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Pilot Individuele keuzebudget voor niet-cao-personeel per 1 januari 2019 

 

Inleiding: 

Dit protocol bestaat uit twee hoofddelen; 

a. Afspraken over een omkeerbare pilot over kalenderjaar 2019 en 2020; en 

b. Beoogde afspraken ingaande met het kalenderjaar 2021, mits de evaluatie van de pilot uit-

wijst dat deze beoogde wijzigingen (financieel) haalbaar zijn en administratief technisch uit-

voerbaar. Daarom dat de beoogde (structurele) wijzigingen alleen van kracht kunnen worden 

als dit in overleg tussen Kemira, Ondernemingsraad en De Unie voor januari 2021 tot over-

eenstemming leidt. 

De effectuering daarvan is onder meer afhankelijk van de instemming van de holding. Deze 

instemming wordt uiteindelijk beoordeeld op grond van de technisch administratieve bevin-

dingen en op grond van de financiële gevolgen. Kemira behoudt zich uitdrukkelijk het recht 

voor om na afloop van de pilot de voorwaarden zoals deze golden tot 1 januari 2019 te her-

stellen.  

 

Aanleiding: 

Tussen enerzijds de vakbonden FNV, CNV en De Unie en anderzijds Kemira Rotterdam B.V. 

(Kemira), is op 30 april 2018 tijdens het cao-overleg, op verzoek van de bij De Unie aange-

sloten niet-cao-werknemers navolgende afspraak vastgesteld (protocolafspraak 6-c): 
“Pilot Individueel Keuze Budget (IKB): 

Ondanks dat deze afspraak geen betrekking heeft op de arbeidsvoorwaarden cao, wordt niettemin in 

dit protocol voor de volledigheid vermeld dat tussen partijen is afgesproken dat met ingang van 1 janu-

ari 2019 er een pilot wordt gestart waarbij voor niet-cao-personeel vrijetijdsrechten worden omgeruild 

in euro’s, vastgesteld in een individuele keuze regeling. Werkgever en De Unie werken dit nader uit.” 

 

Conform bovenstaande is diversen malen tussen De Unie en Kemira overlegd over de wijze 

waarop voor niet-cao-personeel de waarde van vrijetijdsrechten worden omgevormd tot een 

individueel keuzebudget met limitatief vastgesteld aantal keuzedoelen. Tevens zijn afspraken 

gemaakt over een vrijwillige deelname aan een pilot voor het kalenderjaar 2019 en een ver-

plichte deelname aan pilot in kalenderjaar 2020 voor niet-cao-personeel.   In laatste kwartaal 

2020 vindt een evaluatie plaats.  

 

Aldus zijn tussen Kemira Rotterdam B.V. en De Unie besproken, zijn onderstaande afspra-

ken vastgesteld en aan de ondernemingsraad aanbevolen, dd.  …  2019 te Rotterdam. 

namens 

Overeenstemming: 

Tussen De Unie, in deze als adviseur/ belangenbehartiger van het niet-cao-personeel en 

Kemira Rotterdam B.V. is op ….. 2019 overeenstemming bereikt om in het kalenderjaar 2019 

en 2020 een pilot te houden, zoals hieronder beschreven. Vervolgens heeft Kemira conform 

artikel 27 lid 1 WOR aan de ondernemingsraad instemming gevraagd op het voornemen om 

onderstaande pilot van kracht te verklaren. Op …. 2019 heeft de ondernemingsraad haar in-

stemming verleend.  

Kemira Rotterdam B.V.    De Unie 

 

Aldus door de ondernemingsraad met instemming bekrachtigd, dd. ….. 2019 te Rotterdam. 

 

Voorzitter OR   Secretaris OR   (….) 
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Algemene bepalingen: 

 

Definities: 

a. Werknemer: 

In deze notitie wordt onder werknemer verstaan: de werknemer die een functie vervult die 

niet onder de werkingssfeer van de cao valt, dat wil zeggen een functie welke niet is opgeno-

men de functielijst zoals vastgesteld in bijlage I CAO en/of die niet voldoet aan de criteria 

voor opname in bijlage I CAO. (Verder geduid als de niet-cao-werknemer). 

Onder niet-cao-werknemer wordt niet verstaan, de niet-cao-werknemer werkzaam in de vol-

continu dienst (5- of 6-ploegendienst). Daarom dat de hier bedoelde volcontinu niet-cao-

werknemer zijn rechten ongewijzigd behoudt zoals deze golden voor 1 januari 2019 en hij 

geen rechten kan ontlenen aan het bepaalde in deze notitie. 

