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Hierbij treft u aan een update op de personele regelingen deel 1. 
 
Dit naar aanleiding van een akkoord in het GO van 21 december jl. op de volgende wijzigingen: 
- herziening rechtspositiereglement art. 8, lid 4 en 5; 
- actualisatie regeling bovenwettelijke regeling uitkering bij werkloosheid LVNL; 
- correctie regeling FLNA, art. 7, lid 2. 
 
 
Ik verzoek u de volgende bladzijdes van de personele regelingen deel 2  te vervangen: 
Witte boekjes: Wijziging: Verwijderen: Invoegen: 
Personele regelingen, deel 1 Inhoudsopgave RP 1/2 1/2 
 Art. 8, lid 4 en 5 9/10 9/10 
 Inhoudsopgave UR 3 t/m 6 3 t/m 6 
 FLNA-regeling,  

art. 7 lid 2 
49/50 49/50 

 Regeling boven-
wettelijk uitkering 
bij werkloosheid 

77 t/m 94 77 t/m 90 en 
93/94 

 
 
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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   43, sub l     01-04-2002 
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01-01-2010    8a toelichting    01-01-2010 
01-03-2010    29, lid 6 (Goede Vrijdag en 5 mei)  01-03-2010 
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01-01-2011    8a vervallen    01-01-2011 
01-09-2011 8 lid 4     01-08-2011 
21-10-2011 108 en 108a vervallen   01-07-2010 
21-10-2011 36a nieuw    01-07-2010 
06-01-2012 8 lid 4 en 5    01-01-2012 
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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 laatstgenoemde wet niet is 
vereist. 

4. Een aanstelling vindt niet plaats in een functie als bedoeld in artikel 36a, 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. 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. een tijd van ten hoogste drie maanden, indien de betrokkene de verlangde verklaring 
omtrent het gedrag, als bedoeld in de Wet justitiële gegevens, nog niet heeft overgelegd; 

 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 

eenreorganisatie 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 zes 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. Zodra deze omstandigheid die leidde tot een 
aanstelling in tijdelijke dienst als bedoeld in het tweede lid onder d. zich niet meer voordoet, 
zal de desbetreffende werknemer in vaste dienst aangesteld worden tenzij in de commissie 
voor georganiseerd overleg overeen-gekomen is dat er redenen van bedrijfsbelang zijn om in 
algemene zin tijdelijke aan-stellingen niet om te zetten in vaste aanstellingen. 

 
* In gevallen waarin de aanstelling in tijdelijke dienst is verleend vóór 1 augustus 2011 geldt een termijn van drie jaar. 
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5. Met uitzondering van de aanstelling in tijdelijke dienst op grond van het 2e lid onder d. en e. 
wordt een aanstelling in tijdelijke dienst omgezet in een aanstelling in vaste dienst, indien: 
a. meerdere aanstellingen in tijdelijke dienst elkaar opvolgen in een periode van zes jaren* of 

langer en met tussenpozen van niet langer dan 3 maanden;  
b. meer dan 3 aanstellingen in tijdelijke dienst elkaar opvolgen met tussenpozen van niet 

langer dan 3 maanden.  
 
* In gevallen waarin de aanstelling in tijdelijke dienst is verleend vóór 1 augustus 2011 geldt een termijn van drie jaar. 
 
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 overgelegd 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 overgelegd. 

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. 

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. 
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01-01-2010 Bezoldigingsregeling       01-01-2010 
 Art. 20a (eju 7,25%)     
 Regeling functionele herplaatsing bij verlies vakbekwaamheid (Loss of License) 
 tekst aanpassing unit competecescheme    01-01-2010 
01-03-2010  Art. 1, lid k (Goede Vrijdag en 5 mei)     01-03-2010 
14-01-2011  Bezoldigingsregeling       17-11-2010 
  Art. 1 en 21 overwerk deeltijder 
  FLNA-regeling. Vervallen tijdelijke FLNA-regeling en FLO-regeling 17-11-2010 
01-04-2011 Bezoldigingsregeling 01-01-2007 
 Art. 5a, bijlage I 
01-09-2011 Bezoldigingsregeling 01-01-2011 

Art. 20a (eju 8,33%)  
 Regeling functionele herplaatsing bij verlies vakbekwaamheid (Loss of License) 
  Art. 3, lid 1       01-03-2011 
18-10-2011  Regeling functioneel leeftijdsnon-activiteit (FLNA)   01-07-2010 
  Verwijzingen naar art. 108 en 108a RR gewijzigd in art. 36a 
06-01-2012  Actualisatie regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid  01-01-2012 
  Correctie regeling FLNA art. 7, lid 2
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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. overwerk: een overschrijding van de ingeplande of ingeroosterde arbeidsduur per dag in 

verband met werkzaamheden verricht in opdracht van het bestuur; 
k. functie: het door het bestuur opgedragen samenstellend geheel van werkzaamheden; 
l. feestdag: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede paasdag, 5 mei, Hemelvaartsdag, tweede 

pinksterdag, beide kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt 
gevierd. 

