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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 met 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 eerste lid, vervalt het recht op de verhoging van 
het vakantieverlof zoals genoemd in artikel 31, derde lid.1) Het basisverlof en de 
verhoging van het minimum aantal vakantie-uren worden evenredig met 10% 
verminderd. 

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, derde lid, zijn 
gemiddelde arbeidsduur met 10% te verminderen. Het basisverlof en de verhoging van 
het minimum aantal vakantie-uren worden evenredig met 10% verminderd. 

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 eerste 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 eerste 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 eerste 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) 

 

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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PR-11 : Van kracht per 23 juli 2012, versie 2.2 

 

Onderwerp : Procedure interne vacaturevervulling / tijdelijke andere 

werkzaamheden 

 

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 hiertoe in: 

- de regeling werving en selectie LVNL is vastgesteld, en; 
- artikel 75 van het rechtspositiereglement is bepaald; 

geldt bij interne werving dan wel het tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden 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, eerste 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. aan wie schriftelijk is verklaard dat het reorganisatiestatuut van toepassing is in 

verband met: 
 - het vervallen van zijn functie; 
 - het vervallen van zijn arbeidsplaats, zonder dat de functie is komen te vervallen; 
 - een ingrijpende wijziging van zijn functie, indien het bestuur van oordeel is dat de 

medewerker niet binnen ten hoogste 12 maanden aan de nieuwe functie-eisen kan 
voldoen; 

 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. 
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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 
anciënniteit-principe 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 herplaatsingkandidaat; 
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; 
 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,eerste 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 wordenvoorgelegd. 

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 
mede-werker 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 
gewaar-deerd 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 tweede 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    Tijdelijke andere werkzaamheden 

In geval van tijdelijke andere werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 75 Rechtspositie-
reglement LVNL, zal het bestuur de PR-11 Commissie van de Ondernemingsraad LVNL 
informeren indien bij het begin daarvan duidelijk is dat deze langer zullen duren dan 6 
maanden. 
 

Artikel 8 Slotbepaling 

Bedrijfsregeling BR-3 van 20 januari 1999 vervalt ingaande 1 maart 2004. 
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