 

b. Maandinkomen: 

In deze notitie wordt voor de definitie van maandinkomen verstaan: Het maandsalaris als be-

doeld in artikel 1 lid n cao indien en voor zover van toepassing vermeerderd met bijzondere 

beloning, te weten:  

a. indien en voor zover van toepassing ploegentoeslag als bedoeld in artikel 20 lid 1 cao ;  

b. indien en voor zover van toepassing consignatietoeslag als bedoeld in art. 22 lid 3 en Bij-

lage III-D cao;  

c. indien en voor zover van toepassing Persoonlijke Toeslag als bedoeld in artikel 16 lid 4 

cao. 
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Pilot Individuele keuzebudget voor niet-cao-personeel vanaf kalenderjaar 2019 

 

Evaluatie Pilot:  

Tussen De Unie, in deze als adviseur/ belangenbehartiger van het niet-cao-personeel en 

Kemira Rotterdam B.V is gesproken over de beoogde definitieve inrichting van het Individu-

ele Keuzebudget voor niet cao-personeel. De effectuering daarvan is onder meer afhankelijk 

van de instemming van de holding. Deze instemming wordt uiteindelijk beoordeeld op grond 

van de technisch administratieve bevindingen en op grond van de financiële gevolgen.  

 

Ten einde hierover meer inzicht te verwerven wordt een pilot gehouden, die start in het ka-

lenderjaar 2019 en doorloopt tot 31 december 2020. Dat wil zeggen gedurende het kalender-

jaar 2019 zal de pilot plaatsvinden op basis van vrijwillige deelname. In 2020 geldt dat de pi-

lot een verplichtend karakter heeft, met inachtneming van onderstaande afspraken. 

Kemira behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om na afloop van de pilot de voorwaarden 

zoals deze golden tot 1 januari 2019 te herstellen.  

 

De hieronder bedoelde definitief beoogde aanpassingen per 1 januari 2021 hebben uitslui-

tend betrekking op de niet cao-werknemer die op 31 december 2018, 54 jaar of jonger zijn 

(geboren zijn in 1964 of later).  

De Pilot heeft, indachtig dat uitsluitend adv-rechten worden uitgeruild betrekking op alle niet-

cao-werknemer, zoals hierboven gedefinieerd.  

De pilot wordt door Kemira, ondernemingsraad en De Unie geëvalueerd in het laatste kwar-

taal 2020.  

 

Bronnen gedurende pilot: 

Tijdens deze pilot wordt als geldelijke bron uitsluitend en alleen de arbeidsduurverkorting 

(ADV-dagen) aanspraken uitgeruild, te weten:  
 

Arbeidsduurverkorting: 

Indien en voor zover op grond van de individuele arbeidsovereenkomst en of Personeel Handboek tot 

en met 31 december 2018 recht bestaat op arbeidsduurverkorting, dan vervallen deze aanspraken in 

beginsel met ingang van 1 januari 2019. Indien en voor zover de start van de pilot gedurende het ka-

lenderjaar 2019 is en betrokken werknemer ADV-uren heeft opgenomen, dan worden deze verrekend 

met het resterende budget. 

Bij de persoonlijke berekening wordt uitgegaan van het feitelijk aantal uren waarop de (vol-

tijd) werknemer per volledig kalenderjaar werken recht heeft, zijnde: 

a. 104 uren (13 dagen), met als tegenwaarde 60,32% van maandinkomen januari 2019;  

respectievelijk,  

b. 176 uren (22 dagen), met als tegenwaarde 102,08% van maandinkomen januari 2019. 

Voor de deeltijdwerknemer wordt uitgegaan van het naar evenredigheid aan de bedongen 

arbeidsduur berekend aantal ADV-uren respectievelijk het met de betrokken werknemer 

overeengekomen uren. Voor de (voltijd) werknemer die gedurende het kalenderjaar 2019 

resp. 2020 in dienst treedt wordt het percentage van 60,32% naar evenredigheid vastge-

steld. 

Uitsluitend en alleen de feitelijk aan de betrokken werknemer toegekende en resterende uren 

worden gecompenseerd in een individueel keuze budget.  

Overgangsregeling ADV kalenderjaar 2002: 

Indien en voor zover op grond van de individuele arbeidsovereenkomst en of Personeel Handboek tot 

31 december 2018 recht bestaat op de overgangsregeling ADV, zoals bedoeld in artikel 12 lid 4 cao, 

dan vervalt deze aanspraak (zijnde vaste toeslag ter grootte van 0,85% van het geldende maandsala-

ris). 
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noot: 

met het vervallen van de ADV-rechten vervallen tevens daarmee alle voorwaarden en het ongemak, waarvoor 

deze toeslag geldt. 

