
Extra uitleg Levensfasebudget nieuwe CAO GGZ 
 
Levensfasebudget (LFB) 
Iedere werknemer krijgt extra ‘geoormerkte’ verlofuren naar rato van het dienstverband naast de 166 
vakantie-uren.  
In 2010 is dit 20 uur, in 2011 is dit 30 uur en vanaf 2012 is dit 35 uur.  
Deze uren kunnen gespaard worden bij de werkgever of gestort worden in uw levensloop. Als u de uren bij 
uw werkgever laat staan betekent dat na vijf jaar de uren niet meer geïndexeerd worden met uw actuele 
uurloon (niet meer waardevast). Binnen de vijf jaar staat elk verlofuur voor het actuele loonuur. 
Ook kunt u deze uren meenemen naar uw nieuwe werkgever als hij binnen de sector GGZ valt. U kunt bij 
uitdiensttreding ook kiezen voor uitbetaling of levensloop.   
 
Als u op een enig moment besluit om onbetaald verlof op te nemen en u maakt gebruik van uw 
levensloop, dan zijn de volgende aanvullende regelingen getroffen: 
 

• Voortzetting van de werkgeversbijdrage in de basisaanvullende IZZ premie. 
• Opschorting onder voorwaarden van het verlof bij arbeidsongeschiktheid/ziekte langer dan zeven 

dagen, door een koppeling met hoofdstuk 12B, art. 8 CAO GGZ. 
• Uitbetaling door de werkgever, naar rato van het (alleen op basis van het LFB gespaarde) 

percentage van het opgenomen bedrag uit de levenslooprekening ten opzichte van actuele salaris, 
van vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en de werkgeversbijdrage levensloop. 

• Voortzetting naar rato van opbouw van het LFB tijdens levensloopverlof. 
• Voortzetting van pensioenopbouw op basis van de geldende pensioenpremieverdeling, indien de 

opname uit de levenslooprekening tenminste 70% van het laatstgenoten salaris bedraagt. 
 
Overgangsregelingen 
De overgangsregelingen gelden voor een ieder die op 1 januari 2009 in dienst waren bij een GGZ instelling 
die valt onder de CAO GGZ. De leeftijd die u hebt op 31 december 2009 is daarbij bepalend.  
Voor de 50 jaar en ouder geldt dat de verlofuren na 5 jaar wel waardevast blijven.  
 
- 45-49 
Indien u op 31-12-2009 tien dienstjaren in de zorgsector ( vallend onder pensioenfonds Zorg en Welzijn) 
werkzaam bent geweest dan ontvangt u op 55 jarige leeftijd een eenmalige storting van 200 uur. Dit moet 
u tijdig aangeven bij uw werkgever! Ook ontvangt u de 20, 30, 35 LFB zoals dit is afgesproken voor alle 
andere werknemers.  
 
- 50-54 
In 2010 ontvangt u 30 uur LFB 
In 2011 ontvangt u 30 uur LFB 
Vanaf 2012 ontvangt u 35 uur LFB 
Bent u op 31 december 2009: 
50 jaar dan ontvangt u op 55 jarige leeftijd 80 uur (= totaal LFB) 
51 jaar dan ontvangt u op 55 jarige leeftijd 100 uur (= totaal LFB) 
52 jaar dan ontvangt u op 55 jarige leeftijd 120 uur (= totaal LFB) 
53 jaar dan ontvangt u op 55 jarige leeftijd 135 uur (= totaal LFB) 
54 jaar dan ontvangt u op 55 jarige leeftijd 150 uur (= totaal LFB) 
 
- 55-59 
U ontvangt 165 uur LFB 
 
- 60 + 
U ontvangt 180 uur LFB 
 



Ontzieregelingen 
Alleen voor de werknemers vanaf 57 jaar blijft een aantal ontziebepalingen overeind. De 57 jarige en 
oudere hoeven geen nachtdiensten, bereikbaarheids-, aanwezigheids-, consignatie- of crisisdiensten in 
de nacht te verrichten (wel slaapdiensten). Als de 57 jarige deze diensten vrijwillig wil verrichten dan krijgt 
hij daarvoor 40 uur extra (na rato).  
Voor de huidige 55+ is er een overgangsregeling voor ALLEEN de nachtwerkzaamheden. 
Alle werknemers kunnen verder ingezet worden op de andere diensten en gevraagd worden voor 
overwerk.  
 
 
 
 


