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Vragen en antwoorden bij onderhandelingsresultaat cao NWb 2018 -2021 
 

6 december 2018 

 

1. SALARIS 

 

A. Welke salarisverhoging is afgesproken? 

Tijdens de looptijd van de cao ontvangen medewerkers een structurele loonsverhoging van in totaal 

8,0%. Daarnaast ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van € 1.000,- bruto die met het 

reguliere salaris in december 2018 wordt uitbetaald.  

 

B. Wat is de looptijd van de cao? 

De looptijd van de nieuwe cao is 36 maanden, van 1 mei 2018 tot 1 mei 2021. 

 

C. Geldt de cao salarisverhoging voor iedereen? 

Het geldt voor alle werknemers die onder de cao vallen (dus bijvoorbeeld geen stagiaires). Voor het 

overige kan het zijn dat er individuele afspraken zijn gemaakt waardoor de salarisverhoging niet van 

toepassing is.  

 

D. Is de uitkering van € 1.000 euro bruto ook structureel? 

Deze uitkering wordt alleen uitbetaald in de maand december 2018.  

 

E. Ontvangen medewerkers met een deeltijd contract ook de volledige € 1.000 euro bruto? 

Het bedrag is op basis van een fulltime dienstverband. Werk je bijvoorbeeld 80% dan is het bedrag 

€ 800 euro bruto. 

 

F. Ik ben per 1 juli 2018 in dienst gekomen. Wat betekent dit voor de uitkering van € 1.000 euro 

bruto? 

Als je per 1 juli 2018 in dienst bent getreden ontvang je de uitkering naar evenredigheid. In dit 

voorbeeld is de uitkering dan € 750 bruto; dit is 6/8 van € 1.000 bruto. Om de uitkering te ontvangen 

moet je op 1 december 2018 in dienst zijn.  

 

G. Als ik ziek ben, kom ik dan nog wel in aanmerking voor de eenmalige uitkering en percentages 

salarisverhoging? 

Ja.  

 

H. Is de eenmalige uitkering van € 1.000 euro bruto pensioengevend? 

Ja. 

 

I. Werkt de salarisverhoging ook door in andere arbeidsvoorwaarden? 

Ja, veel van je arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van je maandsalaris en stijgen dus evenredig mee 

vanaf het moment dat je maandsalaris hoger is. Bijvoorbeeld je vakantie-uitkering. 
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J. Er is aangegeven: “De salarisgrens voor functiecontracten wordt conform de cao geïndexeerd.” 

Wat wordt hiermee bedoeld? 

In de cao NWb is in artikel 2.2 een minimum salarisgrens van € 4.538,- bruto per maand opgenomen. 

Vanaf deze grens kan de werkgever een functiecontract met werknemers afspreken. Dit grensbedrag  

wordt voortaan gewijzigd conform de cao verhogingen.  

 

 

2. PERSOONLIJK BUDGET EN VERLOF 

 

A. Per wanneer gaat het Persoonlijk Budget in? 

Het Persoonlijk Budget gaat per 1 januari 2020 in. Dat betekent dat tot die tijd het Benefit Budget 

ongewijzigd blijft.  

 

B. Waarom wordt het bestaande Benefit Budget omgevormd tot een Persoonlijk Budget (18%)?  

Het huidige Benefit Budget is per persoon verschillend, bijvoorbeeld vanwege leeftijd. Het nieuwe 

Persoonlijk Budget is met 18% voor iedereen hetzelfde.  

 

C. Hoe is het Persoonlijk Budget opgebouwd? 

Het Persoonlijk Budget bestaat uit 3 onderdelen: 8% vakantiegeld, 5,2% ADV en 4,8% overig budget. 

 

D. Krijgen medewerkers met een contract zonder ADV ook een Persoonlijk Budget van 18%? 

Nee, medewerkers met een contract zonder ADV krijgen een Persoonlijk Budget van 12,8% (18% – 

5,2%). 

 

E. Waar wordt de 18% voor het nieuwe persoonlijke budget precies over berekend (welk 

salarisbegrip)?  

Werkgevers en vakbonden zullen voor 1 mei 2019 de nadere details van het nieuwe Persoonlijk 

Budget uitwerken. 

 

F. Ik werk in deeltijd; krijg ik dan wel of niet het nieuwe extra verlof van 4,5 dag per jaar? 

Als je in deeltijd werkt, ontvang je de extra verlofdagen naar rato.  

 

G. Kan ik de 4,5 dag extra verlof ook laten uitbetalen? 

Ja. 

 

H. Voor welke bijzondere gebeurtenissen kan ik dit extra verlof opsparen? 

Werkgevers en vakbonden zullen voor 1 januari 2020 de nadere details hiervoor uitwerken. 
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I. Vervalt het bovenwettelijk verlof boven de overwerkgrens voor iedereen?  