 

De overige beoogde bronnen (leeftijdsgebonden bepalingen)  blijven gedurende de pilot, 

d.w.z. in het kalenderjaar 2019 en 2020 ongewijzigd toegekend worden in tijdsaanspraken, 

hetzij dat de individuele werknemer in het kader van de pilotperiode gedurende het kalender-

jaar 2019 en 2020, ervoor kan kiezen deze tijdsaanspraken (geheel of gedeeltelijk) met uit-

zondering van de 85%-dagen te ruilen in geld (brutoloon), mits dit naar oordeel van de werk-

gever niet leidt tot onverantwoorde financiële gevolgen voor de onderneming. 

 

Bestedingen individueel keuzebudget gedurende Pilot; 

De werknemer heeft, gedurende de pilot tot en met 31 december 2020, de keuze het Indivi-

dueel keuzebudget gedurende het betreffende kalenderjaar, geheel of gedeeltelijk te beste-

den aan een van de volgende voorzieningen (limitatief):  

1) Koopdagen als hieronder bedoeld; 

2) Verlaging van de geldende werknemerspremie pensioen op basis van omrekenfactor: in-

leg vanuit budget is gelijk aan geldelijke waarde verlaging pensioenpremie.  

3) Indien sprake is van investering in perspectief van duurzame Inzetbaarheid dan wel loop-

baangerichte opleidingen, anders dan de door de werkgever verplichte functie-gerelateerde 

opleidingen, kan het budget fiscaal vriendelijk worden geruild, mits dit niet voor werkgever 

leidt tot extra kosten.   

3)  Bruto uitkering:  

het gedeelte van het Individueel keuzebudget dat in het betreffende kalenderjaar niet wordt 

aangewend wordt aangemerkt als brutoloon en als éénmalige bruto-uitkering uitbetaald bij 

de loonbetaling van de maand januari direct volgend op het betreffende kalenderjaar.  Over 

deze bruto-uitkering zijn de werknemer en de werkgever de reguliere loonheffingen verschul-

digd.  

4) Een eventueel tekort van het budget zal aan het einde van het kalenderjaar of bij het 

einde van de arbeidsovereenkomst bij de eindafrekening, worden verrekend.  

5)Het Individueel keuzebudget maakt geen deel uit van het (vaste) salaris, het pensioenge-

vend salaris, de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering 

noch enige andere arbeidsvoorwaardelijke grondslag. 

 

Koopdagen: 

Gedurende de pilot tot en met 31 december 2020 geldt de mogelijkheid dat de werknemer 

zijn uitgeruilde ADV-aanspraken kan aanwenden voor koop van extra vrije dagen, te weten: 

a) Koopdagen zijn uitsluitend bedoeld om de werknemer in de gelegenheid te stellen extra 
vakantiedagen op te nemen. 
 

b) Indien de werknemer het volledige kalenderjaar werkzaam is, dan kan hij per jaar 
maximaal 13 extra vakantiedagen van 8 uur kopen, mits wordt voldaan aan de 
voorwaarden zoals in dit artikel is bepaald. Indien de werknemer gedurende het 
kalenderjaar bij de werkgever in dienst treedt of uit dienst gaat dan wel indien op grond 
van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur wijzigt, heeft hij recht 
op een naar evenredigheid berekend aantal koopdagen.  
Aanvullend geldt, dat indien de werknemer op grond van zijn arbeidsovereenkomst recht 
heeft op meer dan 13 ADV-dagen dan voor hem het aantal koopdagen gelijk blijft aan het 
aantal ADV-dagen waarop hij recht had voor de Pilot.   
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c) De werknemer kan uitsluitend de in dit artikel bedoelde bovenwettelijke extra 
vakantiedagen kopen, indien:  
1) de werknemer over minder dan 24 uur aan vrijetijdsrechten zoals o.m. vakantierechten 
beschikt; 
2) het individueel keuzebudget toereikend is; 
3) de bedrijfsomstandigheden zich naar oordeel van de werkgever hier niet tegen 
verzetten. 
 

d) De in dit artikel bedoelde extra vakantiedagen kunnen uitsluitend als volledige dagen 
respectievelijk diensten van 8 uur worden gekocht en opgenomen. Indien sprake is van 
een deeltijd werknemer, dan geldt het aantal uren van een voor hem geldende volledige 
dienst. 
 

