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Wilt u ook lid worden van een vakbond en solidair zijn met uw collega’s die wél een bijdrage leveren aan de 
totstandkoming van een goede CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)? 
Ga naar/klik op: 
 
ABVAKABO:   www.abvakabofnv.nl 
AOb:   www.aob.nl 
CNV Onderwijs: www.cnvo.nl 
UNIENFTO:  www.unienfto.nl 
 
of neem contact op met de secretaris van de FSKL: Marcel van der Borden  (m.vanderborden@savantis.nl) 

 
Onderstaand de tekst van een nieuwsbrief die de bonden stuurden aan hun leden: 
 

Cao Kenniscentra 2012 
 

Overleg over nieuwe Cao in impasse 
 
Het overleg over een nieuwe Cao Kenniscentra 2012 is in een impasse geraakt. Oorzaak hiervan is de 
vastgelopen discussie over de inhoud van een nieuw levensfasebewust personeelsbeleid. Partijen 
hebben in de ‘tussen CAO Kenniscentra 2010-2012’afgesproken de huidige regeling ouderenverlof 
(bapo) om te zetten in een nieuwe regeling, waarbij iedere medewerker een persoonlijk budget krijgt. Al 
in 2010 had het overleg over de bapo-regeling niet tot overeenstemming geleid. Werkgevers konden 
toen niet instemmen met de voorstellen van werknemers de polisvoorwaarden aan te passen om zo de 
kosten te verlagen. Dit keer konden de bonden niet meegaan in de voorstellen van werkgevers; te mager 
en een overgangsregeling die door kaderleden als niet toereikend werd beschouwd. 
Uitgangspunt bonden 
De bonden zijn van mening dat een nieuwe regeling voldoende keuzevrijheid en zeggenschap moet bieden 
voor de individuele werknemer en dat er sprake moet zijn van een acceptabele overgangsregeling. Een regeling 
zoals de bapo komt uiteindelijk aan alle werknemers ten goede. Het is echter extra ‘zuur’ als je bijna in 
aanmerking komt voor een arbeidsvoorwaarde en deze verdwijnt kort voordat je er daadwerkelijk gebruik van 
kunt maken. Een nieuwe regeling, waarbij de werknemer o.a. zelf kan sparen voor tijd om daarmee de duurzame 
inzetbaarheid te ondersteunen, dient ook te regelen dat oudere collega’s die nog niet hebben kunnen 
sparen, middels een overgangsregeling gelijke mogelijkheden hebben als hun jongere collega’s. 
Het is bij de wijziging van een belangrijke arbeidsvoorwaarde als de bapo onvermijdelijk dat, met name door 
een overgangsregeling, werkgevers tijdelijk meerkosten hebben alvorens de totale kosten dalen. 
 
Verloop van het overleg 
Kort voor het eerste overleg op 5 april jl. ontvingen wij de voorstellen van werkgevers. In een viertal bijeenkomsten 
is vooral gesproken over de ombouw van de bapo richting een levensfasebewust personeelsbeleid. 
 
Voorstellen van werkgevers 
De eerste voorstellen van werkgevers waren ronduit teleurstellend. Men wenste vooral zo spoedig mogelijk de 
verdere toegang tot de bapo te blokkeren en eveneens de overstap van de kleine naar de grote bapo onmogelijk 
te maken. Dat resulteert uiteindelijk in een beperkt budget van maximaal 1,9% van de loonsom dat geleidelijk 
over een periode van ca. 12 jaar (de periode die nodig is om de uitgroei van de bapo te realiseren) beschikbaar 
komt als persoonlijk budget, te beginnen met ca. 0,11% in 2013. Daarnaast was er sprake van een 
eenzijdige focus op scholing, weinig zeggenschap voor de individuele werknemer, meer een instellingsspecifieke 
dan centrale regeling en een oneigenlijke rol voor de OR. Bovendien ontbrak een overgangsregeling voor 
met name de werknemers die zicht hadden op de bapo en deze opnieuw - en nu definitief - uit beeld zagen 
verdwijnen. 

De FSKL is de federatie waarin de werknemersorganisaties ABVAKABO, AOb, CNV Onderwijs en 

UnieNFTO samenwerken ten behoeve van de bij de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

werkzame leden. Het bestuur wordt gevormd door leden van genoemde bonden (zie onder). 
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Omdat dit voorstel voor de bonden niet acceptabel was hebben wij, daartoe uitgedaagd door werkgevers, een 
tegenvoorstel ingebracht, vanzelfsprekend met het voorbehoud van instemming door onze leden. 
 