Ja, voor alle medewerkers die niet in aanmerking komen voor een overwerkvergoeding vervalt het 

overwerkverlof. Ter compensatie ontvangen deze medewerkers een eenmalige afkoop van 3,2% van 

het salaris. Die 3,2% komt overeen met 4 keer het aantal overwerk verlofdagen per jaar. Indien je 

eerder dan 4 jaar de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, ontvang je een lagere uitkering naar 

evenredigheid van de periode tot de AOW-leeftijd.  

 

J. Mag ik als medewerker boven de overwerkgrens toch overwerkuren schrijven? En ontvang ik 

daarvoor dan de overwerktoeslag?  

Nee. Medewerkers boven de overwerkgrens krijgen geen compensatie voor de meer gewerkte uren. 

 

K. Wat houdt de overgangsregeling jubileum in? 

In de overgangsregeling jubileum worden de jaren die al zijn verstreken vanaf het laatste jubileum 

tot aan het eerstvolgende jubileum afgekocht conform de jubileumregeling naar evenredigheid (zie 

bijlage 6 in de cao). Bijvoorbeeld: als je 17 jaar in dienst bent, ontvangt de medewerker direct 70% 

van de jubileumuitkering bij 20 jaar; dit is 7/10 van één maandsalaris.  

 

L. In 2019 ben ik 10,  20, 30, 40 of 50 jaar in dienst. Wat betekent dit voor mijn jubileumuitkering? 

Het Persoonlijk Budget gaat per 1 januari 2020 in. Tot die tijd blijven de jubileumuitkeringen 

ongewijzigd en ontvang je een percentage van je salaris conform artikel 4.11 in de cao. 

 

M. In de bijlage staat " bij het bereiken van het 50-jarig jubileum een uitkering van 2 bruto 

maandsalarissen" Zijn deze bruto of netto? 

Beide maandsalarissen zijn bruto. Dit verandert niet. 

 

N. Kan deze worden uitgelegd:  De uitkering bij pensionering (1,5 maandsalaris) komt te vervallen 

per 1 januari 2020. Werknemers geboren voor 1 januari 1963 (57 jaar of ouder) en in dienst op 

31 december 2019 behouden hun recht op uitkering. De tegenwaarde van deze uitkering wordt 

toegevoegd aan het Persoonlijk Budget en is derhalve inbegrepen in het totale percentage van 

18 %. 

De regeling vervalt per 1 januari 2020 en blijft dan – als overgangsregeling – nog 10 jaar in stand voor 
medewerkers die op 31 december 2019 in dienst zijn. De regeling wordt vanaf 1 januari 2020 
omgezet naar een andere vorm. Dan wordt het namelijk onderdeel van de 4,8% ‘overig budget’ in 
het Persoonlijk Budget en is het niet meer gekoppeld aan pensioen. 

 

O. Ik ga halverwege volgend jaar met pensioen, nu krijg ik nog 1,5 maand salaris mee. Wat 

gebeurt hiermee na 1 januari 2019? 

Niets, want de regeling blijft nog meer dan 10 jaar ongewijzigd. 
 

P. Wat is de overwerkgrens (voor de eenmalige afkoopsom van 3,2% voor het bovenwettelijk 

verlof boven de overwerkgrens)? 

De overwerkgrens is het functieniveau waarop je geen vergoeding meer krijgt voor overwerk. Welk 
functieniveau dat is verschilt per bedrijf en staat in de bedrijfs-cao. 
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Q. 18% Persoonlijk Budget klinkt leuk, maar wat was het percentage van het huidige Benefit 
Budget? 

Dat is afhankelijk van je leeftijd en je functieniveau en varieert van 17,54% tot 19,94%. 
 

R. De leeftijdsregelingen (leeftijdsverlof en regeling extra doelgebonden verlof) komen te 

vervallen. Wat is het verschil  tussen leeftijdsverlof en de regeling extra doelgebonden verlof?  

Het leeftijdsverlof geldt vanaf 40 jaar en is nu onderdeel van het Benefit Budget. Het extra 

doelgebonden verlof geldt vanaf 55 jaar en is nu geen onderdeel van het Benefit Budget. 

 

S. Hoe zit het met de overgangsregeling extra doelgebonden verlof als je voor 1 januari 1965 bent 
geboren. Blijft deze voor deze groep bestaan? 

Ja, voor deze groep blijft de regeling bestaan. 
 

T. Over 2 jaar bereik ik mijn veertig jarig jubileum. Mis ik dan een extra maandsalaris netto? 
Nee, de netto uitkering van 1 bruto maandsalaris bij het 40-jarig jubileum blijft in stand. De andere 
maand bruto maandsalaris is onderdeel van de overgangsregeling in de bijlage.  

 

U. De leeftijdsregelingen komen te vervallen. Valt hier ook de oude PAS-regeling onder? 
Nee, de overgangsregeling Werktijdverkorting oudere werknemers en PAS regeling blijft bestaan. 
 
V. Er staat: “de tegenwaarde van de jubileumregeling wordt toegevoegd aan het Persoonlijk 

Budget en is derhalve inbegrepen in het percentage van 18%”. Als het aantal dienstjaren per 

persoon verschillend is hoe kan het dan onderdeel zijn van de 18%? 