 
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. 

 



 blz. 49/98 wijz. 060112
  versie 1.8, uitgave 11 oktober 2012 

 moment dat zijn keuzepensioen een hoogte van 70% van het ABP jaarinkomen heeft 
bereikt doch uiterlijk tot 65 jaar. 

c. 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 of tot het moment dat zijn keuze-
pensioen een hoogte van 70% van het ABP jaarinkomen heeft bereikt doch uiterlijk tot 65 
jaar. De FPU-uitkering of het ABP-keuzepensioen wordt in de periode tot 65 jaar, door 
middel van een aanvullende stamrecht-storting, aangevuld tot 80% van de laatst genoten 
bezoldiging. 

2. Voor de werknemer die krachtens het ABP-pensioenreglement meer dan dertig volle voor 
pensioen geldige dienstjaren heeft, wordt het FLNA-uitkeringspercentage gedurende 
maximaal 60 maanden verhoogd met 0,5% per dienstjaar tot een maximum van tien malen 
0,5%.  

3. De bezoldiging wordt berekend over de maand waarop de werknemer op de dag vooraf-
gaande aan zijn FLNA-verlof aanspraak had. 

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

 
Artikel 8 
Gedurende de periode van FLNA houdt de werknemer recht op vakantie-uitkering en eindejaars-
uitkering berekend met inachtneming van de korting zoals deze ook op de bezoldiging wordt 
toegepast. 
 
Artikel 9 
Voor de werknemer die: 
a. met 55 jaar met FLNA gaat, neemt LVNL gedurende de eerste 5 jaar naast het werkgeversdeel 

tevens het werknemersdeel van de pensioenpremie voor haar rekening; 
b. met 58 jaar met FLNA gaan, neemt LVNL gedurende de eerste 2 jaar naast het werkgeversdeel 

tevens het werknemersdeel van de pensioenpremie voor haar rekening. 
c. met 60 jaar met FLNA gaat 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 een FPU-ontslag ligt zal door middel van een aanvullende stamrecht-storting 
worden toegekend. 

 
Artikel 10 
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 7, wordt verminderd 

met het bedrag waarmede deze bezoldiging, vermeerderd met die inkomsten, de 100% 
bezoldiging genoemd in artikel 7 overschrijdt. 

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

 
Opschorting non-activiteitsverlof  
 
Artikel 11 
1. Non-activiteitsverlof kan worden opgeschort met inachtneming van de voorwaarden zoals 

gesteld in artikel 36a, 2e lid van het Rechtspositiereglement LVNL. 
2. De opschorting kan, telkens voor één jaar, worden verlengd tot aan het bereiken van het 60e 

levensjaar van de werknemer. 
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3. De werknemer voor wie het non-activiteitsverlof wordt opgeschort, wordt vanaf het moment 
van opschorting als volgt bezoldigd; 
a. de werknemer behoudt zijn laatst genoten salaris; 
b. de toelage onregelmatige dienst (art. 13 van de bezoldigingsregeling) wordt telkenmale voor 
de duur van één jaar vastgesteld op een gefixeerd percentage van het salaris berekend over 
het gemiddelde van de 12 kalendermaanden voorafgaande aan de datum van opschorting. 

4. Opschorten met een onvolledige gemiddelde arbeidsduur kan alleen indien minimaal 50% 
wordt opgeschort. 

 
Artikel 12 
Voor de werknemer genoemd in artikel 7 aan wie, na opschorting, non-activiteitsverlof wordt 
verleend wordt het kortingspercentage zoals genoemd in artikel 7 als volgt aangepast:  
1 jaar opschorten   20% en 30% worden 15%,  
2 jaren opschorten 20% en 30% worden 10%, 
3 jaren opschorten 20% en 30% worden  5%, 
4 jaren opschorten 20% en 30% worden  0% 
 
Artikel 13 
Voor de werknemer, die het non-activiteitsverlof opschort met een onvolledige gemiddelde 
arbeidsduur, wordt het kortingspercentage in artikel 12 vastgesteld op een evenredig deel van 
korting bij een volledige gemiddelde arbeidsduur. 
 
Artikel 14  
Het in artikel 12 en 13 berekende kortingspercentage blijft gehandhaafd tot het moment dat op 
basis van de ABP Keuzepensioenregeling aan de werknemer een uitkering kan worden verstrekt 
van 70% van zijn ABP-jaarinkomen, doch uiterlijk op het 65e levensjaar.  
 
