontvankelijk 

verklaarde klacht een schriftelijke rapportage uit aan het bestuur inzake de gegrondheid van 
de klacht. Daarbij kan zij het bestuur een advies geven omtrent een eventueel te treffen 
maatregel, sanctie of rehabilitatie. Een afschrift van de schriftelijke rapportage alsmede van 
het advies omtrent de eventueel te treffen maatregel, sanctie of rehabilitatie wordt gezonden 
aan de klager, de beklaagde en de eventueel betrokken vertrouwenspersoon. 

2. Indien de schriftelijke rapportage en het advies niet binnen de termijn als bedoeld in het 
eerste lid aan het bestuur kan worden uitgebracht, stelt de vertrouwenscommissie de klager, 
de beklaagde en de eventueel betrokken vertrouwenspersoon daarvan in kennis. Zij noemt 
daarbij een redelijke termijn waarbinnen de rapportage en het advies wel te verwachten zijn. 

 
Artikel 13    Beslissing op de klacht 
1. Binnen zes weken na ontvangst van de schriftelijke rapportage en het advies van de 

vertrouwenscommissie neemt het bestuur een beslissing. De beslissing wordt terstond aan 

                                                 
2 Zie Protocol klachtencommissie seksuele intimidatie 
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de klager en de beklaagde medegedeeld. Een afschrift van de beslissing wordt aan de 
secretaris van de vertrouwenscommissie gezonden. 

2. Indien het bestuur in afwijking van het advies van de vertrouwenscommissie beslist, geeft het 
bij de beslissing aan waarom van het advies is afgeweken. 

 
Artikel 14    Jaarverslag 
De vertrouwenscommissie brengt jaarlijks aan het bestuur verslag uit over het aantal 
behandelde klachten, de aard daarvan en de ter zake gegeven adviezen. 
 
Artikel 15    Rechtsbescherming 
Klagers, vertrouwenspersonen en leden van de vertrouwenscommissie mogen niet wegens het 
indienen van hun klacht of uit hoofde van hun functie als vertrouwenspersoon of als lid van 
de vertrouwenscommissie benadeeld worden in hun positie bij LVNL. 
 
Artikel 16    Faciliteiten 
Het bestuur biedt de vertrouwenspersoon en de leden van de vertrouwenscommissie die 
faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de opgedragen taken. 
 
Artikel 17    Vernietiging bescheiden 
1. De op een ingediende klacht betrekking hebbende correspondentie wordt vernietigd: 
 a. bij een niet ontvankelijk verklaring zes maanden na datum van indiening van de klacht; 
 b. bij ontvankelijk verklaring en advies tot rehabilitatie één jaar na datum van indiening van 

de klacht; 
 c. bij ontvankelijk verklaring en advies tot een te nemen maatregel twee jaar na datum van 

indiening van de klacht; 
 d. bij ontvankelijk verklaring en advies tot een te nemen sanctie drie jaar na datum van 

indiening van de klacht. 
2. De secretaris draagt zorg voor de vernietiging van genoemde correspondentie. 
 
Artikel 18    Geheimhouding 
De vertrouwenspersonen, leden van de vertrouwenscommissie, werknemers en anderen die 
door de vertrouwenspersonen dan wel de vertrouwenscommissie zijn geraadpleegd of gehoord, 
zijn gehouden tot geheimhouding. 
 
5. Slotbepalingen 
 
Artikel 19    Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Klachtenregeling Ongewenste omgangsvormen. 
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Bijlage 1 bij de PR- 15 
 
Overzicht vertrouwenspersonen: 
mevrouw M. Backrac 
mevrouw M. Swank-Vos 
mevrouw S. Hoogeveen 
de heer R. Knol 
 
Overzicht leden vertrouwenscommissie: 
Het overzicht wordt toegevoegd, zodra hierover met de OR overeenstemming is bereikt. 
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PR-16 : Van kracht per 1 maart 2004, versie 1.0 
 
Onderwerp : Stageregeling LVNL 
 
Bijlagen : geen 
 
 
Toelichting 
Regelmatig komt het voor dat er bij LVNL verzoeken binnenkomen om een stageplaats. Om dit 
gestructureerd te laten verlopen is onderhavige regeling opgesteld. LVNL erkent dat zij een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om stagiaires een plek te bieden. Daarnaast biedt 
dit aan LVNL het voordeel van naamsbekendheid, extra wervingsmogelijkheden, ontplooiing 
van medewerkers als stage(praktijk)begeleider en inbreng van actuele kennis en vaardigheden. 
 
Artikel 1    Stageplan 
1. Indien binnen een afdeling de mogelijkheid bestaat voor het creëren van een stageplaats 

neemt een afdelingsmanager in zijn afdelingsjaarplan een afgeleid stageplan op en stuurt 
dit in afschrift naar de HRD-consultant (HRM/HR). 

2. In het stageplan worden de volgende onderwerpen gedefinieerd: 
- het opleidingsniveau; 
- de aard van de stageopdracht; 
- de gewenste periode; 
- de naam van de LVNL-stage(praktijk)begeleider*; 
- het aantal verwachte uren voor begeleiding; 
- de kosten. 

3. De kosten voor stagevergoeding en de benodigde begeleidingsuren dienen in de 
afdelingsbegroting geraamd te worden. 

4. LVNL stelt geen plekken voor snuffelstages ter beschikking. 
 
* Elk bedrijf dat een stagiaire MBO E/W/B plaatst dient een praktijkbegeleider te hebben die volgens VEV-normen is 

gecertificeerd. LVNL heeft twee praktijkbegeleiders in huis.  
 De LVNL-stagebegeleider is iemand van de afdeling waar de stagiair geplaatst is en de desbetreffende stagiair 

begeleid bij het uitvoeren van de stage opdracht.  
 Voor MBO E/W/B stagiaires houdt dit in dat zij zowel een LVNL-praktijkbegeleider en een LVNL-stagebegeleider 

hebben. 
 
Artikel 2    Procedure werving stagiaires 
1. De afdeling HR (HRD-consultant) maakt een planning van alle gewenste stages en werft 2 

maanden voor de gewenste ingangsdatum van de stage indien nodig stagekandidaten bij 
(vaste) scholen en studentenbemiddelingsbureaus. Indien dit niet lukt kan in overleg met de 
afdelingsmanager de stageperiode verschoven worden. 

2. Stageverzoeken van externen die bij LVNL binnenkomen worden alleen toegewezen indien 
daar intern vraag naar is. Hierbij wordt rekening gehouden met het stageplan. 

3. De afdeling HR (HRD-consultant) onderhoudt de contacten met afdelingsmanagers, LVNL-
stage(praktijk)begeleiders, HRM-consultants, decanen, stagiaires en studenten-
bemiddelingsbureaus. 

4. De afdelingsmanager of de LVNL-stage(praktijk)begeleider stelt een plan van aanpak op 
met daarin verwoord de doelen van de stage. 

5. Indien er potentiële stagekandidaten zijn dan organiseert HR (HRD-consultant) een 
gesprek tussen de afdelingsmanager of de LVNL-stage(praktijk)begeleider en de 
stagekandidaten. 

6. De afdelingsmanager of de LVNL-stage(praktijk)begeleider meldt aan HR (HRD-consultant) 
welke stagekandidaat gekozen is. 
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Artikel 3   Stageovereenkomst 
1. Tussen LVNL en de stagiaire wordt een stageovereenkomst gesloten. 
2. In de overeenkomst wordt opgenomen: 

- de duur van de stage; 
- de beëindiginggronden; 
- een geheimhoudingsplicht; 
- de aansprakelijkheid voor schade; 
- de stagevergoeding (conform bijlage E van de bezoldigingsregeling LVNL). 

3. De stagiaire wordt verder geïnformeerd over verzekeringen, reiskosten, vakantie en regels 
bij ziekte. 

4. Op basis van aangeleverde informatie van de afdeling HR (HRD-consultant) draagt de 
HRM-assistent zorg voor het opstellen van een stageovereenkomst. 

 
Artikel 4   Introductie en evaluatie 
1. Op de eerste stagedag wordt de stagiair ontvangen door de HRM-assistent of – consultant 

waarbij zorggedragen wordt voor een toegangspas, lunchpas, informatie over verplichte 
introductiecursussen en andere personele regelingen die op de stagiair van toepassing zijn. 

2. De afdelingsmanager of de LVNL-stage(praktijk)begeleider verzorgt de eerste kennismaking 
met de afdeling en schrijft de stagiair in voor de eerstkomende brand- en ontruimingscursus. 

3. Halverwege de stage wordt door de afdeling HR (HRD-consultant) een tussenevaluatie met 
de stagiair en de LVNL-stage(praktijk)begeleider uitgevoerd. 

4. Aan het eind van de stage wordt door de afdeling HR (HRD-consultant) een eindevaluatie 
met de stagiair en de stage(praktijk)begeleider uitgevoerd conform de vereisten die het 
opleidingsinstituut stelt. De stagiair levert een stageverslag en de door LVNL verstrekte 
bescheiden (zoals toegangspas e.d.) in. 

 
Artikel 5   Slotbepalingen 
In overleg tussen de afdeling HR (HRD-consultant) en de afdelingsmanager kan van de 
bepalingen in deze regeling afgeweken worden. 
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PR-17   : Van kracht per 1 maart 2008, versie 4.1 
 
Onderwerp  : Melding bij arbeidsongeschiktheid en/of zwangerschap 
 
Bijlagen  : geen 
 
 
Toelichting 
Ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid heeft vaak meerdere oorzaken. LVNL heeft als 
werkgever op grond van een aantal wettelijke bepalingen de verantwoordelijkheid voor de zorg, 
re-integratie en begeleiding van een werknemer indien deze ongeschikt is tot het verrichten van 
arbeid. Om hier van meet af aan uitvoering aan te kunnen geven ligt in deze PR vast welke 
activiteiten werknemer en werkgever in ieder geval moeten ontplooien, indien de werknemer 
ongeschikt is om zijn arbeid te verrichten.  
Naast ziekte wordt ook zwangerschaps- en bevallingsverlof aangemerkt als arbeids-
ongeschiktheid.  
LVNL dient al deze vormen van ongeschiktheid te melden aan het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV). Gelet hierop is de procedure voor het verkrijgen van 
zwangerschaps- en bevallingsverlof in deze procedure geïntegreerd. 
 
Preventie: voorkomen van arbeidsongeschiktheid 
- Naast de werkgever heeft de werknemer een eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen 

van arbeidsongeschiktheid. 
- De werknemer kan zonder voorafgaande afspraak gebruik maken van het arbeids-

omstandigheden spreekuur van de bedrijfsarts. Het spreekuur vindt plaats op de locatie van 
de Arbodienst van maandag tot en met donderdag van 08:00 uur – 09:00 uur. 

 
1. Arbeidsongeschiktheidsmelding (Ziekmelding) 
 
Artikel 1 
1. Een werknemer die meent wegens arbeidsongeschiktheid niet in staat te zijn om zijn arbeid 

te verrichten meldt dit in ieder geval vóór 09:00 uur op de dag waarop hij normaal 
gesproken zijn werkzaamheden aan zou vangen bij zijn direct leidinggevende. 

2. Is de direct leidinggevende niet bereikbaar, dan dient de melding plaats te vinden bij de 
persoon die de voortgang van de werkzaamheden kan waarborgen. 

3. Werknemers in roosterdienst dienen zich uiterlijk 2 uren voordat de dienst aanvang 
arbeidsongeschikt te melden bij de dienstdoende leidinggevende. 

4. Indien de werknemer tijdens de arbeidstijd arbeidsongeschikt wordt dient hij dit, alvorens de 
werkplek te verlaten, te melden bij de dienstdoende (direct) leidinggevende. 

 
Artikel 2 
1. Wanneer er sprake is van frequent verzuimgedrag vindt er een verzuimgesprek plaats. 
2. Er is sprake van frequent verzuimgedrag bij vier of meer arbeidsongeschiktheidsmeldingen 

in een aaneengesloten periode van 12 maanden. 
 
Artikel 3 
Indien de werknemer tijdens zijn afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid niet op het bij de 
werkgever bekende huisadres verblijft (ziekenhuis opname, hersteladres, verzorgingsadres, 
etc.) dient het verblijfadres gelijktijdig met de melding aan de dienstdoende (direct) 
leidinggevende te worden gemeld. 
 
Artikel 4   Ziekmelding tijdens vakantie In Nederland 
Wanneer de werknemer tijdens de vakantie in Nederland ziek wordt dient hij dit onverwijld aan 
de direct leidinggevende en aan de HRM-assistent HRM/PSA te melden. 
 



  1 januari 2009 123

Artikel 5   Ziekmelden tijdens vakantie in het buitenland 
1. Indien ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie in het buitenland optreedt, moet aan 

de behandelend arts een verklaring gevraagd worden waaruit blijkt hoe lang de ziekte of 
arbeidsongeschiktheid duurde. 

2. Deze verklaring dient na de vakantieperiode zo spoedig mogelijk naar de HRM-assistent 
HRM/PSA te worden gezonden. 

3. Na de vakantie dient de werknemer een schriftelijke verklaring van een arts te kunnen 
overleggen waaruit blijkt gedurende welke periode de werknemer ziek is geweest inclusief de 
diagnose. 

4. Deze diagnose kan door de bedrijfsarts gecontroleerd worden. 
 
Artikel 6   Persoonlijk contact direct leidinggevende en werknemer 
Indien de arbeidsongeschiktheidsmelding niet bij de direct leidinggevende heeft plaatsgevonden 
neemt deze zo spoedig mogelijk contact op met de werknemer om zich persoonlijk op de 
hoogte te stellen. 
 