e) De gekochte extra vakantiedag wordt door werkgever op het moment van de koop 
ingeroosterd, waarbij hij rekening houdt met de wens van de werknemer. Indien en voor 
zover een ingeroosterde extra vakantiedag door onvoorziene omstandigheden geheel of 
gedeeltelijk niet kan worden genoten, vervalt de aanspraak en wordt de betreffende 
geldelijke tegenwaarde door werkgever in het Persoonlijk Budget teruggestort.  
 

f) De geldelijke tegenwaarde voor een extra vakantiedag bedraagt 4,64% van het 
maandinkomen van januari van het betreffende kalenderjaar. 
 

Aanvullende voorwaarde gebruikmaken van zogenaamde 85% dagen. 

In het verlengde van hetgeen hierboven is bepaald, geldt met ingang van 1 januari 2019 voor 

de niet-cao-werknemer als aanvullende voorwaarde bij gebruikmaken van de zogenaamde 

85% dagen, dat wil zeggen de seniorendagen zoals bedoeld in bijlage III CAO, lid E sub lid II 

85%), hij minimaal 80% van zijn individueel keuzebudget moet hebben aangewend aan 

koopdagen.  
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Beoogde wijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2021:  

Uitdrukkelijk onder de voorwaarde dat na de evaluatie de holding daarmee instemt en indien 

en voor zover de bronnen door de holding zijn goedgekeurd, beogen partijen dat met ingang 

van 2021 de vrijetijdsrechten (inclusief perspectief), structureel worden omgevormd in een 

Individueel Keuze budget. De intentie daarbij is te komen tot de afspraken zoals hieronder is 

bepaald. Een en ander op basis van de volgende uitgangspunten:  

a) dat op een leeftijd neutrale wijze de betreffende vrijetijdsaanspraken worden omgezet in 

een geldelijke tegenwaarde, uitgedrukt als % van het voor de werknemer in het betreffende 

kalenderjaar geldende maandinkomen van januari; 

b) dat de werknemer de geldelijke waarde van het individuele keuzebudget naar eigen in-

zicht kan aanwenden voor een limitatief vastgesteld aantal doelen.  

 

Intentie is dat met ingang van 1 januari 2021 voor de werknemers die op 31 december 2018, 

54 jaar of jonger zijn (geboren zijn in 1964 of later) dienovereenkomstig de onderstaande wij-

zigingen in arbeidsvoorwaarden in werking treden, te weten:  

I. Arbeidsvoorwaarden die vervallen: 

Indien en voor zover de evaluatie van de pilot hierover tot overeenstemming leidt, dan 

beogen partijen dat met ingang van 1 januari 2021  de aanspraken op onderstaande ar-

beidsvoorwaarden vervallen. Dienovereenkomstig dat met ingang van kalenderjaar 2021 

bij instemming van de holding, de niet-cao-werknemer geboren in 1964 of later daaraan 

niet langer rechten aan kan ontlenen. 

 

a. Personeel Handboek, hoofdstuk “VIERING VAN EEN KEMIRA DIENSTJUBILEUM”: 

Recht op 1 extra verlofdag per kalenderjaar bij bereiken van 5-jarig dienstverband. 

 

b. Extra vakantiedagen op grond van leeftijd: 

Indien en voor zover de evaluatie van de pilot hierover tot overeenstemming leidt, 

dan beogen partijen, indien en voor zover op grond van de individuele arbeidsover-

eenkomst en of Personeel Handboek tot 31 december 2018 recht bestaat op de leef-

tijdsvakantiedagen zoals bedoeld in artikel 31 lid 3 sub-leden b. tot en met e., dan 

vervallen deze aanspraken met ingang van 1 januari 2021. 

 

c. Arbeidsduurverkorting: 

Indien en voor zover op grond van de individuele arbeidsovereenkomst en of Perso-

neel Handboek tot 31 december 2018 recht bestaat op arbeidsduurverkorting, dan 

vervallen deze aanspraken met ingang van 1 januari 2021.  
Noot: 

Bij de “individuele compensatieregeling” voor de werknemers in dienst op 31 december 2018, zoals hier-

onder uitgewerkt is uitgegaan van 104 of 176 ADV-uren (respectievelijk 13 of 22 ADV dagen van 8 uur). 