Aanpassing leeftijdsgrenzen 
 
Artikel 15 
Indien de leeftijd waarop de werknemer bij LVNL met pensioen gaat wijzigt, dan wordt het 
berekeningspercentage (8%) ten opzichte van de in deze regeling genoemde leeftijdsgrenzen naar 
evenredigheid aangepast. 
 
Slotbepalingen 
 
Artikel 16 
1. Met uitzondering van het in artikel 7, 8 en 9 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 17 
1. Deze regeling treedt met ingang van 1 juli 2010 in werking en vervalt zodra met de Centrales 

van overheidspersoneel een akkoord is bereikt over een alternatieve regeling. 
2. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Functioneel Leeftijdsnon-activiteit. 
3. Bij het inwerking treden van deze regeling vervalt de Regeling Functioneel Leeftijdsontslag 

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 uitkeringen bij werkloosheid LVNL 2012 
 
Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1   Definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. het bestuur: het orgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon Luchtverkeersleiding 

Nederland, ingevolge de Wet luchtvaart belast met de dagelijkse leiding van deze organisatie; 
b. betrokkene: de werknemer die op basis van het rechtspositiereglement Luchtverkeersleiding 

Nederland werkzaam is of is geweest, en die ten gevolge van een ontslag, anders dan op 
eigen verzoek of bij wijze van disciplinair strafontslag of een ontslag wegens pensioen, 
werkloos is geworden; 

c. aanvullende uitkering: de aanvullende uitkering als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze regeling; 
d. aansluitende uitkering: de aansluitende uitkering bedoeld in hoofdstuk 3 van deze regeling; 
e. bovenwettelijke uitkering: aanvullende en aansluitende uitkering; 
f. dagloon: het dagloon als bedoeld in artikel 45 van de Werkloosheidswet, evenwel zonder 

toepassing van het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale 
verzekeringen; 

g. diensttijd: voor zover gelegen voor 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 in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een wachtgeld of van een 

uitkering ter zake van onvrijwillige werkloosheid ten laste van de overheid; 
2. die voorafgaat aan een onderbreking in de diensttijd  door ontslag van langer dan een jaar; 
3. bedoeld in artikel 5.4 van het pensioenreglement; 
4. in een aangehouden betrekking als bedoeld in het eerste lid, onder l, van dit artikel; 

h. dienstbetrekking: een dienstbetrekking in de zin van de Werkloosheidswet; 
i. eerste werkloosheidsdag: de eerste werkloosheidsdag als bedoeld in artikel16a, van de 

Werkloosheidswet; 
j. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; 
k. pensioen: een pensioen in de zin van het pensioenreglement; 
l. aangehouden betrekking: een betrekking die betrokkene al vervulde ten tijde van het ontslag, 

als bedoeld in artikel 4 van deze regeling, en die na dit ontslag wordt voortgezet; 
m. nagelaten betrekkingen: de personen die als ze verzekerd zouden zijn geweest op grond van 

de Ziektewet recht zouden hebben gehad op een overlijdensuitkering als bedoeld in artikel 35 
en 36 van deze wet. 

 
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 
Het dagloon wordt steeds aangepast overeenkomstig een algemene wijziging van het salaris en 
de vakantie-uitkering, met ingang van de dag waarop de salariswijziging, respectievelijk de 
wijziging van de vakantie-uitkering in de bezoldigingsregeling van Luchtverkeersleiding Nederland 
van kracht wordt. 
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Artikel 4   Berekeningswijze duur van de bovenwettelijke uitkeringen 
1. Met ingang van de eerste werkloosheidsdag heeft de betrokkene die direct voorafgaand aan 

het ontslag in vaste dienst werkzaam was, recht op een bovenwettelijke uitkering van drie 
maanden. 

2. De duur van de bovenwettelijke uitkering zoals bedoeld in het eerste lid, wordt vermeerderd 
met: 
a. indien betrokkene op de dag waarop het ontslag ingaat jonger is dan 21 jaar: 18% van de 

diensttijd; 
b. indien betrokkene op de dag waarop het ontslag ingaat 21 jaar oud is: 19,5% van de 

diensttijd, waarbij het percentage van de diensttijd wordt verhoogd met 1,25% voor elk jaar 
dat betrokkene ouder is dan 21; 

c. indien betrokkene op de dag van het ontslag 60 jaar of ouder is: 78% van de diensttijd. 
3. Voor de betrokkene die direct voorafgaand aan het ontslag in tijdelijke dienst werkzaam was, 

is de duur van de bovenwettelijke uitkering gelijk aan een zesde deel van zijn diensttijd, naar 
boven afgerond op hele maanden, met een maximum van 24 maanden. 