Artikel 7   Persoonlijk contact door direct leidinggevende 
1. Tijdens het persoonlijk contact met de werknemer zal de direct leidinggevende in ieder geval 

informeren naar: 
a. de reden waarom de werknemer niet in staat is om te werken; 
b. hoe lang de werknemer denkt dat het verzuim zal duren; 
c. is er verband met het werk of de werkomstandigheden; 
d. dienen er op het werk maatregelen getroffen te worden om de directe gevolgen van de 

afwezigheid op te vangen. 
2. De leidinggevende en de werknemer maken een afspraak over het vervolgcontact. 
3. De leidinggevende maakt aantekening van de melding en eventuele afspraken. 
 
Artikel 8 
Indien de afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een ongeval waarbij 
een derde partij is betrokken dient deze oorzaak gelijktijdig aan de dienstdoende (direct) 
leidinggevende te worden gemeld. 
 
Artikel 9 
De dienstdoende (direct) leidinggevende is verantwoordelijk voor het, per e-mail, doorzenden 
van de arbeidsongeschiktheidsmelding, indien van toepassing aangevuld met de gegevens 
genoemd artikel 2 en 7, aan de afdeling HRM/PSA – Postbus Ziek en Herstel  - op diezelfde 
dag vóór 09.30 uur. 
 
Artikel 10   Bepalingen verzuimregime 
1. Op basis van de ziekmelding en eventuele overige gegevens bepaalt de direct 

leidinggevende bij elke ziekmelding of een directe interventie noodzakelijk is. De 
leidinggevende kan de Arbodienst, HRM/HR en/of de AMZ-coördinator inschakelen. 

2. Wanneer de direct leidinggevende de Arbodienst inschakelt heeft hij de keuze uit: 
- eerste dagcontrole bij de werknemer; 
- spoedoproep bij de bedrijfsarts; 
- telefonisch consult door de bedrijfsarts met de werknemer. 

3. Bij het doorgeven van de ziekmelding aan de HRM-assistent HRM/HR geeft de direct 
leidinggevende altijd aan of, en zo ja welke, directe actie noodzakelijk is (de 
verzuimregimebepaling). 

 
Artikel 11 
Om te kunnen voldoen aan het gestelde in de WIA legt afdeling HRM/PSA vanaf de eerste dag 
van arbeidsongeschiktheid een re-integratiedossier aan. 
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2. Kortdurende en middellange arbeidsongeschiktheid  
 
Artikel 12   Eigen verklaring 
1. Binnen enkele werkdagen nadat de werknemer zich ziek heeft gemeld wordt een 

informatieformulier (eigen verklaring) door de afdeling HRM/PSA  toegezonden. 
2. De werknemer is verplicht het formulier binnen 24 uur in te vullen en naar de Arbodienst te 

zenden. 
3. Ook wanneer de werknemer inmiddels weer arbeidsgeschikt is of binnen afzienbare tijd het 

werk zal hervatten is de werknemer verplicht het formulier op te sturen. 
4. Op basis van de verstrekte informatie kan de werknemer voor het spreekuur van de 

bedrijfsarts opgeroepen worden. 
 
Artikel 13   Arbodienst 
1. Bij arbeidsongeschiktheid neemt de Arbodienst standaard na 10 werkdagen telefonisch 

contact op met de werknemer. 
2. Naar aanleiding van de vergaarde informatie wordt de werknemer al dan niet opgeroepen 

door de bedrijfsarts. 
3. De werknemer dient de aanwijzingen van de bedrijfsarts op te volgen. 
 
Artikel 14   Verzuimbegeleiding 
1. Verzuimbegeleiding is er op gericht om de verzuimduur te beperken. Hierbij is aandacht 

voor de werknemer en eventuele probleemsituaties in relatie tot het werk en/of 
werkomstandigheden. 

2. Na uiterlijk 5 werkdagen arbeidsongeschiktheid neemt de direct leidinggevende contact op 
met de werknemer. Hierna zal er wekelijks contact zijn met de werknemer. 

3. Tijdens de contacten informeert de leidinggevende onder andere hoe het gaat met de 
werknemer, wanneer deze verwacht weer te kunnen gaan werken, of er ondersteuning 
gewenst en/of noodzakelijk is, of het mogelijk is om aangepaste werkzaamheden te 
verrichten. 

 
Artikel 15   Begeleiding bij frequent (kort) ziekteverzuim 
1. Van frequent (kort) verzuim is sprake wanneer een werknemer 4 of meer keer in 12 

maanden verzuimt. 
2. De direct leidinggevende wordt maandelijks voorzien van verzuiminformatie waaruit onder 

andere blijkt hoe vaak en hoe lang een medewerker heeft verzuimd. 
3. Bij frequent (kort) verzuim voert de direct leidinggevende een verzuimgesprek met de 

werknemer. 
4. Het verzuimgesprek is er op gericht om bij afwijkend verzuimgedrag te onderzoeken welke 

achtergronden dit heeft. Doel is om oplossingsgerichte afspraken te maken. De uitkomsten 
van het gesprek worden door de leidinggevende vastgelegd. 

5. Op initiatief van de leidinggevende en/of na bespreking in het sociaal medisch team kan de 
werknemer door de bedrijfsarts opgeroepen worden. 

 
Artikel 16   Herstelmelding kortdurende arbeidsongeschiktheid 
De werknemer meldt zo vroeg mogelijk, doch in ieder geval één dag, voordat hij daadwerkelijk 
weer met zijn werkzaamheden aanvangt dit aan de direct leidinggevende. 
 
Artikel 17   Terugkeergesprek 
Wanneer een werknemer na ziekte terugkeert op het werk houdt de leidinggevende altijd een 
kort terugkeergesprek. Doel van het terugkeergesprek is om te informeren of de werknemer 
volledig is hersteld, of mogelijk nog ondersteuning of aanpassingen noodzakelijk zijn. 
 
Artikel 18 
De direct leidinggevende is verantwoordelijk voor het, per e-mail, doorzenden van de 
herstelmelding naar de afdeling HRM/PSA - Postbus Ziek en Herstel - op diezelfde dag vóór 
09:30 uur. 
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Artikel 19 
1. De werknemer in roosterdienst dient de herstelmelding uiterlijk vóór 09.30 uur de dag 

voorafgaand aan zijn dienst te melden bij zijn direct leidinggevende. 
2. Voor de weekenddienst en de maandag dient de werknemer zich, indien mogelijk, vrijdag 

vóór 09:30 uur hersteld te melden.  
 
Artikel 20 
De werknemer die zich na herstelmelding door de bedrijfsarts niet in staat acht om op de 
genoemde datum zijn werkzaamheden te hervatten dient dit direct te melden aan de direct 
leidinggevende en de bedrijfsarts.  
 
3. Langdurige arbeidsongeschiktheid 
 
Artikel 21   Begeleiding bij langdurige arbeidsongeschiktheid 
1. Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer een werknemer 6 weken of meer 

arbeidsongeschikt is. 
2. In aanvang van de arbeidsongeschiktheid hebben de leidinggevende en werknemer 

wekelijks contact. 
3. Na enige tijd zal vervolgcontact plaatsvinden op basis van onderlinge afspraak. Doel van 

vervolgcontacten is om gerichte aandacht te besteden, de voortgang in het herstel te volgen 
en tijdig gepaste re-integratiemogelijkheden aan te bieden. 

4. De leidinggevende maakt aantekeningen van de vervolgcontacten die aan het re-
integratiedossier kunnen worden toegevoegd. 

 
Artikel 22 
Indien de werknemer langer dan zes weken arbeidsongeschikt is stelt de Arbodienst een advies 
op over de mogelijkheden van herstel en werkhervatting.  
 
Artikel 23 
Op basis van dit advies stellen de direct leidinggevende en de werknemer binnen 2 weken 
samen een plan van aanpak op (WIA) teneinde herstel en re-integratie op de werkplek te 
bewerkstelligen. 
 
Artikel 24 
Het plan van aanpak wordt schriftelijk vastgelegd. LVNL verstrekt de werknemer en de 
Arbodienst hiervan een afschrift. Iedere wijziging wordt in het plan van aanpak opgenomen. 
  
Artikel 25   Casemanager  
1. Ter bevordering van het re-integratieproces, bewaking van termijnen en procedures wordt 

een casemanager aangesteld. 
2. De casemanager is de HRM-consultant van de afdeling waar de betrokken werknemer is 

aangesteld. 
3. De begeleiding van activiteiten, contacten, en signalering van tijdstip van overeengekomen  

termijnen tussen LVNL, Arbodienst, UWV, en werknemer worden verzorgd door de 
casemanager. 

 
Artikel 26   Re-integratiedossier en tussentijdse evaluatie 
1. Onder verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende wordt een re-integratiedossier 

aangelegd waarin het plan van aanpak, afspraken en evaluaties worden opgenomen. 
2. Eens in de 4 weken wordt de voortgang van de re-integratie geëvalueerd door de direct 

leidinggevende met de werknemer en door de bedrijfsarts met de werknemer. 
3. De evaluaties worden op schrift gesteld. De verslagen van de evaluaties worden in het re-

integratiedossier opgenomen. 
 
Artikel 27   Re-integratieverslag 
1. Voor de 50e week van het eerste ziektejaar wordt in overleg met de werknemer door de 

casemanager en de direct leidinggevende een re-integratieverslag (WIA) opgesteld. 
2. De bedrijfsarts voegt de medische gegevens toe aan het re-integratieverslag. 
3. Het re-integratieverslag wordt in ieder geval in afschrift verstrekt aan de werknemer. 
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Artikel 28   WIA-aanvraag werknemer 
1. Na de 87e week van het tweede ziektejaar ontvangt de werknemer een WIA-

aanvraagformulier.  
2. Vóór de 91e week in het tweede ziektejaar vraagt de werknemer een uitkering aan bij het 

UWV. Bij de aanvraag wordt het re-integratieverslag gevoegd. 
 
Artikel 29   Herstelmelding na langdurige arbeidsongeschiktheid 
De werknemer die minimaal 4 weken wegens arbeidsongeschiktheid afwezig is geweest dient 
zijn herstelmelding minimaal 4 dagen te doen voordat hij zijn werkzaamheden weer aan zal 
vangen. 
 
Artikel 30 
De werknemer die zich na herstelmelding door de bedrijfsarts niet in staat acht om op de 
genoemde datum zijn werkzaamheden te hervatten dient dit direct te melden aan de direct 
leidinggevende en de bedrijfsarts.  
 
4. Sociaal medisch team (SMT) 
 
Artikel 31 
1. Het sociaal medisch team (SMT) vervult een coördinerende en stimulerende rol in de 

verzuimbegeleiding. 
2. Overleg en advies, informatie-uitwisseling en afstemming vinden plaats in het overleg van 

het SMT dat gemiddeld eens in de zes weken bijeenkomt. 
3. Deelnemers van het overleg van het SMT zijn: direct leidinggevende van de betrokken 

werknemer, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en HRM-consultant. Naar gelang 
worden andere functionarissen aan het overleg toegevoegd. 

4. Voorzitter van het SMT is de manager (direct leidinggevende) van de afdeling van de 
werknemer, die op dat moment ter sprake is.  

 
5. Zwangerschap/bevalling 
 
Artikel 32 
1. De werknemer die meent in aanmerking te komen voor zwangerschaps- en bevallingsverlof 

meldt dit, zo mogelijk 3 maanden voor de vermoedelijke datum van bevalling, bij de direct 
leidinggevende en de HRM-assistent HRM/PSA.* 

2. De HRM-assistent verstrekt aan de werknemer een standaard UWV-formulier/verklaring. 
3. De werknemer zendt de formulieren (voorzien van de medische of verloskundige 

verklaring) retour aan de Verzuimassistent. 
4. De HRM-assistent draagt zorg voor de verdere administratieve afhandeling naar het UWV. 
 
* Deze melding laat onverlet dat de houder van een medische verklaring (ratinghouder) de zwangerschap 

eveneens dient te melden bij de bedrijfsarts. Art. 20 “regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en 
medische verklaringen voor de luchtvaart”. 

 
Artikel 33 
De HRM-assistent HRM/PSA informeert de werknemer en de direct leidinggevende over 
daadwerkelijke aanvangsdatum van het zwangerschapsverlof en de vermoedelijke einddatum 
van het bevallingsverlof. 
 
Artikel 34 
Indien ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid haar oorzaak vindt in zwangerschap of 
bevalling dient, onder vermelding van reden, conform de procedure bij arbeidsongeschiktheid 
en herstel zoals verwoord in voorgaande hoofdstukken, te worden gehandeld.   
De UWV verstrekt aan LVNL een uitkering i.v.m. de aanspraak op door betaling  bezoldiging van de werknemer bij 
zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorg. 
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6. Slotbepalingen 
 
Artikel 35   Handhaving 
1. De werknemer is verplicht mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het 

plan van aanpak bij langdurige arbeidsongeschiktheid. 
2. De werknemer is verplicht aanwijzingen en voorschriften van de arbo-arts en eventuele 

overige ingeschakelde deskundigen op te volgen. 
3. De werknemer is bij arbeidsongeschiktheid in redelijkheid verplicht om passende of 

gangbare arbeid te accepteren. 
 
Artikel 36   Overige verplichtingen en sancties 
De bepalingen zoals genoemd in het rechtspositiereglement LVNL zijn onverkort van 
toepassing. 
 