Bij de persoonlijke berekening wordt uitgegaan van het feitelijk aantal uren waarop de (voltijd) werkne-

mer per volledig kalenderjaar werken recht heeft. Voor de deeltijdwerknemer wordt uitgegaan van het 

naar evenredigheid aan de bedongen arbeidsduur berekend aantal ADV-uren respectievelijk het met de 

betrokken werknemer overeengekomen uren. Uitsluitend en alleen de feitelijk aan de betrokken werkne-

mer toegekende uren worden gecompenseerd. 

 

d. Overgangsregeling ADV kalenderjaar 2002: 

Indien en voor zover op grond van de individuele arbeidsovereenkomst en of Perso-

neel Handboek tot 31 december 2018 recht bestaat op de overgangsregeling ADV 

zoals bedoeld in artikel 12 lid 4 cao, dan vervalt deze aanspraak (zijnde vaste toeslag 

ter grootte van 0,85% van het geldende maandsalaris). 
noot: 

met het vervallen van de ADV-rechten vervallen tevens daarmee alle voorwaarden en het ongemak, 
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waarvoor deze toeslag geldt. 

 

e. Seniorendagen (100%). 

Indien en voor zover op grond van de individuele arbeidsovereenkomst en of Perso-

neel Handboek tot 31 december 2018 recht bestaat op (perspectief op) Seniorenda-

gen - de zogenaamde 100% dagen - zoals bedoeld in bijlage III cao, artikel E lid I) 

Seniorendagen, dan vervallen deze aanspraken met ingang van 1 januari 2021.   

Nieuwe arbeidsvoorwaarden: 

Indien en voor zover de evaluatie van de pilot uitwijst dat het (financieel) effectief mogelijk is 

en de holding hiermee instemt, dan kunnen met ingang van 1 januari 2021 voor de niet-cao-

werknemer onderstaande arbeidsvoorwaarden in werking treden. 

II. Individueel keuze budget: 

Indien en voor zover de evaluatie van de pilot uitwijst dat het (financieel) effectief 

mogelijk is, dan kan voor de niet-cao-werknemer die geboren is in 1964 of later, een 

zogenaamd “Individueel keuzebudget” gaan gelden, te weten: 
 

a) De werknemer werkzaam in dagdienst, twee- en drieploegendienst verwerft gedurende een 
volledig kalenderjaar een Individueel keuzebudget ter grootte van 74,8%* van het voor hem 
geldende maandinkomen van januari van het betreffende kalenderjaar, als bedoeld in artikel 1 
lid O sub-leden a tot en met c cao; 
*) dit percentage geldt uitsluitend als er sprake is van onveranderde invoering per 1 januari 2021 
 

b) Indien de werknemer gedurende het kalenderjaar bij de werkgever in dienst treedt of uit dienst 
gaat dan wel indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen 
arbeidsduur wijzigt, heeft hij recht op een naar evenredigheid berekend budget.   
 

c) De werknemer heeft de keuze het Individueel keuzebudget gedurende het kalenderjaar, geheel 
of gedeeltelijk te besteden aan een van de volgende voorzieningen (limitatief):  
1) Koopdagen als hieronder bedoeld; 
2) Verlaging van de geldende werknemerspremie pensioen op basis van omrekenfactor: inleg 
vanuit budget is gelijk aan geldelijke waarde verlaging pensioenpremie.  
3) Indien sprake is van investering in perspectief van duurzame Inzetbaarheid, dan 
loopbaangerichte opleidingen, anders dan de door de werkgever verplichte functie-gerelateerde 
opleidingen.   
3)  Bruto uitkering: het gedeelte van het Individueel keuzebudget dat in het betreffende 
kalenderjaar niet wordt aangewend wordt aangemerkt als brutoloon en uitbetaald bij de 
loonbetaling van de maand januari direct volgend op het betreffende kalenderjaar.  Over deze 
bruto-uitkering zijn de werknemer en de werkgever de reguliere loonheffingen verschuldigd.   
4) Een eventueel tekort van het budget zal aan het einde van het kalenderjaar of bij het einde 
van de arbeidsovereenkomst bij de eindafrekening, worden verrekend.  

d) Het Individueel keuzebudget maakt geen deel uit van het salaris, het pensioengevend salaris, 
de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering noch enige 
andere arbeidsvoorwaardelijke grondslag. 
 