Hoofdstuk 2  Aanvullende uitkering 
 
Artikel 5   Recht op aanvullende uitkering bij werkloosheid 
1. Gelet op het bepaalde in artikel 4 heeft de betrokkene gedurende de periode dat recht bestaat 

op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet, met uitzondering van een uitkering op grond 
van hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet, recht op een aanvullende uitkering. 

2. Op de aanvullende uitkering, bedoeld in het eerste lid, is hoofdstuk II, paragrafen 1 tot en met 
3, alsmede de artikelen 43, 47, tweede en derde lid, 75, 76, 76a, 77a en 78 van de 
Werkloosheidswet van overeenkomstige toepassing. 

3. In afwijking van het tweede lid is artikel 41 van de Werkloosheidswet niet van toepassing op 
de aanvullende uitkering, bedoeld in het eerste lid en zijn de artikelen 34 en 35aa van de 
Werkloosheidswet slechts van toepassing indien de hoogte van de in mindering te brengen 
inkomsten de uitkering op grond van de Werkloosheidswet overstijgen. 

 
Artikel 6   Duur en hoogte van de aanvullende uitkering bij werkloosheid 
1. Voor de betrokkene die in vaste dienst werkzaam was wordt de uitkering krachtens de 

Werkloosheidswet gedurende de eerste 3 maanden aangevuld tot 90%, gedurende de daarop 
volgende 9 maanden tot 80% en gedurende de resterende duur tot 70% van het voor 
betrokkene geldende dagloon. 

2. Voor de betrokkene die in tijdelijke dienst werkzaam was wordt de uitkering krachtens de 
Werkloosheidswet gedurende de eerste 2 maanden aangevuld tot 90%, gedurende de daarop 
volgende 2 maanden tot 80% en gedurende de resterende duur tot 70% van het voor 
betrokkene geldende dagloon. 

3. Voor de vaststelling van de perioden gedurende welke er recht bestaat op een aanvulling van 
90 en 80% van het voor betrokkene geldende dagloon, wordt artikel 43 van de 
Werkloosheidswet niet overeenkomstig toegepast en worden de perioden waarin betrokkene 
recht heeft gehad op een aanvullende uitkering op de uitkering krachtens de Ziektewet, als 
bedoeld in artikel 7, van deze regeling, mede in aanmerking genomen. 

4. Voor de berekening van de hoogte van de aanvulling wordt de uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet geacht door betrokkene onverminderd te zijn genoten, indien deze op 
grond van enige wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet 
geheel is betaald. 

 
Artikel 7   Aanvullende uitkering bij ziekte en in verband met zwangerschap en  

      bevalling 
1. Indien de betrokkene gedurende de periode dat hij recht heeft op een uitkering krachtens de 

Werkloosheidswet, wegens ziekte verhinderd wordt arbeid te verrichten en deswege een 
uitkering geniet krachtens de Ziektewet, wordt die uitkering krachtens de Ziektewet aangevuld 
tot de voor betrokkene geldende percentages van het dagloon, bedoeld in artikel 6. Voor de 
vaststelling van de hoogte van de aanvulling, als bedoeld in artikel 6, worden perioden van 
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aanvulling op de uitkering krachtens de Werkloosheidswet mede in aanmerking genomen. De 
duur van de aanvulling bij ziekte is gelijk aan de duur van de uitkering krachtens de Ziektewet.  

2. De uitkering krachtens de Wet arbeid en zorg die betrokkene heeft in verband met haar 
zwangerschap en bevalling, wordt gedurende 16 weken aangevuld tot 100% van het voor haar 
geldende dagloon, en wel voor de periode: 

 1e. die aanvangt 6 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling, zoals aangegeven in 
een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, tot en met de dag van bevalling. 
Indien betrokkene dat wenst, vangt het recht op uitkering in verband met zwangerschap aan 
op een later tijdstip, doch uiterlijk 4 weken voor de dag na de vermoedelijke datum van 
bevalling; en 

 2e. die aanvangt op de dag na de bevalling en bedraagt 10 aaneengesloten weken of zoveel 
meer als het aantal dagen dat de uitkering in verband met zwangerschap minder dan 6 weken 
heeft geduurd. 

3. Op de aanvullende uitkering, als bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 28, 30, 30a, 31, 
eerste tot en met vijfde lid, 32 tot en met 33b, 37, 38a eerste en vierde lid, 40 tot met 42, 44, 
45, 47 tot en met 50, 54 en 85 van de Ziektewet van overeenkomstige toepassing. 