Artikel 37   Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als regeling melding bij arbeidsongeschiktheid en 
zwangerschap 



  1 januari 2009 128



  1 januari 2009 129

Statusblad 
 
Document gegevens 
Titel: Klokkenluiderregeling  
Proces: Documentbeheer 
Document nummer: PR-18 
Versie nummer: 2.2 
Status: Definitief 
Versie datum: 1 mei 2009 
Aantal pagina’s: 6 
 
Opstellers 
Naam: Functie:   
F. Tomson-
Horstmanshof 

Medewerker HRM/HR   

E.F.C. Krop Beleidsmedewerker HR/HR   
 
Toetsing 
Naam: Functie:   
H.A. Smit  
L.J. Harperink 
Z. Bosch 

Jurist LA 
M-HR 
Consultant CD 

  

 
Geautoriseerd 
Naam: Functie: Paraaf: Datum: 
Bestuur en OR OVOR   
 
Geaccepteerd voor LVNL 
Naam: Functie: Paraaf: Datum: 
H.H.J.M Keetman PO HRM   
 
Wijzigingshistorie (Change Log) 
Versie: Versie datum: Betreft: Opmerking: 
1.0 01-11-2004 1e versie PR-18 Geaccepteerd OR 
2.0 01-02-2007 2e versie PR-18 Geaccepteerd OR 
2.2 01-05-2009 Samenvoeging 

vertrouwenscommissies (zie PR 15)
Geaccepteerd OR 

    
 



  1 januari 2009 130

PR-18    : Van kracht per 1 mei 2009, versie 2.2 
 
Onderwerp  : Klokkenluiderregeling 

  Procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand 
 
Bijlagen  : 1 
 
 
Toelichting 
In de Ambtenarenwet wordt overheidsorganisaties de verplichting opgelegd een procedure vast 
te stellen voor het melden van misstanden. Misstanden of vermoedens daarvan dienen altijd 
intern aan de orde te worden gesteld. Degenen die verantwoordelijkheid dragen worden 
zodoende in staat gesteld om onvolkomenheden aan te pakken. Het betreft hier een primaire 
norm die direct voortvloeit uit het beginsel van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Eigenlijk is het 
niet meer dan vanzelfsprekend dat de werknemer die kennis heeft van dergelijke zaken een en 
ander intern bespreekt. Dat is handelen als een goed werknemer betaamt. Het bewust 
achterhouden van informatie is uit den boze. 
Zaken dienen allereerst intern bij de direct leidinggevende aan de orde te worden gesteld. Deze 
meldt de misstand aan het bestuur die de zaak onderzoekt en zo mogelijk een besluit neemt. 
Mocht het zo zijn dat een medewerker ontevreden is over dit traject of zwaarwichtige redenen 
heeft om een misstand niet via de hiërarchische lijn aan te kaarten, dan kan een procedure via 
de vertrouwenscommissie gestart worden. In dit hele traject kan ook de vertrouwenspersoon 
een rol spelen. Uitgangspunt is dat met deze procedure de aangekaarte problemen zorgvuldig 
en integer worden opgelost. 
Voor de uitzonderlijke situatie waarin de werknemer niets meer naar aanleiding van zijn melding 
verneemt staat de rechtsgang op grond van de Algemene wet bestuursrecht open. 
Indien een werknemer een (vermoeden van een) misstand constateert bij één van de leden van 
het bestuur kan de werknemer de raad van toezicht (al dan niet via de vertrouwenspersoon) 
informeren. De raad van toezicht beslist op welke wijze deze melding wordt afgehandeld. 
 
1. Algemeen  
 
Artikel 1    Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
Betrokkene :  werknemer die bij LVNL is aangesteld. 
Vertrouwenscommissie : vertrouwenscommissie als bedoeld in artikel 4 van deze regeling. 
Bestuur : het orgaan van LVNL, ingevolge artikel 5.26 van de Wet luchtvaart 

belast met de dagelijkse leiding van LVNL. 
Raad van toezicht : het orgaan dat ingevolge artikel 5.32 van de Wet luchtvaart toezicht 

houdt op de taakvervulling van het bestuur en het bestuur met raad 
terzijde staat. 

LVNL : Luchtverkeersleiding Nederland, zoals ingesteld bij de Wet luchtvaart 
Vertrouwenspersoon : de werknemer die als zodanig binnen LVNL is benoemd. 
Een vermoeden van  : een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden binnen de 
een misstand  organisatie van LVNL omtrent: 
  a. een ernstig strafbaar feit; 
  b. een grove schending van regelgeving of beleidsregels; 
  c. het misleiden van justitie; 
  d. een groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het 

milieu of 
  e. het bewust achterhouden van informatie over deze feiten. 
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2. Interne procedure 
 
Artikel 2    Interne melding aan direct leidinggevende of vertrouwenspersoon 
1. Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand intern bij zijn direct leidinggevende of, 

indien hij melding aan zijn direct leidinggevende niet wenselijk acht, bij de vertrouwens-
persoon. 

2. De direct leidinggevende of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het bestuur 
onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van 
de datum waarop de melding ontvangen is. Indien betrokkene het vermoeden bij de 
vertrouwenspersoon heeft gemeld, brengt deze, indien wenselijk, eveneens de direct 
leidinggevende van de betrokkene op de hoogte. 

3. Onverwijld wordt door het bestuur een onderzoek naar aanleiding van de melding van een 
vermoeden van een misstand gestart. 

4. Door het bestuur wordt aan betrokkene die een vermoeden van een misstand binnen de 
organisatie heeft gemeld, een ontvangstbevestiging gestuurd. In de ontvangstbevestiging 
wordt melding gemaakt van het gemeld vermoeden van een misstand en het moment, 
waarop betrokkene het vermoeden aan zijn direct leidinggevende of de vertrouwenspersoon 
heeft gemeld. 

5. Het bestuur beoordeelt of de raad van toezicht op de hoogte van de interne melding van een 
vermoeden van een misstand moet worden gesteld. Het bestuur stelt altijd de vertrouwens-
commissie op de hoogte van deze interne melding (ter informatie). 

6. In afwijking van de leden 1 tot en met 5 kan betrokkene een vermoeden van een misstand 
rechtstreeks melden aan de vertrouwenscommissie indien zwaarwegende belangen 
toepassing van de leden 1 tot en met 5 in de weg staan. 

 
Artikel 3    Een standpunt 
1. Binnen een periode van acht weken vanaf het moment van de interne melding van een 

vermoeden van een misstand wordt betrokkene door of namens het bestuur schriftelijk op de 
hoogte gebracht van een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een 
misstand. 

2. Indien het standpunt niet binnen acht weken kan worden gegeven, wordt betrokkene door of 
namens het bestuur hiervan in kennis gesteld en aangegeven binnen welke termijn hij een 
standpunt tegemoet kan zien. 

3. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij de vertrouwenscommissie 
indien: 

 a. hij het niet eens is met het standpunt; 
 b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en 

tweede lid, of; 
 c. de termijn, bedoeld in het tweede lid, gelet op alle omstandigheden onredelijk lang is, of; 
 d. hij van mening is dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2, zesde lid. 
 
3. De vertrouwenscommissie LVNL 
 
Artikel 4    Instelling en taakstelling van de commissie 
1. Er is binnen LVNL een vertrouwenscommissie. 
2. De vertrouwenscommissie heeft in het kader van deze regeling tot taak een door een 

betrokkene gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en daaromtrent het 
bestuur te adviseren.  

3. De vertrouwenscommissie heeft eveneens als taak om klachten met betrekking tot 
ongewenste omgangsvormen af te handelen zoals omschreven in PR-15. 

4. Alle kosten die de vertrouwenscommissie maakt ten behoeve van een onderzoek komen ten 
laste van het bestuur. 

 
Artikel 5 Samenstelling van de commissie 
1. De vertrouwenscommissie bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder een voorzitter. Deze 

leden mogen niet uitsluitend mannen of uitsluitend vrouwen zijn. Per melding van een 
vermoeden van misstand worden uit de vertrouwenscommissie minimaal drie leden 
aangewezen voor het onderzoek naar de melding van het vermoeden van een misstand en 
advisering daarover aan het bestuur.  
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2. De vertrouwenscommissie besluit bij meerderheid van stemmen. 
3. De leden van de vertrouwenscommissie worden door het bestuur benoemd, geschorst en 

ontslagen. De benoeming van één lid en één plaatsvervangend lid van de 
vertrouwenscommissie geschiedt op voordracht van de ondernemingsraad. 

4. Een lid van de vertrouwenscommissie wordt vervangen indien deze direct of indirect op 
enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij het vermoeden van een misstand waarover de 
interne melding is gedaan.  

 
Artikel 6    Secretaris 
De vertrouwenscommissie wordt bijgestaan door een secretaris, die door bestuur wordt 
benoemd, geschorst en ontheven van zijn taak. 
 
Artikel 7    Jaarverslag 
1. Jaarlijks wordt een jaarverslag door de vertrouwenscommissie opgesteld. 
2. In dat verslag worden in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de ter zake geldende 

wettelijke bepalingen per afdeling vermeld: 
 a. het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand; 
 b. het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek heeft geleid; 
 c. het aantal ondernomen onderzoeken die de vertrouwenscommissie heeft verricht en 
 d. het aantal adviezen en de aard van de adviezen die zij heeft uitgebracht. 
3. Dit jaarverslag wordt gestuurd aan het bestuur en naar de raad van toezicht. 
4. Het bestuur meldt aan de raad van toezicht tevens hoeveel vermeende misstanden zij 

zelfstandig zonder tussenkomst van de vertrouwenscommissie heeft afgehandeld. 
 
Artikel 8    Ontvangstbevestiging en het onderzoek 
1. De vertrouwenscommissie bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van 

een misstand aan betrokkene die het vermoeden bij haar heeft gemeld en stelt de direct 
leidinggevende en het bestuur op de hoogte van de melding. 

2. Indien de vertrouwenscommissie dit voor de uitoefening van haar taak noodzakelijk acht, 
stelt zij een onderzoek in. 

3. De vertrouwenscommissie kan het onderzoek opdragen aan één van de leden. 
4. Wanneer de inhoud van verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend 

ter kennisneming van de vertrouwenscommissie dient te blijven, wordt dit aan de 
vertrouwenscommissie medegedeeld. De vertrouwenscommissie hanteert ten aanzien van 
deze informatie een beveiligingsniveau dat voldoet aan de normen die voor de betreffende 
informatie binnen LVNL worden gehanteerd. 

5. De vertrouwenscommissie heeft het recht om overal en bij iedereen in de organisatie van 
LVNL inlichtingen in te winnen. 

 
Artikel 9    Niet ontvankelijkheid 
1. De vertrouwenscommissie verklaart de melding niet ontvankelijk, indien: 
 a. geen sprake is van een misstand, waarover de vertrouwenscommissie adviseert, of; 
 b. betrokkene niet aantoont dat hij het vermoeden eerst intern aan de orde heeft gesteld, 

bedoeld in artikel 2, eerste lid, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 2, 
zesde lid, of; 

 c. indien betrokkene het vermoeden intern aan de orde heeft gesteld, zoals voorgeschreven 
in artikel 2, eerste lid, maar nog niet een redelijke termijn is verstreken na de interne 
melding. 

2. Een redelijke termijn, als bedoeld in het eerste lid, onder c, is verstreken indien: 
 a. vanaf het moment van de interne melding binnen een periode van acht weken niet een 

standpunt van het bestuur aan betrokkene die een vermoeden van een misstand heeft 
vermeld, is uitgereikt, tenzij door het bestuur aan betrokkene wordt medegedeeld dat hij 
niet binnen een periode van acht weken een standpunt van het bestuur kan verwachten; 

 b. door het bestuur geen termijn is gesteld, bedoeld in artikel 3, tweede lid; 
 c. de door het bestuur gestelde termijn, bedoeld in artikel 3, tweede lid, is verstreken zonder 

dat een standpunt van het bestuur aan betrokkene is medegedeeld, of; 
 d. de door het bestuur gestelde termijn, bedoeld in artikel 3, tweede lid, gelet op alle 

omstandigheden niet redelijk is. 
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3. De vertrouwenscommissie brengt gemotiveerd het bestuur en betrokkene die een 
vermoeden van een misstand bij de vertrouwenscommissie heeft gemeld, op de hoogte dat 
de melding niet ontvankelijk is. 

 
Artikel 10    Advies van de vertrouwenscommissie 
1. Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt de 

vertrouwenscommissie zo spoedig mogelijk haar bevindingen omtrent de melding van een 
vermoeden van een misstand neer in een advies, gericht aan het bestuur. 

2. Betrokkene, die een vermoeden van een misstand bij de vertrouwenscommissie heeft 
gemeld, ontvangt een afschrift van het advies, met inachtneming van het eventueel 
vertrouwelijke karakter van aan de vertrouwenscommissie verstrekte informatie en de ter 
zake geldende wettelijke bepalingen. 

3. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel 
vertrouwelijke karakter van aan de vertrouwenscommissie verstrekte informatie en de ter 
zake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die de 
vertrouwenscommissie geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen 
verzetten. Kosten van openbaarmaking komen ten laste van het bestuur. 

4. Naar aanleiding van het advies brengt het bestuur betrokkene die een vermoeden van een 
misstand heeft gemeld bij de vertrouwenscommissie, op de hoogte of het advies al dan niet 
wordt opgevolgd. 

 
4. Melding van een vermoeden van een misstand gepleegd door een lid van het bestuur. 
 
Artikel 11 
1. Betrokkene meldt een vermoeden van een misstand gepleegd door een lid van het bestuur 

aan de voorzitter van de raad van toezicht of indien hij melding aan voorzitter van de raad 
van toezicht niet wenselijk acht bij de vertrouwenspersoon. 

2. De raad van toezicht beslist of de melding behandeld wordt door de vertrouwenscommissie 
of dat deze op andere wijze wordt afgehandeld. 

 
5. Rechtsbescherming 
 
Artikel 12 
1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van 

een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg 
van het melden, voor zover hij te goeder trouw handelt en hij geen persoonlijk gewin heeft bij 
de misstand of de melding daarvan. 