III. Koopdagen: 

Indien en voor zover de evaluatie van de pilot uitwijst dat het (financieel) effectief 

mogelijk is en indien en voor zover de holding hiermee instemt, dan geldt met ingang van 

1 januari 2021 voor de niet-cao-werknemer die geboren is in 1964 of later, de 

mogelijkheid dat hij onder voorwaarden extra bovenwettelijk verlof kan kopen 

(koopdagen), te weten: 
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a. Koopdagen zijn uitsluitend bedoeld om de werknemer in de gelegenheid te stellen 
extra vakantiedagen op te nemen. 
 

b. Indien de werknemer het volledige kalenderjaar werkzaam is, dan kan hij per jaar 
maximaal 13 extra vakantiedagen van 8 uur kopen, mits wordt voldaan aan de 
voorwaarden zoals in dit artikel is bepaald. Indien de werknemer gedurende het 
kalenderjaar bij de werkgever in dienst treedt of uit dienst gaat dan wel indien op grond 
van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur wijzigt, heeft hij 
recht op een naar evenredigheid berekend aantal koopdagen. 
 

c. De werknemer kan uitsluitend de in dit artikel bedoelde bovenwettelijke extra 
vakantiedagen kopen, indien:  
a)  de werknemer over minder dan 24 uur aan vrijetijdsrechten zoals 
vakantierechten beschikt; 
b) het individueel keuzebudget toereikend is; 
c) de bedrijfsomstandigheden zich naar oordeel van de werkgever hier niet tegen 
verzetten. 
 

d. De in dit artikel bedoelde extra vakantiedagen kunnen uitsluitend als volledige dagen 
respectievelijk diensten van 8 uur worden gekocht en opgenomen. Indien sprake is van 
een deeltijd werknemer, dan geldt het aantal uren van een voor hem geldende 
volledige dienst. 
 

e. De gekochte extra vakantiedag wordt door werkgever op het moment van de koop 
ingeroosterd, waarbij hij rekening houdt met de wens van de werknemer. Indien en 
voor zover een ingeroosterde extra vakantiedag door onvoorziene omstandigheden 
geheel of gedeeltelijk niet kan worden genoten, vervalt de aanspraak en wordt de 
betreffende geldelijke tegenwaarde door werkgever in het Persoonlijk Budget 
teruggestort.  
 

f. De geldelijke tegenwaarde voor een extra vakantiedag bedraagt 4,64% van het 
maandinkomen van januari van het betreffende kalenderjaar. 
 

IV. Aanvullende voorwaarde gebruikmaken van zogenaamde 85% dagen. 

In het verlengde van hetgeen hierboven is bepaald en onder de voorwaarden bij de pilot, 

geldt met ingang van 1 januari 2019 voor de niet-cao-werknemer als aanvullende voor-

waarde bij gebruikmaken van de zogenaamde 85% dagen, dat wil zeggen de senioren-

dagen zoals bedoeld in bijlage III CAO, lid E sub lid II 85%), hij minimaal 80% van zijn in-

dividueel keuzebudget moet hebben aangewend aan koopdagen.  

Overgangsregelingen: 

Als bovenstaande beoogde wijzigingen definitief van kracht worden: 

Indien de evaluatie van de pilot uitwijst dat de beoogde wijzigingen in 2021 van kracht 

worden dan gelden onderstaande overgangsregelingen. Indien de evaluatie uitwijst dat 

slechts een gedeelte van de beoogde wijzigingen van kracht worden, dan wordt dien-

overeenkomstig onderstaande overgangsregeling herberekend en gewijzigd doorge-

voerd. 

A. Werknemer van 54 jaar en ouder: 

Voor de niet-cao-werknemer die op 31 december 2018 in dienst was en 54 jaar 

en ouder is (geboren voor 1964), geldt als overgangsregeling dat hij aanspraak 

blijft houden op zijn rechten zoals deze golden voor 1 januari 2019, daarom dat hij 

is uitgesloten van bovenstaande nieuwe arbeidsvoorwaarden en daaraan geen 

rechten kan ontlenen.  
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Uitzondering hierop zijn de aanspraken op arbeidsduurverkorting. Voor hem geldt 

dat zijn adv-rechten zijnde 22 dagen (176 uur) of 13 dagen (104 uur) met ingang 

van de definitieve afspraken per 1 januari 2021 (en gedurende de pilot) als gelde-

lijke tegenwaarde in het individuele keuzebudget wordt toegekend. Daarom dat 

de aanspraken op adv dan definitief vervallen. Als geldelijke tegenwaarde is be-

paald: 

1) in geval van 22 dagen van 8 uur (176 uur): 102,08% van het maandinkomen; 

2) in geval van 13 dagen van 8 uur (104 uur):   60,32% van het maandinkomen. 
Noot: 

Bij de persoonlijke berekening wordt uitgegaan van het feitelijk aantal uren waarop de (voltijd) werk-

nemer per volledig kalenderjaar werken recht heeft. Voor de deeltijdwerknemer wordt uitgegaan van 

het naar evenredigheid aan de bedongen arbeidsduur berekend aantal ADV-uren respectievelijk het 

met de betrokken werknemer overeengekomen uren. Uitsluitend en alleen de feitelijk aan de betrok-

ken werknemer toegekende uren worden gecompenseerd. 