4. Op de aanvullende uitkering, als bedoeld in het tweede lid, is het vierde lid, van dit artikel, 
alsmede de artikelen 3:12, 3:14, 3:16, eerste lid, onderdelen b, d, f en g, van de Wet arbeid en 
zorg, van overeenkomstige toepassing. 

5. Voor de berekening van de hoogte van de aanvulling op grond van dit artikel wordt de 
uitkering krachtens de Ziektewet en de Wet arbeid en zorg geacht onverminderd door 
betrokkene te zijn genoten indien deze op grond van enige wettelijke bepaling geheel of 
gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet geheel is betaald. 

6. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft de betrokkene geen recht op een aanvullende 
uitkering op de uitkering krachtens de Ziektewet of krachtens de Wet arbeid en zorg over 
tijdvakken waarin hij recht heeft op uitkering of bezoldiging op grond van het 
Rechtspositiereglement Luchtverkeersleiding Nederland. 

 
Artikel 8   Aanvullende overlijdensuitkering  
1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van betrokkene wordt de uitkering bedoeld in artikel 35 

en 36 van de Ziektewet aangevuld tot 100% van het voor betrokkene geldende dagloon over 
een tijdvak van 3 maanden. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt de uitkering van de Ziektewet steeds geacht 
onverminderd door betrokkene te zijn genoten. 

 
Artikel 9   Verplichtingen en sancties 
1. Indien ten aanzien van de uitkering die betrokkene krachtens de Werkloosheidswet, de 

Ziektewet of de Wet arbeid en zorg geniet vanwege het niet nakomen van een verplichting een 
sanctie wordt opgelegd, dan wordt die sanctie op overeenkomstige wijze toegepast op de 
aanvullende uitkering. 

2. Indien de betrokkene de verplichting in artikel 25 van de Werkloosheidswet, artikel 31, eerste 
lid, van de Ziektewet, of artikel 49 van de Ziektewet niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan 
de aanvullende uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. 

 
Hoofdstuk 3  Aansluitende uitkering 
 
Artikel 10   Recht op aansluitende uitkering 
1. Indien op de eerste werkloosheidsdag de duur van de bovenwettelijke uitkering berekend op 

basis van artikel 4, eerste tot en met derde lid, langer is dan de duur van de uitkering 
krachtens de Werkloosheidswet, heeft betrokkene die het einde van de duur van de 
Werkloosheidswet heeft bereikt, met ingang van dat moment recht op een aansluitende 
uitkering. 

2. Voor de betrokkene die op basis van zijn diensttijd recht heeft op een aansluitende uitkering 
en op 31 december 2007 45 jaar of ouder is, wordt, indien op de dag waarop het ontslag 
ingaat de som van leeftijd en diensttijd 60 jaar of meer bedraagt en die ten tijde van het 
ontslag een diensttijd heeft van minimaal 10 jaar, de duur van de aansluitende uitkering, die 
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op grond van het eerste lid, is toegekend, verlengd tot de eerste dag van de kalendermaand 
volgende op die waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt.   

3. Op de aansluitende uitkering, bedoeld in het eerste lid, is Hoofdstuk II, paragrafen 1 tot en met 
3, alsmede de artikelen 75, 76, 76a, 77a en 78 van de Werkloosheidswet van 
overeenkomstige toepassing. 

4. In afwijking van het derde lid zijn de artikelen 19, eerste lid, onderdeel a, b, c, h  en l, artikel 
20, eerste lid, onderdeel e, van de Werkloosheidswet, niet van overeenkomstige toepassing 
op de aansluitende uitkering. 

5. Indien de betrokkene tijdens het recht op aansluitende uitkering de verplichting bedoeld in 
artikel 25 van de Werkloosheidswet niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan de aansluitende 
uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk worden geweigerd. 

6. Het recht op aansluitende uitkering eindigt na ommekomst van de duur van de aansluitende 
uitkering, maar uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin 
betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

 
Artikel 11   Duur en hoogte van de aansluitende uitkering 
1. De duur van de aansluitende uitkering is de op het moment van ontslag berekende 

uitkeringsduur op basis van artikel 4, eerste tot en met derde lid, van deze regeling, 
verminderd met de ter zake van dat ontslag berekende uitkeringsduur krachtens de 
Werkloosheidswet. 

2. De aansluitende uitkering bedraagt het percentage van het voor betrokkene geldende 
dagloon, bedoeld in artikel 6, eerste of tweede lid, van deze regeling. Bij de vaststelling van de 
van toepassing zijnde percentages wordt rekening gehouden met de termijn waarin 
betrokkene reeds recht heeft gehad op een aanvullende uitkering. 

3. Gedurende de verlenging van de aansluitende uitkering, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van 
deze regeling, is de hoogte van de aansluitende uitkering, in afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid, gelijk aan 70% van het voor betrokkene geldende dagloon. 