2. De vertrouwenspersoon wordt op geen enkele wijze benadeeld als gevolg van het uitoefenen 
van zijn taken krachtens deze regeling. 

 
6. Slotbepalingen 
 
Artikel 13    Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2009 en vervalt zodra een wettelijke regeling omtrent 
hetzelfde onderwerp in werking is getreden. 
 
Artikel 14    Citeertitel 
Deze regeling kan worden aangehaald als “Klokkenluiderregeling”. 
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Bijlage 1 bij de PR-18 
 
Overzicht vertrouwenspersonen: 
mevrouw M. Backrac 
mevrouw M. Swank-Vos 
mevrouw S. Hoogeveen 
de heer R. Knol 
 
Overzicht leden vertrouwenscommissie: 
Het overzicht wordt toegevoegd, zodra hierover met de OR overeenstemming is bereikt. 
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PR-19   : Van kracht per 1 februari 2007, versie 4.1 
 
Onderwerp  : Regeling onregelmatige arbeidstijden 
 
Bijlagen  : 4 
 
 
Toelichting 
Werkzaamheden bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) worden voor een groot deel op 
onregelmatige arbeidstijden verricht. Omtrent de daarbij te hanteren criteria bij het samenstellen 
van arbeidspatronen zijn op grond van de Arbeidstijdenwet, Stb. 598/1995 (ATW) afspraken 
gemaakt hoe gehandeld wordt bij het op- en vaststellen van dienstroosters.  
Deze PR-19 is zodoende een collectieve regeling als bedoeld in artikel 1:4 van de ATW. 
 
In de praktijk kan er sprake zijn van een ideale situatie waarbij sprake is van een volledige 
bezetting (primair) of een situatie waarbij sprake is van een onvolledige bezetting (secundair). 
Voor beide situaties is aangegeven hoe omgegaan moet worden met het opstellen van een 
rooster. In grote lijnen ziet de procedure er als volgt uit: 
 
Primair (benodigd) 

1. Afhankelijk van de openstelling van een luchthaven en de hieruit voortvloeiende nader 
vast te stellen taakstelling per unit wordt een lijnenschema vastgesteld. In dat 
lijnenschema wordt per werkpositie de bezettingstijd per roostergroep aangegeven. 

2. Daarna wordt het aantal benodigde diensten vastgesteld aan de hand van de per 
roostergroep overeengekomen arbeidstijden en pauzes zoals omschreven in hoofdstuk 
3 en 4. 

3. Vervolgens wordt het dienstrooster per roostergroep, rekening houdend met de 
vastgestelde arbeidstijd en pauzes, opgesteld waarin aangegeven wordt welke dienst de 
betrokken werknemer dient te vervullen. 

Deze methodiek is de formele vastlegging van de behoefte aan werknemers per roostergroep. 
 
Secundair (realiseerbaar) 

1. Indien, vanwege capaciteitsgebrek, niet aan het primair vastgestelde lijnenschema per 
roostergroep gevolg kan worden gegeven, wordt als volgt gehandeld. 

2. Aan de hand van het primaire lijnenschema wordt het aantal realiseerbaar geachte 
diensten per roostergroep vastgesteld aan de hand van de overeengekomen 
arbeidstijden en pauzes zoals omschreven in hoofdstuk 3 en 4. 

3. Vervolgens wordt het dienstrooster per roostergroep, rekening houdend met de 
vastgestelde arbeidstijd en pauzes, opgesteld waarin aangegeven wordt welke dienst de 
betrokken werknemer dient te vervullen. 

Deze methodiek is de formele vastlegging van invulling en uitvoering van een rooster 
gebaseerd op het aantal aanwezige werknemers per roostergroep. 
 
1. Algemeen 
 
Artikel 1  
Indien zich omstandigheden voordoen waarin deze regeling niet voorziet, zullen in de geest van 
de arbeidstijdenwet en deze personele regeling per unit afspraken moeten worden gemaakt. 
 
Artikel 2   Begrippen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
Aflosschema: Een schema waarin per dienst de arbeidstijd (inclusief recuperatietijd) 

en pauzes zijn aangegeven. 
Arbeid: Elke geestelijke of lichamelijke inspanning die de werkgever van de 

werknemer verlangt. 
Arbeidstijd: De tijd gedurende welke de werknemer arbeid verricht. 
Consignatie: Een tijdruimte tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens 

een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te 
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zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo 
spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. 

Dienst: Een aaneengesloten tijdruimte waarin arbeid wordt verricht en die 
gelegen is tussen twee bij de ATW en de daarop berustende 
bepalingen voorgeschreven opeenvolgende onafgebroken rusttijden. 

Dienstrooster: Een schema waarin voor een bepaalde periode de geplande diensten 
en vrije dagen zijn aangegeven. 

Roostergroep Een groep werknemers ingedeeld in een bij de functie behorend 
dienstrooster (het bezit van de voor uitoefening van de functie 
benodigde specifieke vaardigheden is hierbij bepalend). 

Lijnenschema: Een schema waarin voor alle dagen van de week de bezetting van 
werkposities per dag is aangegeven. 

Nachtdienst: Een dienst waarin de uren tussen 00.00 en 06.00 uur geheel of 
gedeeltelijk zijn begrepen. 

Pauze: Een tijdruimte van ten minste 15 achtereenvolgende minuten, 
waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de 
werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de 
bedongen arbeid. 

RAG Roosteradviesgroep, een door de in een roostergroep werkzame 
personen uit hun midden gekozen vertegenwoordiging (ingesteld als 
onderdeelscommissie van de ondernemingsraad), welke de 
verantwoordelijk manager adviseert. 

Recuperatietijd: Een deel van de arbeidstijd waarbij de operationele werkverrichting 
onderbroken wordt teneinde een goede functie-uitoefening te 
waarborgen. De pauze is inbegrepen in de recuperatietijd. 

Reservedienst: Een dienst waarbij een werknemer kan worden opgeroepen voor het 
vervullen van een openstaande/openvallende roosterdienst of andere 
werkzaamheden. 

Rouleerschema: Een schema waarin per roostergroep per week (zo t/m za) de volgorde 
van diensten en de arbeids- en rusttijden zijn aangegeven. 

Rusttijd: Een aaneengesloten tijdruimte tussen eind- en begintijd van twee 
diensten, in welke tijdruimte de werknemer geen arbeid verricht. 

Unit Nader te specificeren herkenbare eenheid of afdeling of onderafdeling, 
waarin een roostergroep werkzaam is. 

Verkoeverdag Een in te roosteren vrije dag voor herstel/bijkomen. 
Verlofgroep: Een groep werknemers uit een roostergroep, die d.m.v. een keuze-

nummersysteem hun zomer- en wintervakantie kiezen (zie PR-7). 
Week: Een kalenderweek, welke aanvangt op zondag 00.00 uur en eindigt op 

de daaropvolgende zaterdag om 24.00 uur. 
 
Voor een onverkorte uitleg van alle wettelijke begrippen en bepalingen wordt verwezen naar de  
Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. 
 
Artikel 3   Bevoegdheden (zowel primair/benodigd als secundair/realiseerbaar) 
De bevoegdheden ten aanzien van het opstellen van een rooster zijn als volgt: 
1. Lijnenschema. 

a. Opstellen concept-lijnenschema: verantwoordelijk manager; 
b. Verstrekken advies: RAG; 
c. Instemmingsrecht: Ondernemingsraad; 
d. Vaststellen: bestuur. 

2. Aflosschema. 
a. Opstellen concept aflosschema: verantwoordelijk manager; 
b. Instemmingsrecht:  RAG. 

3. Rouleerschema. 
a. Opstellen concept rouleerschema: verantwoordelijk manager; 
b. instemmingsrecht: RAG. 

4. Dienstroosters. 
a. Opstellen concept dienstrooster: RAG; 
b. Vaststellen: verantwoordelijk manager. 
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2. Roosteradviesgroep (RAG) 
 
Artikel 4   Instelling roosteradviesgroep 
1. Per afdeling waar de arbeid op onregelmatige tijden moet worden verricht wordt, voor het 

verkrijgen van instemming over de dienstroosters en het aflosschema van die afdeling, 
overleg gevoerd tussen de voor die afdeling door de ondernemingsraad als 
onderdeelscommissie (OC) in de zin van artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden 
ingestelde roosteradviesgroep (RAG) en het hoofd van de desbetreffende afdeling c.q. zijn 
plaatsvervanger. 

2. Samenstelling en werkwijze van de RAG zijn geregeld in het door de ondernemingsraad 
vastgestelde instellingsbesluit (zie bijlage 2; de in deze bijlage genoemde BR-1 is met 
ingang van 1 januari 2005 vervangen door PR-19). 

3. Het overleg van de RAG wordt, tenzij het hoofd van de afdeling c.q. zijn plaatsvervanger en 
de gekozen voorzitter van de RAG een andere regeling treffen, beurtelings geleid door het 
afdelingshoofd c.q. zijn plaatsvervanger en de voorzitter van de desbetreffende RAG. 

4. In het geval dat het hoofd van de afdeling een plaatsvervanger voor het overleg met de 
RAG heeft aangewezen, verloopt de communicatie tussen de RAG en het hoofd van de 
afdeling via de plaatsvervanger. 

5. De werkzaamheden van de RAG worden in arbeidstijd verricht. 
 
Artikel 5   Instemmingsrecht RAG 
1. Het aan de RAG gedelegeerde instemmingsrecht ten aanzien van voorgenomen besluiten 

tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeidstijd- en pauzeregeling (ingevolge de 
WOR art. 27 lid 1.c.) beperkt zich tot besluiten aangaande rouleer- en aflosschema’s van 
roostergroepen, die zij als RAG vertegenwoordigen. 

2. Het voeren van een juridische procedure als gevolg van het uit deze delegatie voortvloeiend 
geschil is voorbehouden aan de ondernemingsraad (WOR art. 15 lid 3). 

3. Het instemmingsrecht betreffende lijnenschema’s is voorbehouden aan de ondernemings-
raad. 

 
Artikel 6   Doel van de RAG 
Doel van de RAG is in onderling overleg: 
a. overeenstemming verkrijgen betreffende het vast te stellen concept lijnenschema en het 

daarvoor benodigde aantal werknemers, rekening houdend met de vastgestelde normen 
voor arbeidstijd- en pauzeregeling, teneinde het hoofd van de afdeling, het bestuur en de 
ondernemingsraad te adviseren; 

b. instemmen met het vast te stellen aflosschema aan de hand van de voor de betrokken  
groepen vastgestelde normen van de arbeidstijd- en pauzeregeling; 

c. instemmen met het vast te stellen rouleerschema aan de hand van de benodigde diensten; 
d. instemmen met het dienstrooster voor een aaneengesloten periode van doorgaans  

6 kalenderweken aan de hand van het rouleerschema en rekening houdend met van 
organisatiewege verstrekte gegevens. 

Hiernaast is de RAG belast met het behandelen van klachten en het doen van voorstellen  tot 
wijziging van bestaande lijnen-, rouleer- of aflosschema’s. 
 
Artikel 7   Het vaststellen van schema's 
1. Het hoofd van de afdeling zendt het concept lijnenschema met het advies van de RAG door 

aan het bestuur voor behandeling in het overleg met de ondernemingsraad. Het bestuur 
zendt het concept lijnenschema, met het advies van de RAG, door aan de voorzitter van de 
ondernemingsraad. 

2. Na instemming van de ondernemingsraad stelt het bestuur het lijnenschema vast en zendt 
dit schema aan het hoofd van de betreffende afdeling, de betrokken RAG, de 
ondernemingsraad en overige belanghebbenden. 

3. Na instemming van de RAG stelt het hoofd van de afdeling de rouleer- of aflosschema’s 
vast. Deze schema’s worden doorgezonden aan het bestuur, overige belanghebbenden, en 
via de voorzitter van de RAG, aan de ondernemingsraad. 

4. Wordt door het hoofd van de afdeling geen instemming van de RAG verkregen met 
betrekking tot de vast te stellen rouleer- of aflosschema’s, dan zal als volgt worden 
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gehandeld: 
De voorzitter van de RAG zal: 

 a. de uitgangspunten van de RAG na heroverweging wijzigen, waarna opnieuw overleg 
met het hoofd van de afdeling kan plaatsvinden, of; 

 b. vaststellen dat hernieuwd overleg met het hoofd van de afdeling niet mogelijk is. De 
voorzitter zal dan het meningsverschil, onder toevoeging van wederzijdse standpunten, 
ter kennis van het hoofd van de afdeling brengen. Het hoofd van de afdeling legt 
vervolgens het meningsverschil al dan niet voor aan het bestuur. De voorzitter van de 
RAG brengt het meningsverschil ter kennis van de voorzitter van de ondernemingsraad, 
teneinde dit eventueel in het overleg van de ondernemingsraad met het bestuur (OVOR) 
te behandelen. 

5. De ondernemingsraad zal met het bestuur overleggen of instemming verleend kan worden 
met een al dan niet gewijzigd rouleer- of aflosschema. Na vaststelling door het bestuur 
volgt doorzending van het rouleer- of aflosschema via de hiërarchieke weg aan de overige 
belanghebbenden. 

 
3. Regels voor het opstellen van rouleer-, aflosschema's en dienstroosters 
 
Artikel 8   Algemeen 
1. De dienstroosters worden telkenmale voor een periode van 6 weken vastgesteld en 

gepubliceerd. De RAG dient tijdig voordat een dienstrooster vastgesteld wordt, een concept 
op te stellen. In dit concept zullen alle bijzonderheden voor die periode aangetekend worden 
(te denken valt aan: verlof, keuringen, opleidingen, project- en werkgroepen, e.d.). 

