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Hierbij treft u aan een update op de personele regelingen deel 1 en 2. 
 
Met ingang van 1 januari 2012 wijzigen een aantal vergoedingen die betrekking hebben op onze 
personele regelingen. Deze wijzigingen betreffen: 
- bruto minimumloon en vergoeding voor stagiaires (bezoldigingsregeling, bijlage E); 
- vergoedingen dienstreizen binnenland (PR-4, bijlage 1). 
Ook bij deze update een correcte opsomming van artikel 11 in de PR-7. 
 
 
Ik verzoek u de volgende bladzijdes van de personele regelingen deel 2  te vervangen: 
Witte boekjes: Wijziging: Verwijderen: Invoegen: 
Personele regelingen, deel 1 Bezoldigingsreg., 

bijlage E 
13 en 14 13 en 14 

Personele regelingen, deel 2 PR-4, bijlage 1 45 en 46 45 en 46 
 PR-7, art. 11 57 en 58 57 en 58 

 
 
Volledigheidshalve wijs ik u erop dat genoemde wijzigingen reeds zijn verwerkt op de intranetpagina’s van 
HRM en dat melding hiervan wordt gemaakt in het eerstvolgende HRM-bulletin. 
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Bijlage C en D bij de Bezoldigingsregeling LVNL (salarisreeksen) 
 
De actuele salarisreeksen staan op de intranetpagina van de afdeling HRM  
(Organisatie/CS/HRM/Salarisaangelegenheden). 



 blz.14/98 wijz. 020112  
  versie 1.8, uitgave 11 oktober 2011 

Bijlage E bij de bezoldigingsregeling LVNL 
 
 
 
Bruto minimumlonen per 1 januari 2012* 
 

Leeftijd: Percentage van  
minimumloon: 

Per maand: 

23 100 € 1.446,60 
22 85 € 1.229,60 
21 72,5 € 1.048,80 
20 61,5 €    889,65 
19 52,5 €    759,45 
18 45,5 €    658,20 
17 39,5 €    571,40 
16 34,5 €    499,10 
15 30 €    434,00 

 
 
 
Vergoeding stagiaires (afstudeeropdracht TU/U) per 1 januari 2012. 
 

Opleiding: Percentage van 
minimumloon: 

Per maand: 

MBO meeloop 13 €    188,06 
HBO meeloop 18 €    260,39 
HBO afst. opdr. 28 €    405,05 
WO meeloop 30 €    433,98 
WO afst. opdr. 33 €    477,38 
 
 
 
* Bron Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Stcr. 2011/20082). 
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10. Opleiding in binnen- en buitenland 
 
Artikel 36 
Deze regeling is niet van toepassing indien LVNL voor de medewerker, 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 verrekent.  
 
Artikel 37 
Het bestuur kan in voorkomend geval, de reis- en verblijfskostenvergoeding naar redelijkheid en 
billijkheid gewijzigd vaststellen.  
 
11. Slotbepalingen 
 
Artikel 38 
Deze regeling blijft van kracht zolang en voor zover de belastingdienst de hierin vermelde 
vergoedingen niet aanmerkt als bovenmatig. 
 
Artikel 39 
Deze regeling vervangt PR-4, versie 5.2 van 11 juni 2010. 
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Bijlage 1 bij de PR-4  
 
TEGEMOETKOMINGSBEDRAGEN KOSTEN WOON-/WERKVERKEER  
(LVNL/GO) 
Bedragen per 1-4-2008 
Enkele reisafstand woon-werkverkeer vergoedingen per maand: 
Werkdagen per week 1 dag   2 dagen  3 dagen  4 dagen  5 dagen 
0 km t/m 5 km   -   -   -   -   - 
5 km t/m 10 km €    6,78  €  13,55  €  20,33  €  27,11  €  33,88 
10 km t/m 15 km €  13,55  €  27,11  €  40,66  €  54,21  €  67,77 
15 km t/m 20 km €  20,33  €  40,66  €  60,99  €  81,32  € 101,65 
20 km t/m 25 km €  27,11  €  54,21  €  81,32  € 108,43  € 135,53 
25 km t/m 30 km €  33,88  €  67,77  € 101,65  € 135,53  € 169,42 
>30 km  €  40,66  €  81,32  € 121,98  € 162,64  € 203,30 
Werkdagen per week 1 om 2 dagen 2 om 3 dagen  3 om 4 dagen  4 om 5 dagen 
0 km t/m 5 km -   -   -   - 
5 km t/m 10 km €  10,17  €  16,94  €  23,72  €  30,50 
10 km t/m 15 km €  20,33  €  33,88  €  47,44  €  60,99 
15 km t/m 20 km €  30,55  €  50,83  €  71,16  €  91,49 
20 km t/m 25 km €  40,66  €  67,77  €  94,88  € 121,98 
25 km t/m 30 km €  50,83  €  84,71  € 118,59  € 152,48 
>30 km  €  60,99  € 101,65  € 142,31  € 182,97 
 
VERGOEDINGSBEDRAG ONTBREKEN RESTAURATIEVE VOORZIENING 
(LVNL/GO) 
Maximum bedrag per 1-1-2011 
Vergoeding per maand € 21,- belast. 
 