 

Voorts geldt dat hij onverminderd gebruik kan maken van de doelbestedingen zo-

als hierboven in het individueel keuzebudget zijn bepaald, hetzij dat zijn recht op 

koopdagen gelijk is aan het aantal ADV-dagen waarop hij voor 1 januari 2019 

recht had. 

 

B. Werknemer jonger dan 55 jaar: 

Voor de niet-cao-werknemer die op 31 december 2018 in dienst was en op 1 ja-

nuari 2019 jonger is dan 55 jaar (geboren in 1964 of later), geldt als overgangsre-

geling dat hij aanspraak blijft houden op de geldelijke tegenwaarde van de verval-

len aanspraken, hetzij verrekend over de resterende dienstjaren tot en met 67 

jaar.  

De op basis van deze overgangsregeling vastgestelde compensatie treedt in de 

plaats van het budget per kalenderjaar zoals vastgesteld in de regeling “individu-

eel keuzebudget” zoals hierboven beschreven.   

 

Het via onderstaande tabel per 1 januari 2021 toegekende individuele overgangs-

recht, dat wil zeggen het individueel bepaald en afwijkend percentage (%) van het 

maandinkomen van januari zal gedurende het resterend dienstverband ongewij-

zigd van kracht blijven. Een en ander op basis van voltijd dienstverband vastge-

steld in onderstaande tabel (beoogde ruil met ingang van 2021): 
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Noot: 

“Niet-cao-werknemers” werkzaam in volcontinu zijn uitgesloten van het Individueel Keuzebudget. Zij behouden 

de aanspraken zoals deze golden tot en met 31 december 2018. 

De doelbestedingen in nieuwe budgetregeling zijn van toepassing, hetzij dat in de 

individuele bevestiging van de overgangsregeling het maximumaantal koopdagen 

wordt verhoogd. Een en ander dusdanig dat het individueel budget omgezet kan 

worden in koopdagen. 

 

C. Vaststelling overgangsregelingen: 

De individuele aanspraken en eventueel het recht op de overgangsregeling zullen 

door werkgever schriftelijk aan de niet-cao-werknemer in de maand februari 2021 

worden kenbaar gemaakt, onder voorbehoud  en op basis van de uitkomst van de 

evaluatie in 2020. De in deze schriftelijke (individuele) bevestiging vastgestelde 

aanspraken treden in beginsel met ingang van 1 januari 2021 in de plaats van de 

eerder overeengekomen aanspraken. Daarom dat in beginsel met ingang van 1 

januari 2021 uitsluitend en alleen aan de door werkgever bevestigde individueel 

geldende gewijzigde bepalingen rechten kunnen worden ontleend. 

 

Leeftijd

Huidige 

leeftijds

vakantie 

uren

1 dag extra 

als 5 jaar 

in dienst

Huidige 

senioren 

uren t/m 64

Huidige 

kwarturen à 

100%

Totaal 

aantal 

uren 

verlof

Aantal nog te 

verkrijgen 

uren tot 68 

jaar

Aantal 

jaren tot 

68 jaar

Basis 

budget 

(uren/jaar)

Totaal 

budget 

(uren/jaar)

Budget 

nieuw 

personeel

Budget 

huidig 

personeel

Budget 

nieuw 

personeel

nieuw pers. huidig pers. 104 104 176

20 0 0 0 0 0 1200 48 25,0             25,0              14,5% 14,5% 74,8% 74,82% 116,58%

21 0 0 0 0 0 1200 47 25,0             25,5              14,5% 14,8% 74,8% 75,13% 116,89%

22 0 0 0 0 0 1200 46 25,0             26,1              14,5% 15,1% 74,8% 75,45% 117,21%

23 0 0 0 0 0 1200 45 25,0             26,7              14,5% 15,5% 74,8% 75,79% 117,55%

24 0 0 0 0 0 1200 44 25,0             27,3              14,5% 15,8% 74,8% 76,14% 117,90%