4. Op de  duur van de aansluitende uitkering is artikel 43 van de Werkloosheidswet niet van 
overeenkomstige toepassing. 

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

 
Artikel 12   Overlijdensuitkering 
1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van betrokkene tijdens de aansluitende uitkering, wordt 

onder overeenkomstige toepassing van artikel 35 van de Ziektewet, een overlijdensuitkering 
toegekend ten bedrage van 100% van het voor betrokkene geldende dagloon over een tijdvak 
van 3 maanden. 

2. Op het uit te keren bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt in mindering gebracht het bedrag 
van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van betrokkene ter zake van diens 
overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een of meer werkloosheidsuitkeringen, 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitkeringen op grond van de Ziektewet dan wel uitkeringen 
die naar aard en strekking overeenkomen met laatstgenoemde uitkeringen, waarop 
betrokkene recht had. Alleen uitkeringen die  voortvloeien uit de dienstbetrekking op grond 
waarvan de uitkering bedoeld in het eerste lid wordt toegekend, worden in mindering gebracht. 

 
Hoofdstuk 4  Re-integratiebevorderende regelingen 
 
Artikel 13   Loonaanvulling 
1. Betrokkene, wiens recht op uitkering geheel of gedeeltelijk is beëindigd wegens het gaan 

verrichten van arbeid als werknemer, ontvangt op zijn verzoek, gedurende de voor hem 
vastgestelde uitkeringsduur, voor zover nog niet verstreken en met in acht neming van de 
perioden en percentages zoals genoemd in artikel 6, een loonaanvulling, indien het dagloon in 
de nieuwe betrekking minder bedraagt dan het dagloon uit de betrekking waaruit hij werkloos 
werd. 

2. Het eerste lid is mede van toepassing op de betrokkene die geen recht op een bovenwettelijke 
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 
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gehandeld alsof hij aansluitend aan zijn ontslag als betrokkene een recht op bovenwettelijke 
uitkering zou hebben gehad. 

3. De loonaanvulling vervalt met ingang van de dag waarop de betrokkene opnieuw volledig 
werkloos wordt of niet meer voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid of als de 
duur van de uitkering is verstreken. 

4. De hoogte van de loonaanvulling is gelijk aan het verschil tussen het dagloon in zijn nieuwe 
betrekking en het dagloon van de betrekking waaruit betrokkene werkloos is geworden. 

5. De loonaanvulling is gelijk aan het verschil tussen enerzijds het onverminderde loon in de 
nieuwe dienstbetrekking en anderzijds het dagloon, beide herleid tot het bedrag dat geldt over 
de berekeningsperiode. 

6. De loonaanvulling wordt proportioneel toegekend indien: 
 a.  de omvang van de nieuwe betrekking minder bedraagt dan de betrekking waaruit de 

betrokkene is ontslagen; 
 b. de omvang van de nieuwe betrekking groter is dan de omvang van de betrekking waaruit 

de betrokkene is ontslagen, bedraagt de hoogte van de loonaanvulling het feitelijke verschil 
van het dagloon tussen de oude en de nieuwe betrekking vermenig-vuldigd met het voor 
betrokkene geldende uitkeringspercentage als bedoeld in het  
5e lid van dit artikel. 

7. De aanvraag om loonaanvulling moet binnen 3 maanden na het aanvaarden van de nieuwe 
betrekking worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn wordt de loonaanvulling 
toegekend vanaf het moment dat de aanvraag werd ingediend. 

8. De loonaanvulling vormt geen onderdeel van het ambtelijk inkomen en telt niet mee voor de 
berekening van het pensioen. 

 
Artikel 14   Werkloosheid uit een nieuwe dienstbetrekking binnen de vastgestelde 
        duur van de bovenwettelijke uitkeringen 
1. Indien het recht op bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk is geëindigd wegens het 

gaan verrichten van arbeid als werknemer en betrokkene vervolgens wederom werkloos is 
geworden in de zin van de Werkloosheidwet, herleeft op zijn verzoek het recht op 
bovenwettelijke uitkering voor zover er een nieuw recht op een uitkering krachtens de 
Werkloosheidswet bestaat, met ingang van de eerste dag waarop het nieuwe recht op 
uitkering krachtens de Werkloosheidswet is ontstaan. De duur en de hoogte van de 
bovenwettelijke uitkering zijn gelijk aan de duur en hoogte van de uitkering waarop betrokkene 
op grond van deze regeling nog recht zou hebben gehad indien hij onafgebroken werkloos zou 
zijn geweest. 