Het percentage dat voor het vervallen van de jubileumuitkering aan het Persoonlijk Budget wordt 

toegevoegd is gebaseerd op het gemiddelde. De afkoopsom in de bijlage bij het 

onderhandelingsresultaat wordt wel individueel vastgesteld. 

 
 

3. DUURZAME INZETBAARHEID EN VITALITEITSREGELING 

 

A. Wanneer gaat de Vitaliteitsregeling in? 

De Vitaliteitsregeling gaat per 1 mei 2019 in.  

 

B. Wat is er afgesproken voor medewerkers in de wacht- en storingsdienst? 

Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt voor medewerkers in de wacht- en storingsdienst. Wel 

kunnen medewerkers in de wacht- en storingsdienst, net als andere medewerkers, vanaf 62 jaar van 

de Vitaliteitsregeling gebruik gaan maken. Daarnaast is afgesproken om een onderzoek uit te laten 

voeren naar de belasting van de wacht- en storingsdienst en te achterhalen welke maatregelen 

getroffen moeten worden om de belasting van de wacht- en storingsdienst te verminderen. 

 

C. Als je gebruik gaat maken van de 80-90-100 regeling vervalt dan je Extra Doelgebonden verlof? 

De twee regelingen combineren zal niet mogelijk zijn. Je krijgt dan de waarde van je 12 Extra 

Doelgebonden verlof uitgekeerd in geld. 
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D. Kan ik ook gebruik maken van de 80-90-100 regeling als ik nu al minder dan 80% werk? 

De Vitaliteitsregeling staat open voor alle werknemers met een fulltime dienstverband. Of en zo ja, 

op welke manier de regeling opengesteld kan worden voor werknemers met een parttime 

dienstverband wordt de komende periode nader afgestemd en uitgewerkt. De bedoeling is om daar 

voor 1 mei 2019 helderheid over te geven.  

 

E. Kan ik ook gebruik maken van de 80-90-100 regeling in combinatie met gedeeltelijk 

keuzepensioen? 

De Vitaliteitsregeling staat open voor alle werknemers met een fulltime dienstverband. Of de 

regeling opengesteld kan worden voor werknemers in combinatie met gedeeltelijk keuzepensioen 

wordt de komende periode nader afgestemd en uitgewerkt. De bedoeling is om daar voor 1 mei 

2019 helderheid over te geven.  

 

F. Als ik gebruik maak van de Vitaliteitsregeling worden dan mijn verlof en overige 

arbeidsvoorwaarden aangepast? 

De komende periode wordt nader afgestemd en uitgewerkt wat de vitaliteitsregeling betekent voor  

wettelijke verlof, Persoonlijk Budget en de andere arbeidsvoorwaarden. De bedoeling is om daar 

voor 1 mei 2019 helderheid over te geven.  

 

G. Kan ik ook gebruik maken van de 80-90-100 regeling als ik een 36-urige werkweek heb? 

De Vitaliteitsregeling staat open voor alle werknemers met een fulltime dienstverband. Of en zo ja, 

op welke manier de regeling opengesteld kan worden voor werknemers met een 36-urige werkweek 

wordt de komende periode nader afgestemd en uitgewerkt. De bedoeling is om daar voor 1 mei 

2019 helderheid over te geven.  

 

H. De Vitaliteitsregeling kan niet worden gecombineerd met extra doelgebonden verlof. Mag ik 

naast de Vitaliteitsregeling nog wel ander verlof opnemen? 

Ja, dat kan wel. Hoeveel verlof dat zal zijn moet nog nader worden uitgewerkt. . De bedoeling is om 

daar voor 1 mei 2019 helderheid over te geven.  

 

 

7. WET INVOERING EXTRA GEBOORTEVERLOF (WET WIEG) 

 

A. Wat is er afgesproken over de doorbetaling van het ouderschapsverlof (70% van 

minimumloon) 

De afspraken over de doorbetaling van het ouderschapsverlof blijven in de nieuwe cao van kracht. 

Dit staat los van de  invoering van de WET WIEG waarbij het geboorteverlof voor de partner per 1 

januari 2019 wordt uitgebreid van 2 naar 5 dagen en het geboorteverlof voor de partner per 1 juli 

2020 wordt uitgebreid naar 5 weken tegen 70% van het salaris (max dagloon). 
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9. BOVEN- EN NAWETTELIJKE WW 

 

B. Wat verandert er in de bovenwettelijke regeling bij werkeloosheid in de cao? 

In de cao NWb zijn afspraken gemaakt over een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. De duur 

(afhankelijke van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden) en de hoogte (gedurende de eerste 

helft van deze periode 90% en gedurende de tweede helft 80%) blijven ongewijzigd. Vanaf 1 januari 

2019 is de grondslag waarover de uitkering wordt berekend gemaximeerd op een bedrag van  

€ 105.875. 

 