25 0 0 0 0 0 1200 43 25,0             27,9              14,5% 16,2% 74,8% 76,51% 118,27%

26 0 0 0 0 0 1200 42 25,0             28,6              14,5% 16,6% 74,8% 76,89% 118,65%

27 0 0 0 0 0 1200 41 25,0             29,3              14,5% 17,0% 74,8% 77,30% 119,06%

28 0 0 0 0 0 1200 40 25,0             30,0              14,5% 17,4% 74,8% 77,72% 119,48%

29 0 0 0 0 0 1200 39 25,0             30,8              14,5% 17,8% 74,8% 78,17% 119,93%

30 0 0 0 0 0 1200 38 25,0             31,6              14,5% 18,3% 74,8% 78,64% 120,40%

31 0 0 0 0 0 1200 37 25,0             32,4              14,5% 18,8% 74,8% 79,13% 120,89%

32 0 0 0 0 0 1200 36 25,0             33,3              14,5% 19,3% 74,8% 79,65% 121,41%

33 0 0 0 0 0 1200 35 25,0             34,3              14,5% 19,9% 74,8% 80,21% 121,97%

34 0 0 0 0 0 1200 34 25,0             35,3              14,5% 20,5% 74,8% 80,79% 122,55%

35 0 8 0 0 8 1200 33 25,0             36,4              14,5% 21,1% 74,8% 81,41% 123,17%

36 0 8 0 0 8 1192 32 25,0             37,3              14,5% 21,6% 74,8% 81,93% 123,69%

37 0 8 0 0 8 1184 31 25,0             38,2              14,5% 22,2% 74,8% 82,47% 124,23%

38 0 8 0 0 8 1176 30 25,0             39,2              14,5% 22,7% 74,8% 83,06% 124,82%

39 0 8 0 0 8 1168 29 25,0             40,3              14,5% 23,4% 74,8% 83,68% 125,44%

40 8 8 0 0 16 1160 28 25,0             41,4              14,5% 24,0% 74,8% 84,35% 126,11%

41 8 8 0 0 16 1144 27 25,0             42,4              14,5% 24,6% 74,8% 84,89% 126,65%

42 8 8 0 0 16 1128 26 25,0             43,4              14,5% 25,2% 74,8% 85,48% 127,24%

43 8 8 0 0 16 1112 25 25,0             44,5              14,5% 25,8% 74,8% 86,12% 127,88%

44 8 8 0 0 16 1096 24 25,0             45,7              14,5% 26,5% 74,8% 86,81% 128,57%

45 16 8 0 0 24 1080 23 25,0             47,0              14,5% 27,2% 74,8% 87,55% 129,31%

46 16 8 0 0 24 1056 22 25,0             48,0              14,5% 27,8% 74,8% 88,16% 129,92%

47 16 8 0 0 24 1032 21 25,0             49,1              14,5% 28,5% 74,8% 88,82% 130,58%

48 16 8 0 0 24 1008 20 25,0             50,4              14,5% 29,2% 74,8% 89,55% 131,31%

49 16 8 0 0 24 984 19 25,0             51,8              14,5% 30,0% 74,8% 90,36% 132,12%

50 24 8 0 0 32 960 18 25,0             53,3              14,5% 30,9% 74,8% 91,25% 133,01%

51 24 8 0 0 32 928 17 25,0             54,6              14,5% 31,7% 74,8% 91,98% 133,74%

52 24 8 0 0 32 896 16 25,0             56,0              14,5% 32,5% 74,8% 92,80% 134,56%

53 24 8 0 0 32 864 15 25,0             57,6              14,5% 33,4% 74,8% 93,73% 135,49%

54 24 8 0 0 32 832 14 25,0             59,4              14,5% 34,5% 74,8% 94,79% 136,55%

55 32 8 0 0 40 800 13 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

56 32 8 0 0 40 760 12 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

57 32 8 0 0 40 720 11 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

58 32 8 16 0 56 680 10 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

59 32 8 24 0 64 624 9 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

60 32 8 32 0 72 560 8 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

61 32 8 40 0 80 488 7 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

62 32 8 48 0 88 408 6 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

63 32 8 56 0 96 320 5 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

64 32 8 64 0 104 224 4 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

65 32 8 0 0 40 120 3 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

66 32 8 0 0 40 80 2 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

67 32 8 0 0 40 40 1 25,0             -                14,5% 0,0% 74,8% 60,32% 102,08%

Budget huidig personeel

excl ADV incl. ADV (resp 13 en 22 dagen)