2. Rouleerschema's, aflosschema's en diensttijdenlijsten worden vastgesteld en gepubliceerd. 
Hierin aan te brengen wijzigingen worden in overleg met de RAG/OR vastgesteld. 

3. Eén week voor publicatie wordt het rooster ter vaststelling aan het afdelingshoofd 
aangeboden. 

4. Het rooster wordt uiterlijk 23 dagen voor de datum van ingang gepubliceerd. 
 
Artikel 9   Diensten en rusttijd 
1. In een week zullen per werknemer normaliter 5 diensten voorkomen. 
2. Een onafgebroken rusttijd van hetzij ten minste 36 uren in elke aaneengesloten tijdruimte 

van 7 maal 24 uren, hetzij ten minste 60 uren in elke aaneengesloten tijdruimte van 9 maal 
24 uren dient in acht te worden genomen. Deze laatstgenoemde rusttijd kan éénmaal in elke 
periode van 5 achtereenvolgende weken worden bekort tot 32 uren.  
De hierboven bedoelde tijdruimte vangt aan op het eerste tijdstip van de dag, waarop een 
werknemer arbeid verricht. 

3. In een dienstrooster van 6 weken worden 12 roostervrije dagen verwerkt. Indien de  
12 roostervrije dagen niet verwerkt kunnen worden, zal het tegoed aan roostervrije dagen in 
overleg met de betrokkene in het aansluitende dienstrooster doch uiterlijk binnen de termijn 
van 6 maanden worden verwerkt. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal iedere niet genoten 
roostervrije dag als overwerk worden uitbetaald. 

4. Voor een werknemer geldt, dat tussen twee opeenvolgende diensten een onafgebroken 
rusttijd van ten minste 11 uren wordt ingeroosterd. Deze rusttijd mag eenmaal in elke 
aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren worden ingekort tot ten minste 10 uren, in 
overleg en met instemming van de betrokken werknemer tot ten minste 8 uren conform de 
ATW. De in de vorige volzin bedoelde tijdruimte vangt aan op het eerste tijdstip van de dag 
waarop de werknemer arbeid verricht. Bij een nachtdienst eindigend na 02.00 uur bedraagt 
deze rusttijd ten minste 14 uren en bij een reeks van minimaal 3 aaneengesloten 
nachtdiensten eindigend vóór, op of na 02.00 uur bedraagt deze rusttijd 48 uren.  

5. Per periode van 6 maanden zullen ten minste 13 zondagen vrij van dienst in het rooster 
worden opgebracht. 

6. De reservediensten RZ worden zo gelijkmatig mogelijk per werknemer over het 
rouleerschema verdeeld. 

7. Het rouleerschema mag structureel niet meer dan 3 opeenvolgende nachtdiensten bevatten. 
8. De verkeersleider / ground controller / start up controller / verkeersleidingsassistent zullen 

niet meer dan 3 opeenvolgende nachtdiensten, inclusief de eventuele reservenachtdienst, 
worden opgedragen. 
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9. In het rouleerschema zal een serie van 1 of meerdere nachtdiensten slechts eenmaal per 
twee kalenderweken voorkomen. 

10. Eén (of meerdere aaneengesloten) nachtdienst(en) wordt vooraf gegaan door een rusttijd 
van 24 uren. Deze rusttijd wordt gerekend als één dienst.  

11. Per werknemer zullen geen 2 diensten op dezelfde dag aanvangen. 
12. Voor de werknemer die, full- of parttime, een functie uitoefent zoals genoemd in: 

a. het besluit loopbaanvorming verkeersleidingsfuncties 1996, of; 
b. de regeling loopbaanvorming voor uitvoerende operationele functies LVNL, 
worden jaarlijks in het rooster 2 verkoeverdagen verwerkt. 

 
Artikel 10   Roosterwijzigingen 
1. Roosterwijzigingen dienen tot het uiterste te worden beperkt. 
2. Na herstelmelding van ziekte zal indien mogelijk het oorspronkelijke rooster worden 

hersteld. 
3. Wijzigingen in het rooster als gevolg van organisatiebelang binnen 72 uur, welke van 

invloed zijn op de rusttijd of vrije dag(en), moeten plaatsvinden in overleg met de betrokken 
werknemer. 

4. Wijzigingen in het rooster als gevolg van organisatiebelang worden in blauw aangebracht. 
5. Het verzoek tot het onderling ruilen van diensten behoort op het daartoe bestemde formulier 

te worden ingediend: 
a. voor groepen werkzaam op Schiphol bij het Roster Availability Office; 
b. voor groepen werkzaam bij de Regional Unit bij het desbetreffende afdelingssecretariaat. 

6. Wijzigingen in de dienstroosters, door middel van onderlinge dienstruilingen, worden in rood 
aangebracht.  

7. Elke werknemer is gehouden om bij het beëindigen van een dienst na te gaan of er 
eventueel een wijziging in zijn dienstrooster is aangebracht. 

8. Wijzigingen en ruilingen in het rooster dienen te voldoen aan het gestelde in dit hoofdstuk. 
 
Artikel 11   Verlof 
1. Vakantieverlof: zie vakantieregeling PR-7. 
2. Verlof van 5 dagen of meer wordt altijd voorafgegaan en gevolgd door een roostervrije dag. 
3. De regels voor het opnemen van incidenteel verlof worden in overleg met de desbetreffende 

RAG nader vastgesteld. 
4. Buitengewoon verlof aanvragen behoren in een zo vroeg mogelijk stadium ingediend te 

worden. Slechts in uiterste noodzaak van organisatiebelang, zal het buitengewoon verlof, 
dat niet expliciet aan een bepaalde datum gebonden is, van organisatiewege verschoven 
kunnen worden. 

5. Voor elke werknemer in roosterdienst wordt door het Roster Availability Office het 
verloftegoed bijgehouden. 

6. In het rouleerschema zullen voldoende reserves worden opgebracht om het verlof te kunnen 
verlenen. 

 
4. Arbeidstijd- en pauzeregeling: 
 
Artikel 12   Algemeen 
1. Een dienst zal de aaneengesloten tijdruimte van 9 uren niet overschrijden.  
2. De arbeidstijd dient onderbroken te worden door één of meerdere pauzes, waarbij één 

pauze ten minste 30 minuten bedraagt. Deze pauzes vangen aan en eindigen in de periode, 
gelegen tussen 2 uren na de aanvang en 2 uren  voor het einde van de arbeid. 

3. Een pauze moet op een andere dan de werkplek kunnen worden doorgebracht. 
4. De recuperatietijd bedraagt 30 minuten. Eenmaal per operationele dienst zal de 

recuperatietijd echter 40 minuten bedragen. 
5. Indien geen aflos beschikbaar is, zal de pauze of recuperatietijd tussen 22.00 en 06.00 uur 

met inachtneming van punt 1 en 2 worden gekozen op een moment dat de werkzaamheden 
dit toelaten.  

 
Artikel 13   Bepaling voor verkeersleider en ground controller 
1. De som van de operationele werkverrichtingen in één operationele dienst zal niet meer dan 

6 uren bedragen. 
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2. Een operationele werkverrichting duurt maximaal 2 uren. Ten hoogste eenmaal per 
operationele dienst kan een actieve werkverrichting van 2 uren en 20 minuten voorkomen, 
mits het verwachte verkeersaanbod dit toelaat. In overleg met de betrokken RAG kan 
hiervan worden afgeweken. 

 
Artikel 14   Bepaling voor FIC/VKL ACC 
De som van de operationele werkverrichtingen in één operationele dienst zal niet meer dan  
7 uren bedragen. 
1. Een operationele werkverrichting duurt in principe maximaal 2 uren en 30 minuten. In 

overleg met de betrokken RAG kan hiervan worden afgeweken. 
 
Artikel 15   Bepaling voor start up controller of verkeersleidingsassistent 
1. De som van de operationele werkverrichtingen in één operationele dienst zal niet meer dan 

7 uren bedragen. 
2. Een operationele werkverrichting duurt in principe maximaal 3 uren. In overleg met de 

betrokken RAG kan hiervan worden afgeweken. 
 
5. Reservedienst en/of consignatie 
 
Artikel 16 
Voor een reservedienst of consignatie geldt een bereikbaarheidsplicht conform de 
bereikbaarheidsduur als verwoord in de artikelen 18 en 19. 
 
Artikel 17  
1. Iedere werknemer die aangewezen wordt voor een reservedienst of consignatie, kan van 

organisatiewege een semafoon verstrekt krijgen. 
2. De werknemer dient er voor zorg te dragen dat bij aanvang van de reservedienst of 

consignatie bekend is onder welk telefoon- of semafoonnummer hij te bereiken is. 
3. De beheerder (S&I/COM) zorgt voor registratie van de uitgegeven semafoons en verstrekt 

aan de hoofden van de betrokken organisatieonderdelen een lijst met uitgegeven 
oproepnummers op naam. 

4. Voor aanvang van de reservedienst of consignatie dient de werknemer zich er van te 
vergewissen of de aan hem verstrekte semafoon functioneert. Een defecte semafoon dient 
voor aanvang van de reservedienst of consignatie bij de beheerder vervangen te worden 
door een functionerend exemplaar. 

 
Artikel 18   Reservediensten RZ, RN. 
1. De werknemer belast met een reservedienst is gedurende 25 aaneengesloten uren ter 

oproeping beschikbaar. In verband met de verschillende behoeften van de betrokken 
organisatie-eenheden wordt per eenheid de aanvangstijd van de reservedienst in overleg 
met de RAG nader vastgesteld. 

2. De reservedienst wordt gerekend als één dienst. 
3. Het aantal ziektereserves per dag in het rouleerschema wordt door de leiding van de 

betrokken organisatie-eenheid in overleg met de RAG vastgesteld. 
4. Een werknemer dient tijdens de reservedienst direct telefonisch of via semafoon bereikbaar 

te zijn. 
5. Zodra de werknemer in reservedienst via de semafoon een oproepsignaal ontvangt, dient 

hij zich binnen 15 minuten na de oproep telefonisch in verbinding te stellen met: 
 a. Voor personeel werkzaam op Schiphol: 

tijdens kantooruren het Roster Availability Office; 
bij geen gehoor en buiten kantooruren de dienstdoend chef c.q. waarnemend chef van 
de betrokken afdeling. 

 b. Voor personeel werkzaam buiten Schiphol: 
tijdens kantooruren de administratie van het betrokken Regional Unit; 
bij geen gehoor en buiten kantooruren de dienstdoend chef c.q. waarnemend chef van 
de betrokken afdeling. 

6. Indien een werknemer wordt opgeroepen, dient hij binnen één uur na ontvangst van de 
oproep aanwezig te zijn. 
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7. In verband met de verschillende behoeften van de betrokken organisatie-eenheden wordt 
per eenheid de volgorde van oproep in overleg met de RAG nader vastgesteld. 

 
Artikel 19   Consignatie  
1. Een werknemer in roosterdienst is tijdens een pauze geconsigneerd. 
2. Tijdens rusttijd kan een werknemer incidenteel of volgens rooster worden geconsigneerd. 
3. De geconsigneerde werknemer is verplicht telefonisch of via semafoon direct bereikbaar te 

zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op afroep zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen één uur, de bedongen arbeid te verrichten. 

4. Voor de geconsigneerde werknemer wordt per betrokken eenheid een nadere afspraak 
gemaakt betreffende de te nemen actie na het ontvangen van een oproepsignaal. 

5. Bij arbeid verricht na oproep in consignatie, dient de volgende rusttijd in acht te worden 
genomen: 

 a. arbeid van meer dan 4 uren na een eerste oproep in een week en eindigend na  
02.00 uur een rusttijd van 8 uren; 

 b. arbeid van meer dan 4 uren na een tweede of volgende oproep in een week en 
eindigend na 02.00 uur een rusttijd van 11 uren. 

 
7. Slotbepalingen 
 
Artikel 20 
1. De BR-1 van 1 oktober 1999 vervalt ingaande 1 januari 2005. 
2. Deze regeling kan worden aangehaald als “regeling onregelmatige arbeidstijden”. 
 



  1 januari 2009 143

Bijlage 1 bij de PR-19 
 

OVERZICHT VEELVULDIG GEBRUIKTE SYMBOLEN 
 
Symbool: Betekenis: 
 
Diensten en vrije dagen. 
. Roostervrije dag 
VA Flex (ADV) 
(.) Vergoeding voor ingetrokken vrije dag 
Cijfers (even) Late diensten 
Cijfers (even) * Late diensten gevolgd door een 

consignatiedienst 
Cijfers (oneven) Vroege diensten 
Letters Nachtdiensten 
R Gecombineerde ziekte/verlofreserve 
RV Verlofreserve 
RZ Ziektereserve 
RN Reserve nachtdiensten 
- 24 uren rust voor nachtdienst 
VX Verkoeverdag 
 
Verlof 
V Verlof 
VB Buitengewoon verlof 
VBC Calamiteitenverlof 
VBZ Zorgverlof 
VO Ouderschapsverlof 
VS Studieverlof 
VZ Zwangerschapsverlof 
VC Compensatieverlof 
VG Gildedag 
 
Diversen 
DR Dienstreis 
K Keuring 
MD Militaire dienst 
Cijfers- Opleiding krijgen 
Cijfers+ Opleiding geven 
OV Oriëntatievlucht 
SN Systeemtest 
Z Ziekte (alleen op diensten) 
 
W-diensten 
WC Cursus 
WE Afnemen of doen van een examen 
WG Expert 
WEX Examen 
WH Havendienst 
WM Mentor werkzaamheden 
WN NLR 
WO Overlegvergaderingen vakbonden 
WOR Dienst ten behoeve van OR 
WP Projecten 
WR RAG werkzaamheden 
WV Vergadering  
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Bijlage 2 bij de PR-19 
 
DE ROOSTERADVIESGROEP 
 
INSTELLINGSBESLUIT (OR 97/130 VAN 12 MAART 1997) ALS BEDOELD IN ARTIKEL 15, 
LID 3, VAN DE WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN,  
HOUDENDE INSTELLING VAN MEERDERE ROOSTERADVIESGROEPEN ALS 
ONDERDEELSCOMMISSIE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD LVNL. 
 