VERGOEDINGSBEDRAGEN (MEERDAAGSE) DIENSTREIZEN BINNENLAND 
(bron bzk-circulaire 15-12-2011) 
Maximum bedragen per 1-1-2012: 
a. Kilometervergoeding (per 01-01-2007)    € 0,19 onbelast en  € 0,09 belast 
b. Kostenvergoeding per dag (meer dan 4 uren)   €    4,33 
c. Ontbijtvergoeding (alleen bij meerdaagse dienstreizen en/of aanvang vóór 06.30 uur) 

werkelijke kosten, doch maximaal      €    8,15** 
d. Lunch (bij aanvang dienstreis vóór 12.00 uur - beëindiging ná 14.00 uur) 

werkelijke kosten doch maximaal     €  13,63* 
e. Diner (bij aanvang dienstreis vóór 18.00 uur - beëindiging ná 21.00 uur) 

werkelijke kosten doch maximaal     €  20,62 
f. Avondvergoeding (alleen bij overnachting)    €  12,95 
* Niet van toepassing indien de lunch in het bedrijfsrestaurant wordt genoten. 
** Bij overnachting alleen declarabel indien het ontbijt niet bij de kosten voor de overnachting 

is inbegrepen. 
 
 
VERGOEDINGSBEDRAGEN DETACHERING: 
(LVNL/GO) 
Maximum bedragen per 1-1-2011 
Art. 27 Huisvestingskosten maximaal per maand  € 1134,45 onbelast 
Art. 28 Kilometervergoeding      €       0,19 onbelast 
Art. 28 Kilometervergoeding meer dan 30km  €       0,19 onbelast + € 0,19 belast 
Art. 29 Mobiliteitsvergoeding per maand   €   136,13 belast 
Art. 29 Onkostenvergoeding per maand   €     45,38 onbelast 
Art. 30 Tegemoetkoming in warme maaltijden per maand €   125,67 onbelast. 
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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: 
zomer   1 5 2 6 3 7 4 
winter  7 3 6 2 5 1 4 

c. Een medewerker 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 medewerker 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 

medewerkers 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 medewerkers 
krijgen successievelijk in volgorde van hun keuzenummer 2 weken de gelegenheid om een 
aaneengesloten periode winterverlof te kiezen.  

c. Nadat alle medewerkers 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 medewerker 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 medewerker via hetRoster Availability 
&StaffOffice worden aangevraagd (minimaal op de dag tevoren) en zullen, zo mogelijk na 
gehouden overleg tussen medewerker en direct leidinggevende, voor zover de dienstuitvoering dit 
toelaat en zonder toekenning van de verschuivingstoelage, worden verleend. 
 
Artikel 15 
Het Roster Availability &StaffOffice verwerkt het jaarlijks toegekende vakantieverlof in het rooster-
systeem en maakt voor medewerkers in roosterdienst op verzoek een vakantieverlofkaart aan. 
 
4. Jaarlijkse inventarisatie 
 
Artikel 16 
a. Aan het einde van ieder kalenderjaar verstrekt de direct leidinggevende aan de Senior 

medewerker HRM een overzicht van het uitstaande tegoed aan vakantieverlof per individuele 
medewerker.  

b. Aan het einde van ieder kalenderjaar verstrekt het Roster Availability &StaffOffice een 
overzicht van het uitstaande tegoed aan vakantieverlof per roostergroep aan de Senior 
medewerker HRM.  

 
Artikel 17 
Aan het begin van het kalenderjaar wordt het tegoed en het toe te kennen aantal vakantie-uren per 
medewerker in het tijdverantwoordingssysteem en het SPX-systeem door de direct leidinggevende 
respectievelijk het Roster Availability &StaffOffice geregistreerd.  
 
5. Slotbepaling 
 
Artikel 18 
Versie 2.0  vervangt versie 1.0 van 1 april 2002. 
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