2. Betrokkene aan wie ontslag is verleend en die onmiddellijk aansluitend aan het ontslag arbeid 
als werknemer gaat verrichten en die werkloos wordt in de zin van de Werkloosheidswet, heeft 
op zijn verzoek recht op een bovenwettelijke uitkering krachtens deze regeling voor zover er 
een recht op uitkering krachtens de Werkloosheidswet zou hebben bestaan op het moment 
van ontslagverlening en voor zover er een recht op uitkering krachtens de Werkloosheidswet 
bestaat op het moment van werkloos worden. Het recht gaat in op de eerste dag waarop het 
recht op uitkering krachtens de Werkloosheidswet is ontstaan. De duur en hoogte van de 
bovenwettelijke uitkering zijn gelijk aan de duur en hoogte van de bovenwettelijke uitkering 
waarop betrokkene op het moment van ontslag recht zou hebben gehad. 

3. Het eerste en tweede lid is ook van toepassing voor de betrokkene die recht heeft op een 
uitkering krachtens de Ziektewet en een nieuw recht op een uitkering krachtens de 
Werkloosheidswet zou hebben gekregen als hij niet ziek zou zijn geweest.  

4. Een recht op bovenwettelijke uitkering, als bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, kan 
slechts ontstaan gedurende de termijn welke betrokkene in het geval dat hij onafgebroken 
werkloos zou zijn geweest, een bovenwettelijke uitkering ter zake van dat ontslag zou hebben 
genoten. 

5. Voor de vaststelling van de hoogte van de bovenwettelijke uitkering als bedoeld in het eerste, 
tweede en derde lid, worden perioden van aanvulling op de uitkering krachtens de 
Werkloosheidswet en Ziektewet mede in aanmerking genomen. 

6. Artikel 43 van de Werkloosheidswet is niet van overeenkomstige toepassing op de 
uitkeringsduur van de bovenwettelijke uitkering als bedoeld in dit artikel. 
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7. Zolang en voor zover de betrokkene recht heeft op een bovenwettelijke uitkering op grond van 
dit artikel en een uitkering krachtens de Werkloosheidswet, de Ziektewet, of deze regeling of 
een andere bovenwettelijke regeling of een regeling die naar aard en strekking daarmee 
overeenkomt, heeft de bovenwettelijke uitkering op grond van dit artikel het karakter van een 
aanvulling. Voor de berekening van de hoogte van de bovenwettelijke uitkering worden de 
uitkeringen krachtens de hier voor genoemde wetten en regelingen geacht onverminderd te 
zijn ontvangen indien deze geheel of gedeeltelijk zijn geweigerd, dan wel niet of niet geheel 
zijn betaald. 

 
Artikel 15   Tegemoetkoming verhuiskosten 
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 
de daartoe noodzakelijke verhuizing. 
 
Artikel 16   Afkoop 
1. Op aanvraag van betrokkene kan het recht op bovenwettelijke uitkering worden afgekocht in 

door het bestuur te bepalen gevallen. 
2. Indien het recht op bovenwettelijke uitkering is afgekocht, heeft de betrokkene uit hoofde van 

dat ontslag geen enkele aanspraak op grond van deze regeling. 
 
Hoofdstuk 5  Slotbepalingen 
 
Artikel 17   Uitvoeringsregels 
Het bestuur stelt nadere regels vast omtrent de uitvoering van deze regeling. 
 
Artikel 18   Aanpassing uitkeringspercentages 
Zodra de uitkeringspercentages van de Werkloosheidswet wijzigen, wijzigen de percen-tages, 
genoemd in artikel 6, eerste en tweede lid,  en artikel 11, tweede lid, van deze regeling, met 
hetzelfde aantal procentpunten. 
 
Artikel 19   Intrekking  
De Wachtgeldregeling Luchtverkeersleiding Nederland en de Uitkeringsregeling Lucht-
verkeersleiding Nederland zijn ingetrokken met ingang van 1 januari 2012. 
De Regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid LVNL wordt ingetrokken met ingang van 
1 januari 2012. 
 
Artikel 20   Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 
2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij 

werkloosheid LVNL 2012. 
 
Artikel 21   Overgangsbepaling (wetswijziging WW-stelsel Stb.303/2006) 
1. Op de betrokkene van wie de ingangsdatum van het ontslag is gelegen voor 1 januari 2012 

blijven de artikelen van de Regeling bovenwettelijke aanspraken bij werkloosheid 
Luchtverkeersleiding Nederland zoals die luidden op 31 december 2011, van toepassing. 

2. Artikel 130o, eerste en tweede lid, en artikel 130p, van de Werkloosheidswet, zijn van  
toepassing op de van overeenkomstige toepassing verklaarde onderdelen van de 
Werkloosheidswet. 