De ondernemingsraad LVNL, 
 
Overwegende dat: 
- het gezamenlijk uitgangspunt van het bestuur en de ondernemingsraad is, dat het personeel 

dat in onregelmatigheid zijn werkzaamheden moet verrichten zelf nauw betrokken dient te 
zijn bij het ontwikkelen en vaststellen van dienstroosters die enerzijds efficiënt en 
economisch zijn en anderzijds tegemoet komen aan de legitieme wensen van het personeel 
betreffende het genot van een redelijk en voorspelbaar (sociaal) leefpatroon; 

- tussen bestuur en ondernemingsraad in het kader van de Arbeidstijdenwet in de vorm van 
PR-19 een overeenkomst is gesloten tot regeling van onregelmatige arbeidstijden; 

- het bestuur heeft ingestemd met de wens van de ondernemingsraad om ten behoeve van de 
toepassing van de PR-19 over te gaan tot instelling van meerdere roosteradviesgroepen als 
onderdeelscommissie van de ondernemingsraad. 

 
BESLUIT tot het volgende: 
 
ARTIKEL 1 
 
INSTELLING VAN ROOSTERADVIESGROEPEN ALS OR-ONDERDEELSCOMMISSIE 
 
Voor de volgende afdelingen wordt per afdeling een onderdeelscommissie van de 
ondernemingsraad, luisterende naar de naam roosteradviesgroep (RAG), ingesteld: 
MS/OPS/ACC 
MS/OPS/TWR-APP 
MS/OPS/TWR-APP/ROT 
MS/S&I/OSB/ISC/OPS 
MS/S&I/OSB/ST 
MS/S&I/COM 
MS/S&I/NAV 
MS/S&I/OIS 
CS/HF/STO 
CS/FS/BEW 
CS/FS/Bedrijfsrestaurant 
RU/BEEK 
RU/EELDE 
 
ARTIKEL 2 
 
SAMENSTELLING VAN DE RAG 
 
2.1. Het personeel van de betreffende afdeling wordt naar functie ingedeeld in groepen. Elke 

groep of combinatie van groepen wordt door minimaal 1 persoon in de RAG 
vertegenwoordigd. 
Voor de continuïteit kan zo nodig een plaatsvervanger worden aangesteld. 

 
2.2. Voor de OC/RAG zal de ondernemingsraad (pro forma) één OR-lid toevoegen. 
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ARTIKEL 3 
 
LEDEN VAN DE RAG 
 
3.1. Een roosteradviesgroep (RAG) bestaat uit leden, die door de in de desbetreffende 

roostergroep werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. 
 
3.2. Iedere groep van een afdeling kan een vertegenwoordiging van maximaal 2 personen 

kiezen om zitting te nemen in de RAG. 
 
3.3. De leden van de RAG worden gekozen voor een periode van twee jaar, met dien verstande 

dat ieder jaar één lid van de desbetreffende groep van een afdeling aftredend is, en indien 
er geen tegenkandidaten zijn, hij/zij terstond herkozen is, indien hij/zij daartegen geen 
bezwaar heeft. 
Zijn er wel tegenkandidaten, dan wordt er een verkiezing georganiseerd door de OR van de 
desbetreffende groep. 

 
3.4. De gekozen leden kiezen uit hun midden een voorzitter van hun RAG. 
 
ARTIKEL 4 
 
TAAK 
 
4.1. De taak van de leden van de RAG op het gebied van dienstroosters is: 
 1. Het behartigen van de wensen en belangen van zowel de diverse groepen personeel als 

die van de afdeling. 
 2. Het assisteren van het hoofd van de afdeling. 
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Bijlage 3 bij de PR-19 
 

GROEPEN MET RESERVEDIENST- EN/OF CONSIGNATIE: 
 
Groepen met reservedienst: 
 
CS/FS 
Bewakingsbeambten 

 
MS/HF 
Training Simulation Specialist 
 
MS/S&I 
Medewerkers Onderafd. Operationele Informatie Systemen 
Medewerkers Onderafd. Communicatie 
Medewerkers Onderafd. Operationele en Simulator Bedrijfsvoering 
Medewerkers Onderafd. Navigatie 
 
MS/OPS/ACC 
Verkeersleiders 
FIC-Verkeersleiders  
Verkeersleidingsassistenten 
 
MS/OPS/TWR-APP 
Verkeersleiders 
Ground Controllers 
Start Up Controllers 
Verkeersleidingsassistenten 
 
MS/OPS/FSC 
Briefing Officers 
Flight Data Assistenten 
FSC-medewerkers 
 
RU/Beek/Eelde en MS/OPS/TWR-APP/ROT 
Verkeersleiders 
Ground Controllers 
Verkeersleidingsassistenten 
 
Groepen met consignatie: 
 
CS/FS 
Medewerkers Onderafd. Werktuigkundige- Elektrotechnische- en Bouwkundige voorzieningen 
Chauffeurs Onderafd. Magazijnen 
 
MS/S&I 
Medewerkers Onderafd. Operationele Informatie Systemen 
Medewerkers Onderafd. Communicatie 
Medewerkers Onderafd. Operationele en Simulator Bedrijfsvoering 
Medewerkers Onderafd. Surveillance  
Medewerkers Onderafd. Navigatie 
Medewerkers CMC/Unit Kabels en Antennes 
 
RU/Beek/Eelde 
Medewerkers Technical Department 
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Bijlage 4 bij de PR-19 
 

ARBEIDS- EN RUSTTIJDNORMEN ATW / LVNL-NORMEN 
 
Normen voor werknemers ATW-standaard 1-4-2007 LVNL-normen 
Minimum rusttijden   
Wekelijkse rust hetzij 36 uren per periode van 

7x24 uren  
hetzij 72 uren per periode van 
14x24 uren die opgesplitst 
kan worden in perioden van 
minimaal 32 uren 

hetzij 36 uren per periode van 
7x24 uren  
hetzij 60 uren per periode van 
9x24 uren 
 
(1x per 5 weken in te korten tot 32 uren) 

Dagelijkse rust  11 uren per 24 uren 
(1 x per periode van 7 x 24 
uren in te korten tot 8 uren) 

idem 
(1 x per periode van 7 x 24 
uren in te korten tot 10 uren) 

Zondagsarbeid   
Arbeidsverbod  op zondag wordt geen arbeid 

verricht tenzij 
idem 

Uitzondering 1  tenzij het tegendeel is 
bedongen en uit de aard van 
de arbeid voortvloeit 

idem 

Uitzondering 2  tenzij de bedrijfsomstandig-
heden dit noodzakelijk maken 
en het medezeggenschaps-
orgaan daarmee instemt 

idem 

Zondagsbepaling in geval van arbeid op 
zondag ten minste 13 vrije 
zondagen per 52 weken 

in geval van arbeid op 
zondag ten minste 13 vrije 
zondagen per 26 weken 

Maximum arbeidstijden 
(structureel) 

  

Arbeidstijd per dienst 12 uren 9 uren 
Arbeidstijd per week 60 uren 45 uren 
Arbeidstijd per 13 weken  520 uren 
Arbeidstijd per 16 weken 768 uren  
Nachtdiensten   
minimum rust na een 
nachtdienst die eindigt na 
02.00 uur 

14 uren idem 

minimum rust na een reeks 
nachtdiensten 

46 uren 48 uren 

maximum arbeidstijd per 
nachtdienst 

10 uren 8 uren 

maximum aantal 
nachtdiensten 

36 per 16 weken 
 

3 per 2 weken 
(24 per 16 weken) 

maximum aantal achtereen-
volgende nachtdiensten 

7 3 
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Bijlage 4b bij de PR-19 
 
Normen voor werknemers ATW-standaard 1-4-2007 LVNL-normen 
Maximum arbeidstijden bij 
overwerk (incidenteel) 

  

Arbeidstijd per dienst 12 uren 11 uren 
Arbeidstijd per week 60 uren 54 uren 
Arbeidstijd per 13 weken gemiddeld 60 uren per week gemiddeld 45 uren per week 
Overwerk bij nachtdiensten   
maximum arbeidstijd per 
nachtdienst 

12 uren 9 uren 

maximum arbeidstijd per 13 
weken 

 gemiddeld 40 uren per week 
(520 uren) 

maximum arbeidstijd per 16 
weken 

gemiddeld 48 uren per week 
(768 uren) 

 

Pauze minimaal ¼ uur   
Arbeidstijd per dienst >5½ uur  ½ uur idem 
Arbeidstijd per dienst >8 uren  ¾ uur, waarvan ½ uur 

aaneengesloten 
arbeidstijd per dienst >10 
uren 

¾ uur 1 uur, waarvan een ½ uur 
aaneengesloten 

Consignatie   
maximum arbeidstijd per 24 
uur 

13 uur idem 

maximum arbeidstijd per 
week 

60 uur idem 

maximum arbeidstijd per 13 
weken  

 gemiddeld 45 uur per week 
(585 uren) 

maximum arbeidstijd per 16 
weken  

gemiddeld 48 uren per week 
(768 uren) 

 

maximum arbeidstijd per 13 
weken 
indien de consignatie geheel 
of gedeeltelijk de periode 
tussen 00.00 uur en 06.00 
uur omvat 

 gemiddeld 40 uur per week 
(520 uren) 

maximum arbeidstijd per 16 
weken 
indien de consignatie geheel 
of gedeeltelijk de periode 
tussen 00.00 uur en 06.00 
uur omvat 

 gemiddeld 48 uur per week 
(768 uren) 

arbeid meer dan 4 uren na 
een 1e oproep in een week 
eindigend na 02.00 uur 

- rusttijd 8 uren 

arbeid meer dan 4 uren na 
een 2e of volgende oproep in 
een week eindigend na 02.00 
uur  

- rusttijd 11 uren 

 
Voor werknemers jonger dan 18 jaar gelden afwijkende ATW-regels. Zie in voorkomend geval 
de Wet. 
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PR -20   : Van kracht per 1 januari 2004, versie 1.0  
 
Onderwerp  : Procedure functieonderhoud LVNL 
     Kernfunctieraster, functiebeschrijving en -weging 
      
Bijlagen  : 1 
 
 
Toelichting 
Om zowel het te doorlopen traject van het kernfunctieraster en het functie beschrijven en -
wegen herkenbaar, actueel, transparant en beheersbaar te houden heeft overleg 
plaatsgevonden tussen het bestuur, de ondernemingsraad en de 4 centrales van 
overheidspersoneel.  
Een en ander heeft er toe geleid dat, gegeven de onderlinge samenhang van de drie genoemde 
elementen, in dit geval gekozen is voor één regeling die het proces van het kernfunctieraster, 
functiebeschrijving en functiewegen verwoord. 
Ten aanzien van het hierbij te doorlopen proces is het volgende bepaald. 
 
1. Kernfunctieraster  
Het kernfunctieraster dient een afspiegeling te zijn van functies die bij LVNL in de functionele- 
en procesorganisatie voorkomen. Het kernfunctieraster fungeert als anker en meetlat waarlangs 
functieweging bij LVNL plaats vindt.  
De LVNL-bucket indeling die behoort bij het kernfunctieraster wordt gekoppeld aan de bij LVNL 
te hanteren salarisschalen. 
 
Artikel 1 
Het kernfunctieraster wordt door het bestuur in overleg met de vier centrales van overheids-
personeel in het georganiseerd overleg LVNL vastgesteld. 
 
Artikel 2 
Het kernfunctieraster wordt éénmaal per twee jaar, voor de 1e keer in de 2e helft van 2005, 
aangepast aan de op dat moment van kracht zijnde organisatiestructuur van LVNL. 
 
Artikel 3  
Voorstellen voor wijziging in kernfunctieraster dienen op de volgende wijze door de manager 
Human Resources (HRM/HR) ten behoeve van vaststelling in het georganiseerd overleg LVNL 
te worden opgesteld; 
a. Het geldend kernfunctieraster dient, aan de hand van doorgevoerde wijzigingen, per functie 

te worden bezien op actualiteit; 
b. Indien organisatie- en/of proceswijzigingen daartoe aanleiding geven wordt door HRM/HR 

een voorstel tot wijziging van een kernfunctie uitgewerkt voor de functie evaluatie commissie 
(FEC). 

c. In voorkomend geval vraagt de FEC nadere informatie bij het management over de functie 
die in het wijzigingsvoorstel wordt genoemd; 

d. In voorkomend geval vraagt de FEC advies aan de ondernemingsraad over de functie die in 
het wijzigingsvoorstel wordt genoemd;  

e. De FEC beoordeelt het uitgewerkte wijzigingsvoorstel en stelt een advies op voor het 
bestuur; 

f. Het bestuur neemt, naar aanleiding van het wijzigingsadvies, een voorgenomen 
wijzigingsbesluit en legt dit voornemen voor instemming voor aan de 4 centrales van 
overheidspersoneel in het georganiseerd overleg (GO); 

g. Na overleg in het GO wordt het kernfunctieraster aangepast en opnieuw vastgesteld. 
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2. Functiebeschrijving 
Een functiebeschrijving is geen opsomming van taken maar een doelgerichte beschrijving van 
resultaten die bereikt dienen te worden in die functie. Welk aandeel dient geleverd te worden bij 
het bereiken van de algehele doelstelling van LVNL. De beschrijving is niet statisch en geeft 
voldoende ruimte voor veranderingen binnen de functie zonder dat er direct een nieuwe 
beschrijving moet worden opgesteld.  
De functiebeschrijving* dient de volgende elementen te bevatten: 
a. het doel van de functie; 
b. de belangrijkste te behalen eindresultaten om het doel te kunnen realiseren; 
c. eventuele criteria waarop de functie beoordeeld wordt; 
d. het te kwantificeren gebied waarop de functie invloed heeft; 
e. functie-eisen; 
f. competenties van de functiehouder. 
*Zie de bijlage voor het stramien/format en de handleiding functie beschrijven LVNL. 
 
Artikel 4 
1. Een voorstel tot wijzigen van een functiebeschrijving van een functie** wordt door de direct 

leidinggevende, tezamen met een advies van de HRM-consultant, ingediend bij diens 1e 
lijnsmanager. 

2. a. Indien het voorstel afkomstig is van de 1e lijnsmanager dient het voorstel te worden 
ingediend bij de directeur van het desbetreffende directoraat. 

 b. Voor de verdere afhandeling dient daar waar 1e lijnsmanager staat directeur te worden 
gelezen.  

**Alle in de afdeling voorkomende functies inclusief het afdelingsplan. 
 
Artikel 5 
Aanleiding tot het indienen van een voorstel voor wijzing kan zijn: 
a. een reorganisatie in de functionele- of procesorganisatie; 
b. een substantiële wijziging in de doelstelling en/of een resultaatgebied***;  
c. een wijziging in de functie-eisen of het competentieprofiel. 
***Uitbreiding of inkrimping die meer dan 20% omvat; 
 
Artikel 6 
1. De 1e lijnsmanager beziet of de noodzaak tot herschrijven aanwezig is. 
2. Indien de noodzaak niet aanwezig is wordt het voorstel direct teruggegeven aan de indiener. 
3. Indien de noodzaak aanwezig is wordt de functie herschreven. 
 
Artikel 7 
De herschreven functie wordt na ondertekening door de 1e lijnsmanager, en direct 
leidinggevende voor akkoord en door de functiehouder voor gezien getekend en gedateerd en 
daarna, zowel het origineel als in digitale vorm, naar de beleidsmedewerker HRM/HR 
gezonden. 
 
Artikel 8 
Een functie, die voldoet aan de in artikel 5, 6 en 7 genoemde voorwaarden, kan door de direct 
leidinggevende bij diens 1e lijnsmanager, voorzien van een motivering, voor weging worden 
ingediend. 
 
Artikel 9 
1. De 1e lijnsmanager beziet of de noodzaak tot wegen mogelijk aanwezig is en laat zich hierbij 

adviseren door de HRM-consultant. 
2. Indien de noodzaak niet aanwezig is wordt het voorstel direct teruggegeven aan de indiener. 
3. Indien de noodzaak aanwezig is en voldaan wordt aan de in artikel 10 genoemde 

voorwaarde wordt de functie, inclusief de opgestelde motivering en het advies van de HRM-
consultant, voor weging aangeboden aan de manager HR (HRM/HR). 
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3. Functieweging 
Functieweging is een methode die rangorde, de onderlinge verhouding van zwaarte en afstand, 
van functies binnen een organisatie vastlegt. LVNL doet dit in 1e instantie voor het indelen van 
functies in het kernfunctieraster. Dit geschiedt aan de hand van de Hay-methodiek voor functie 
evaluatie.  
Afgeleid van de verankering van functies in het kernfunctieraster wordt de weging en ranking 
bepaald voor de overige LVNL-functies. In 2e instantie fungeert de functie evaluatie methodiek 
van Hay hierbij als controle op de weging en ranking. 
 
Artikel 10 
1. De voor weging aan te bieden functie dient stabiel te zijn. 
2. Van stabiliteit is sprake indien de in gang gezette reorganisatie, herinrichting van de afdeling 

of functiewijziging is afgerond en/of is geïmplementeerd. 
 

Artikel 11 
1. Indien de functie niet stabiel is vindt geen functieweging plaats.  
2. Indien geen weging plaats kan vinden, doch indien de noodzaak daartoe wel aanwezig 

is****, kan door de FEC een "indicatieve weging" worden opgesteld. 
3. Aan een "indicatieve weging" kunnen geen rechten worden ontleend.     
****De functie is nieuw en werving voor vervulling dient plaats te vinden. 
 
Artikel 12 
1. Het voorstel voor weging wordt door de beleidsmedewerker HRM/HR bezien en, voorzien 

van een concept-wegingadvies, doorgezonden aan de secretaris van de FEC voor 
agendering en afhandeling.***** 

2. De FEC kan in voorkomend geval: 
a. nadere informatie inwinnen bij de direct leidinggevende; 
b. advies aan de ondernemingsraad vragen; 
c. zich bij laten staan door een onafhankelijk extern wegingadviseur. 

3. De FEC evalueert het concept-wegingadvies en stelt een wegingadvies op voor het bestuur. 
4. Het bestuur neemt, naar aanleiding van het wijzigingsadvies, een voorgenomen besluit en 

informeert de secretaris van de FEC voor verdere administratieve afhandeling. 
*****De te wegen functie wordt gewogen/vergeleken met ten minste 3 functies die opgenomen zijn in het 
kernfunctieraster. Ter staving van deze weging/vergelijking wordt steekproefsgewijs een opgesteld  wegingsadvies 
aan een volledige weging volgens de HAY-methodiek worden onderworpen.  
 
Artikel 13 
Na het bekend stellen van de voorgenomen weging aan de betrokken functiehouder dient de 
procedure te worden gevolgd zoals omschreven in bijlage G1 van de bezoldigingsregeling 
LVNL.  
 
4. Slotbepaling 
 
Artikel 14 
De PR-20, de tijdelijke procedure onderhoudstraject functieweging LVNL, vervalt ingaande  
1 januari 2004. 
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 FUNCTIEBESCHRIJVING  
 Luchtverkeersleiding Nederland  

 
 
Functie :  

 
Bedrijfsonderdeel :  

 
Rapporteert aan :  

 
Akkoord leidinggevende:  
 
Akkoord 1e lijnsmanager 
(of directeur)                    :  
 
Gezien functiehouder     :  
 
Datum :  
 

Sjabloon LVN-word  
F2.0062 (HRM/AZ) 
Versie 1, januari 2004 

 
 
DOEL 
Afgeleid van het resultaatgebied(en) van de naast hogere functie.  
Doelomschrijving:  
Wat  : ontwikkelen, beheren, uitvoeren. 
Waarbinnen : LVNL-beleid, wettelijke kaders, opdrachten. 
Waartoe : welk resultaat (teneinde, opdat)  
   
RESULTAATGEBIED 
Ten aanzien van een eindresultaat, wederom: wat, waarbinnen, waartoe  
 
Kernactiviteiten 
 
Maximaal 5 activiteiten die dienen als bouwstenen om het eindresultaat te bereiken. 
 
KWANTITATIEVE GEGEVENS 
Aantal medewerkers 
Budget 
 
FUNCTIE-EISEN 
Opleiding  
Benodigde ervaring/kennis 
 
COMPETENTIES 
resultaat- en ontwikkelingscompetenties. 
 
 
Zie voor een uitgebreide toelichting de Handleiding functie beschrijven LVNL. 
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PR-21   : Van kracht per 19 november 2005  
 
Onderwerp  : Melding arbeidsongeval, incident en onveilige situatie 
 
 
Toelichting 
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) rust op een werkgever de verplichting 
de arbeid op een zodanige wijze te organiseren, de arbeidsplaats zodanig in te richten en 
zodanige werkmethoden toe te passen dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de 
veiligheid en gezondheid van de werknemer. 
Toch kan het voorkomen dat een werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden terecht 
komt in een situatie die tot een (bijna) ongeval leidt of waarvan redelijkerwijs aangenomen kan 
worden dat deze schadelijk is voor de gezondheid. Het is dan van belang dat de werkgever zo 
snel mogelijk op de hoogte moet worden gesteld. De werkgever moet namelijk (ernstige) 
arbeidsongevallen melden aan de Arbeidsinspectie. Daarnaast moet de werkgever preventief 
reageren om gevaarlijke situaties te voorkomen. Preventief reageren kan uiteraard alleen als de 
werknemer hiervan melding maakt. 
Deze PR beschrijft wat wordt verstaan onder een arbeidsongeval, incident, beroepsziekte en 
onveilige situaties en hoe deze te melden. 
 
Voor een onverkorte uitleg van alle wettelijke begrippen en bepalingen wordt verwezen naar de 
Arbeidsomstandighedenwet 1998, het arbobesluit en de arboregeling.  
 
Artikel 1   Begrippen 
Arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid 

overkomen, ongewilde plotselinge gebeurtenis, die schade aan de 
gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft 
geleid tot ziekteverzuim of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg 
heeft gehad. 
Dat kan zijn in het bedrijf op een locatie of op weg. Kortom, overal 
waar werknemers arbeid verrichten.* 
Ongevallen die plaatsvinden op weg naar en van het werk (woon-werkverkeer) 
worden niet als arbeidsongeval aangemerkt. 

 
Ernstig arbeidsongeval: een arbeidsongeval dat ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de 

dood tot gevolg heeft.  
Van ernstig letsel is sprake als een werknemer schade aan de 
gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur leidt tot opname in 
een ziekenhuis voor behandeling of observatie dan wel dat de 
opgelopen schade naar redelijk oordeel blijvend zal zijn.  

 
Incident: een ongewenste gebeurtenis waarbij sprake is van een bijna 

ongeval of een ongeval met enig lichamelijk letsel zonder 
ziekteverzuim. Deze gebeurtenis zou in een ongunstig geval wel 
tot een arbeidsongeval kunnen leiden. 
Een ongewenste gebeurtenis waarbij alleen materiele schade aan persoonlijk 
eigendom ontstaat valt eveneens onder het begrip incident.* 

 
Onveilige situatie:  een situatie in verband met de arbeid waarbij de gezondheid 

gevaar loopt. 
 
 Beroepsziekte: een ziekte welke in overwegende mate haar oorzaak vindt in de 

aard van de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden of in 
de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden 
verricht en niet aan zijn eigen schuld of onvoorzichtigheid te wijten 
is.  
Constatering van een beroepsziekte geschiedt door een (bedrijfs)-arts. 

 
* Een aanvraag tot vergoeding kosten bedrijfsongeval (PR-9) wordt afgehandeld na beschouwing van het registratie-

formulier arbeidsongeval of incident / onveilige situatie en het daarbij verstrekte advies van de AMZ-coördinator. 
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Artikel 2   Meldingsprocedure 
Alle arbeidsongevallen, incidenten en onveilige situaties moeten worden gemeld aan de AMZ-
coördinator op de na volgende wijze. 
 
Artikel 3   Ernstig arbeidsongeval 
Een ernstig arbeidsongeval dient direct telefonisch te worden gemeld aan de AMZ-coördinator 
(CS/FS): 
a. van ma t/m vr tussen 08:00 en 16:30 : Kamer A1.64 telefoonnummer 020-4062757 
b. buiten deze tijden: telefoonnummer 06-53761503 
Het hierbij behorende “registratieformulier arbeidsongeval” (sjabloon LVNL-word) dient binnen 
36 uur te worden ingevuld en te worden gezonden aan de AMZ-coördinator door: 
a. de werknemer die het arbeidsongeval overkomt, of; 
b. indien hij zelf niet in staat is de melding te verrichten, diens direct leidinggevende. 
 
Artikel 4   Arbeidsongeval  
Een arbeidsongeval dient binnen 2 x 24 uren te worden gemeld aan de AMZ-coördinator, via 
het “registratieformulier arbeidsongeval” (sjabloon LVNL-word). Dit registratieformulier dient te 
worden ingevuld en te worden gezonden aan de AMZ-coördinator door: 
a. de werknemer die het arbeidsongeval overkomt, of; 
b. indien hij zelf niet in staat is de melding te verrichten, diens direct leidinggevende. 
 
Artikel 5   Incident 
Een incident dient binnen 3 x 24 uren te worden gemeld aan de afdeling AMZ door invulling van 
het “registratieformulier incident / onveilige situatie” (sjabloon LVNL-word) door de werknemer 
die het incident overkomt. 
 
Artikel 6   Onveilige situatie 
Een onveilige situatie dient direct telefonisch te worden gemeld aan de AMZ-coördinator: 
a. van ma t/m vr tussen 08:00 en 16:30 : Kamer A1.64 telefoonnummer 020-4062757; 
b. buiten deze tijden; telefoonnummer 06-53761503. 
Het hierbij behorende “registratieformulier incident / onveilige situatie” (bijlage 2) dient binnen 
24 uur te worden gezonden aan de AMZ-coördinator door de werknemer die bekend is met de 
onveilige situatie. 
 
Artikel 7   Beroepsziekte 
Nadere bepalingen betreffende een beroepsziekte worden verwoord in hoofdstuk 6 van het 
rechtspositiereglement LVNL. 
 
Artikel 8   Melding arbeidsongeval bij de Arbeidsinspectie 
1. Een ernstig arbeidsongeval wordt door de AMZ-coördinator namens het bestuur direct 

gemeld bij de arbeidsinspectie. 
2. Bij arbeidsongevallen anders dan genoemd in het eerste lid wordt op basis van de aard en 

de ernst van het arbeidsongeval door de AMZ-coördinator beoordeeld of de arbeids-
inspectie geïnformeerd moet worden. 

3. De AMZ-coördinator is namens het bestuur LVNL bevoegd om zonder enig voorbehoud in 
contact te treden met de arbeidsinspectie. 