3. Op de betrokkene wiens eerste werkloosheidsdag is gelegen op of na 1 oktober 2006 en die 
recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 1, onderdeel c of d, van deze regeling, en op 
wie artikel 130o, vierde lid, van de Werkloosheidswet, van toepassing is, worden de 
inkomsten: 

 a. op de aanvullende uitkering in mindering gebracht voor zover ze de uitkering krachtens de 
Werkloosheidswet overstijgen; 

 b. geheel op de aansluitende uitkering in mindering gebracht. 
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Bijlage 1 bij de regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid LVNL. 
 
Op grond van artikel 17 van de regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid LVNL, 
is voor de loonaanvulling zoals bedoeld in artikel 13 van die regeling het volgende bepaald. 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. het bestuur, betrokkene: hetgeen daaronder wordt verstaan in de regeling bovenwettelijke 

uitkeringen bij werkloosheid LVNL; 
b. loonaanvulling: een loonaanvulling als bedoeld in artikel 13 van de regeling bovenwettelijke 

uitkeringen bij werkloosheid LVNL. 
 
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 uitkeringen bij werkloosheid LVNL in 
werking.  
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Bijlage 2 bij de regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid LVNL. 
 
Op grond van artikel 17 van de regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid LVNL, 
zijn voor de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9 en 10 van die regeling het volgende 
bepaald. 
 
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 uitkeringen bij werkloosheid LVNL; 
b. verplichtingen: een verplichting voortvloeiende uit artikel 9 en 10 van de regeling 

bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid LVNL of andere daarmee overeenkomende 
wettelijke regelingen voor zover deze van overeenkomstige toepassing zijn op de 
bovenwettelijke uitkeringen of de loonaanvulling; 

c. benadelingshandeling, boete, categorie: hetgeen daaronder wordt verstaan in het 
maatregelenbesluit UWV; 

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 1e of 2e categorie wordt de bovenwettelijke uitkering 

respectievelijk de loonaanvulling voor de helft geweigerd gedurende 13 weken; 
 b. een boete zou zijn opgelegd van de 3e of 4e categorie, wordt de bovenwettelijke uitkering 

respectievelijk de loonaanvulling voor de helft geweigerd gedurende 26 weken; 
 c. een boete zou zijn opgelegd van de 5e 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 de vermindering, 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 zijn verplichtingen heeft voldaan. Betreft dit meerdere perioden, dan wordt 
de vermindering 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 zijn verplichtingen 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. 

2. Indien het bestuur, gelet op de mate waarin de betrokkene de overtreding van de verplichting 
kan worden verweten, de op grond van artikel 3 vastgestelde maatregel te zwaar acht, kan het 
de naastlagere maatregel opleggen. Voor de toepassing van artikel 3, lid 1 onder a betekent 
dit dat wordt volstaan met een schriftelijke waarschuwing. 

 



 blz. 86/98 wijz. 060112
  versie 1.8, uitgave 11 oktober 2012 
 

 

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 zijn verplichtingen 
niet nakomt, kan het bestuur de naasthogere 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 uitkeringen bij werkloosheid LVNL in 
werking.  
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Bijlage 3 bij de regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid LVNL. 
 
Op grond van artikel 17 van de regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid LVNL, 
is voor de verhuiskostenvergoeding zoals bedoeld in artikel 15 van die regeling het 
volgende bepaald. 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. bestuur, betrokkene, bovenwettelijke uitkering: hetgeen daaronder wordt verstaan in de 

regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid LVNL; 
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. 

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. 
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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 uitkeringen 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 uitkeringen bij werkloosheid LVNL in 
werking. 
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Bijlage 4 bij de regeling bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid LVNL. 
 
Op grond van artikel 17 van de regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid LVNL, 
is voor afkoop van het recht op de bovenwettelijke uitkeringen zoals bedoeld in artikel 16 
van die regeling het volgende bepaald. 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. bestuur, betrokkene, berekeningsgrondslag, bovenwettelijke uitkering, WW, ZW: hetgeen 

daaronder wordt verstaan in de regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid LVNL; 
b. afkoop: afkoop als bedoeld in artikel 16 van de regeling bovenwettelijke uitkeringen bij 

werkloosheid LVNL; 
c. afkoopdatum: de datum vanaf wanneer het recht op bovenwettelijke uitkeringen wordt 

afgekocht. 
 
Artikel 2 
De betrokkene kan zijn recht op bovenwettelijke uitkeringen 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 uitkeringen 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. 
 
Artikel 5 
1. De afkoopsom wordt gesteld op 30% van het bedrag aan bovenwettelijke uitkeringen 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. 
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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 uitkeringen 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 uitkeringen bij werkloosheid LVNL 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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