 
Artikel 9   Communicatie 
Een ieder dient zich ervan bewust te zijn dat uitlatingen over de toedracht, gevolgen of 
mogelijke consequenties van een arbeidsongeval naar de media of andere niet betrokken 
derden schadelijk kan zijn voor LVNL en/of de bij het ongeval betrokken werknemer(s).  
a. Communicatie met de media en andere niet betrokken derden is voorbehouden aan de 

medewerkers van de afdeling Corporate Communications. 
b. Functionarissen van officiële instanties zoals de arbeidsinspectie, politie en brandweer 

dienen echter zonder enig voorbehoud over de toedracht van de gebeurtenis te worden 
geïnformeerd.  

c. Indien een arbeidsongeval van invloed is op de operationele dienstuitvoering worden andere 
betrokkenen (AAS, V&W, etc.) geïnformeerd volgens daartoe bestemde (calamiteiten) 
procedures, protocollen, etc. 
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d. contact met de arbeidsinspectie is voorbehouden aan de AMZ-coördinator. 
 
Artikel 10   Verwerking van gegevens 
a. Alle aan de AMZ-coördinator gezonden meldingen worden gearchiveerd en vermeld in een 

register. 
b. De AMZ-coördinator draagt zorg voor adequate administratie en registratie. 
c. Op de registratie zijn de bepalingen van de PR-1 van toepassing. 
d. Bij een verhaalsaanvraag genoemd in de PR-9 (vergoeding kosten bedrijfsongeval) wordt, 

ter beoordeling en afhandeling hiervan, het registratieformulier arbeidsongeval en/of incident 
/ onveilige situatie mede in beschouwing genomen. 

 
Artikel 11   Doel registratie 
a. Doel van het registreren van de gegevens is het streven om gelijksoortige ongevallen en 

situaties in de toekomst te voorkomen. 
b. De verzamelde gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in het sociaaljaarverslag van LVNL. 
 
Artikel 12  Slotbepalingen 
De bedrijfsregeling BR-18 van 1 juli 1995 vervalt ingaande 9 november 2005. 
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PR-22   : Van kracht per .. 
 
Onderwerp  : Regeling gebruik bedrijfsmiddelen LVNL  
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PR-23 : Van kracht 1 oktober 2007, versie 3.0  
 
Onderwerp : Regeling selectie en instroom LVNL-medewerkers in  

operationele functies 
 
 
Toelichting 
De uitvoeringsregeling werving en selectie LVNL is van toepassing op het vervullen van 
vacatures waarbij interne, dan wel externe werving plaatsvindt. Vervolgens is het doel van deze 
personele regeling het geven van extra mogelijkheden aan interne kandidaten om in 
aanmerking te komen voor selectie en instroom in een operationele functie.  
 
Artikel 1   Definities 
Deze regeling verstaat onder: 
a. werving: het werven van interne kandidaten voor een operationele functie waarvoor een 

vacature is ontstaan; 
b. selectie: het selecteren van een interne kandidaat voor een operationele functie, die 

vervolgens in opleiding gaat; 
c. herkansing: het opnieuw selecteren van kandidaten die reeds eerder in opleiding zijn 

geweest en van wie de opleiding in enige fase is beëindigd; 
d. aanbeveling: een schriftelijke verklaring van de leidinggevende van de kandidaat of een 

andere functionaris binnen LVNL waarin een beschrijving wordt gegeven van de 
competenties en ervaring van de kandidaat; 

e. selectiecommissie: een commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger namens de 
betrokken afdeling en een HRM-consultant, die over de geschiktheid van een kandidaat 
oordelen; 

f. operationele functie: een functie die valt onder de van kracht zijnde regeling loopbaan-
vorming voor uitvoerende operationele functies (RLBV); 

g. FIC-Selectietool: een selectietest; 
h. een assessment: een SIM-testafname en een gestructureerd selectiegesprek met twee 

Unit Managers en een HRM-consultant; 
i. basisprincipe: selectie volgens principe van relatieve aftestgrenzen, d.w.z. een op 

stapsgewijze rangordening van de best presterende kandidaten in elke opeenvolgende 
stap; 

j. intersubjectieve bepaling: een objectieve meting (testresultaten), een semiobjectieve 
meting (gestructureerd interview) en een subjectieve meting (“cultuur”-fit) tezamen 
helpen om te bepalen in welke mate een kandidaat geschikt is voor de functie van FIC-
verkeersleider, en als zodanig tot een zo goed mogelijke selectiebeslissing te komen. 

 
Artikel 2   Wervingsprocedure 
1. Op basis van de strategische planning van MS/OPS wordt jaarlijks de gewenste 

personele instroom op operationele functies vastgesteld. 
2. Indien er vacatures zijn worden deze op de gebruikelijke wijze ter kennis gesteld aan het 

personeel van LVNL door tussenkomst van de afdeling HRM/HR. 
3. Kandidaten kunnen via een gemotiveerde sollicitatiebrief hun belangstelling kenbaar 

maken bij de afdeling HRM/HR. 
4. Kandidaten kunnen hun sollicitatiebrief van een aanbeveling vergezeld laten gaan. 
 
Artikel 3   Selectieprocedure 
1. De selectiecommissie beslist of een kandidaat toegelaten wordt tot een opleiding. 
2. Om de geschiktheid van een kandidaat te bepalen kan de selectiecommissie beslissen 

dat de kandidaat eerst een assessment dient te ondergaan. 
3. Een kandidaat die in aanmerking komt voor herkansing kan alleen toegelaten worden tot 

een opleiding indien: 
a. de functie en/of omgeving wezenlijk is veranderd; 
b. de structuur van de desbetreffende opleiding aanmerkelijk is gewijzigd, dit ter 

beoordeling van de selectiecommissie; 
c. betrokkene zich naar het oordeel van de selectiecommissie zodanig heeft ontwikkeld 

(persoonlijkheid, vaardigheid) dat herkansing tot een succesvol resultaat kan leiden. 
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4. De selectiecommissie kan de afdeling MS/R&IT een advies vragen omtrent de 
geschiktheid van een kandidaat. 

5. Een kandidaat dient medisch gekeurd te worden indien dit vereist is. Indien de uitslag 
van deze keuring nog niet bekend is dan wel negatief is, kan de kandidaat niet 
toegelaten worden tot de opleiding. 

6. Voor toelating tot de selectie van FIC-verkeersleider en toelating tot instroom van VLA 
ground controller gelden aanvullende selectievoorwaarden. Deze selectievoorwaarden 
staan verwoord in de artikelen 5 en 6. 

 
Artikel 4   Voorwaarden voor toelating tot de selectie voor verkeersleider 
1. Om voor selectie of herkansing in aanmerking te komen dient de kandidaat te voldoen 

aan de volgende voorwaarden: 
a. een kandidaat dient bij aanvang van de selectie nog niet de leeftijd van 27 jaar bereikt 

te hebben; 
b. een kandidaat dient de bereidheid te hebben tot plaatsing op elke LVNL-lokatie.  

2. Een kandidaat kan in principe elk jaar voor selectie in aanmerking komen. 
3. In afwijking van lid a. kan een kandidaat die de leeftijd van 31 jaar nog niet heeft bereikt: 

a. in aanmerking komen voor herkansing als men reeds eerder is geselecteerd voor een 
opleiding waarbij deze opleiding in enige fase na de initial training is beëindigd, 
waarbij men in het bezit is van de student controller license; 

b. bij wijze van uitzondering in bijzondere gevallen tot de selectie worden toegelaten als 
men relevante ervaring heeft (STO, BROF, VLA, FDA.COM). 

 
Artikel 5  Voorwaarden voor toelating tot de selectie voor FIC-verkeersleider 
1. Om voor selectie in aanmerking te komen dient de kandidaat te voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 
a. een kandidaat dient bij aanvang van de selectie nog niet de leeftijd van 31 jaar bereikt 

te hebben; 
b. een kandidaat heeft het niveau van VLA 2 of 3, BROF/FSS niveau 2 of 3 of  

ex-aspirant verkeersleider.  
2. Een kandidaat die in een eerdere selectieprocedure voor FIC-verkeersleider de 

kwalificatie niet geschikt heeft ontvangen, wordt uitgesloten in een volgende 
selectieronde voor dezelfde functie. 

3. Selectie vindt 1 maal per 3 jaar plaats op basis van:  
a. basisprincipe; 
b. een objectieve selectietest “FIC-Selectietool”; 
c. een gestructureerd selectiegesprek met twee Unit Managers en een HRM-consultant; 
d. een intersubjectieve bepaling van “fit” in de FIC/FMP-afdeling.  

4. De selectieresultaten uit het vorige lid vormen de basis voor een selectielijst waarvoor 
het Unit Management ACC verantwoordelijk is.  

5. Vacaturevervulling voor de functie vindt plaats op basis van de selectielijst. De 
kandidaten op de selectielijst kunnen maximaal 10 jaar op de lijst blijven staan, tenzij de 
maximum leeftijd van 40 jaar eerder is bereikt. Na 5 jaar vindt er een herijking van de 
resultaten van het gestructureerde gesprek en de ‘fit” plaats.  

6. De rangorde op de selectielijst wordt door het Unit Management ACC 1 maal per jaar 
schriftelijk medegedeeld aan de kandidaten. 

7. Voor de FIC-verkeersleidersfunctie waarvoor deze selectieprocedure geldt, wordt de 
bepaling van operationele geschiktheid in combinatie met motivatie en “fit” geprevaleerd 
boven de regelingen van de PR-11. 

 
Artikel 6  Voorwaarden voor toelating tot instroom voor VLA ground controller 
1. Om voor instroom in aanmerking te komen dient de kandidaat te voldoen aan de 

volgende voorwaarden:  
a. een kandidaat dient bij aanvang van de selectie nog niet de leeftijd van 31 jaar bereikt 

te hebben; 
b. een kandidaat moet minimaal 2 jaar los zijn als VLA/SUC. 

2. Een kandidaat die in een eerdere selectieprocedure voor VLA ground controller de 
kwalificatie niet geschikt heeft ontvangen, wordt uitgesloten in een volgende 
selectieronde voor dezelfde functie. 
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3. In afwijking van het 1e en 2e lid kan bij wijze van uitzondering een kandidaat tot de 
selectie worden toegelaten indien er geen andere kandidaten zijn; herkansingen zullen, 
op individuele basis, in overweging genomen worden.  

4. Selectie voor instroom vindt plaats op basis van een assessment die bestaat uit:  
a. een SIM-testafname; 
b. een gestructureerd selectiegesprek met twee Unit Managers en een HRM-consultant. 
 

Artikel 7   Voorwaarden voor toelating tot de selectie voor overige operationele functies 
1. Om voor selectie in aanmerking te komen dient de kandidaat te voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 
a. een kandidaat dient bij aanvang van de selectie nog niet de leeftijd van 31 jaar bereikt 

te hebben; 
b. een kandidaat dient de bereidheid te hebben tot plaatsing op elke LVNL-lokatie.  

2. een kandidaat kan in principe elk jaar voor selectie in aanmerking komen; 
3. In afwijking van lid 1a. kan bij wijze van uitzondering in bijzondere gevallen een 

kandidaat tot de selectie worden toegelaten, indien deze relevante ervaring heeft en de 
leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt. 

 
Artikel 8   Toepassing rechtspositie 
1. Indien de kandidaat een vast dienstverband bij LVNL heeft dient de kandidaat ontslag te 

nemen uit zijn vorige betrekking en wordt hij tijdelijk aangesteld als “leerling” 
overeenkomstig artikel 8, 2e lid onder e van het rechtspositiereglement LVNL. De 
kandidaat wordt bij de start van de opleiding geplaatst bij de voor de opleiding 
verantwoordelijke afdeling. 

2. Indien de kandidaat de opleiding niet succesvol afrondt wordt hij, afhankelijk van de duur 
van zijn dienstverband bij LVNL, herplaatsingskandidaat, waarna ontslag kan volgen; 
Dienstverband: Termijn herplaatsingkandidatuur: 
0 tot 2 jaar    3 maanden 
2 tot 5 jaar    6 maanden 
5 tot 10 jaar    9 maanden 
meer dan 10 jaar  12 maanden 

3. De artikelen 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de kandidaat een terugkeergarantie 
heeft naar zijn oude functie, blijkend uit een schriftelijke verklaring van de 
desbetreffende budgethouder. In dat geval volgt overplaatsing in de functie van 
“leerling”. 

4. Tijdens de opleiding geniet de kandidaat de bezoldiging zoals deze voor kandidaten in 
opleidingen is vastgesteld (zie RLBV). De toeslag onregelmatige dienst (TOD) wordt 
aangepast naar het voor de nieuwe functie geldende percentage. 

5. Indien de kandidaat bij de start van de opleiding al een hogere bezoldiging geniet, dan 
wordt deze bezoldiging, met uitzondering van de TOD die wordt vastgesteld conform het 
gestelde in artikel 8, lid 4,  bevroren tot het moment dat de kandidaat geslaagd is voor 
de opleiding. 

6. Zodra de kandidaat is geslaagd voor de opleiding wordt hij ingepast in de voor de functie 
geldende schaal waarbij geldt dat het salaris van de nieuwe schaal het naast hogere 
moet zijn van het oude salaris. De anciënniteitdatum wordt hierbij aangepast. 
Vervolgens gaat hij vanaf dat moment de voor de functie geldende tredenlijn verder 
doorlopen. 

7. Indien de oude bezoldiging uitgaat boven het maximum van de tredenlijn van de functie 
waarvoor de kandidaat in opleiding is, wordt de kandidaat op het maximum van de 
tredenlijn geplaatst die geldt voor de functie waarvoor hij in opleiding is. 

 
Artikel 9   Slotbepalingen 
In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van de bepalingen in deze regeling. 