Tegenvoorstel vakbonden 
De vakbonden zijn van mening zijn dat een nieuwe regeling van meet af aan voldoende volume moet hebben 
om zodoende de aanvaardbaarheid te vergroten. Een te magere regeling voorziet bovendien ook onvoldoende 
in ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid. Daarom hebben wij voorgesteld te starten met een persoonlijk 
budget in 2013 van 0,5%, jaarlijks te verhogen met 0,25% totdat na 8 jaar het maximum van 2,5% van de 
loonsom bereikt is. Besteding van dit budget na overleg (= de werknemer beslist uiteindelijk zelf) met de direct 
leidinggevende of P&O. Omzetten in vrije tijd als vorm van taakverlichting moet mogelijk zijn. Dat maakt in 
onze ogen een spaarmogelijkheid ook noodzakelijk. 
De instroom in de bapo-regeling kan pas worden stopgezet als beide partijen het onderhandelaarsakkoord 
definitief hebben goedgekeurd. Voor de vakbonden zijn daarbij de opvattingen van de achterban van doorslaggevend 
belang. 
 
Voorstel overgangsregeling vakbonden 
Voor medewerkers van 54 jaar, die de bapo binnen handbereik hebben, zou direct 2,5% van het jaarsalaris als 
persoonlijk budget beschikbaar moeten zijn. Dat lijkt ons gerechtvaardigd, niet alleen omdat hun werkgever 
daarmee een bapo-bijdrage van aanvankelijk 6,5% en later 13% ontloopt, maar ook omdat hun spaarmogelijkheden 
in tijd beperkter zijn dan van hun jongere collega’s. Voor de 53-jarigen zou het budget 2,25% moeten 
zijn, voor 52-jarigen 2,0%, 51-jarigen 1,75% etc., zodat voor 47-jarigen 0,75% beschikbaar is en voor 46- 
jarigen weer de reguliere 0,5%. Voor iedereen zou er jaarlijks weer 0,25% bijkomen totdat het maximum van 
2,5% is bereikt. De overgangsregeling kent zo een termijn van maximaal 7 jaar. Daarna zit iedereen op het 
maximum van 2,5%. 
 
Eindvoorstel werkgevers 
Op een aantal punten zijn werkgevers de bonden tegemoet gekomen. Er komt nu wel een overgangsregeling, 
maar alleen voor de 54-jarigen. Zij krijgen allen een evenredig deel (ca. 3,35%) van de middelen die vrijvallen 
in 2013. Dat komt neer op ca. € 1900 voor de gemiddelde bedrijfsadviseur. Gevolg is wel dat de overige werknemers 
pas vanaf 2014 een budget gaan opbouwen, te beginnen met 0,4%, jaarlijks te verhogen met 0,2% tot 
een maximum van 1,9%. 
Voor de 50-plusser komen maximaal 4 scholingsdagen per jaar extra beschikbaar, te faciliteren door de werkgever. 
Niet benutte dagen vervallen aan het einde van het jaar. De regeling is structureel en leidt dus tot een 
verhoging van het voor scholing gereserveerde budget met ca. 0,25%. De ondernemingsraden moeten toezien 
op de uitvoering van de afspraak en het additionele karakter van deze scholingsmiddelen. 
 
Bestedingsdoelen 
De werkgevers hebben uiteindelijk gekozen voor de volgende bestedingsdoelen van het persoonlijk budget. 
Op zich onderschrijven wij als bonden deze bestedingsdoelen. 
a) persoonlijke ontwikkeling/loopbaangerichte activiteiten/employability; 
b) kopen van extra vrije dagen; 
c) opbouw extra pensioen; 
d) inzetten in het kader van de vitaliteitsregeling. 
 
Hierdoor is het mogelijk te sparen voor bijvoorbeeld extra 
vrije tijd. Volgens de vitaliteitsregeling mag per jaar maximaal € 5.000 gespaard worden (fiscaal aftrekbaar 
in box 1) tot een maximum van € 20.00 (niet belast in box 3). Flexibel op te nemen en vrij te besteden. 
Na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt de opname beperkt tot € 10.00 per jaar. Uiteraard 
wordt er wel belasting geheven bij de opname van het tegoed. 
N.B. De omvang van het persoonlijk budget kan globaal berekend worden door het percentage van het budget 
te vermenigvuldigen met 14 maal het brutosalaris. Bij een bruto maandsalaris van € 4.000 en een persoonlijk 
budget van 2,0% resulteert dit in een budget van ca. 1.120 euro. Eén uur vrije tijd kost 1/160 deel van het bruto 
maandsalaris. In dit geval dus 25 euro. 
 
Beoordeling eindvoorstel door de bonden 
De vier aan het overleg deelnemende bonden hebben gemeend de voorstellen van werkgevers als onvoldoende 
van de hand te moeten wijzen. De uiteindelijke hoogte van het budget stelt teleur, zeker omdat eerdere 
berekeningen van de bapo-kosten een tot 2,42% oplopend percentage lieten zien. Maar vooral de voorgestelde 
overgangsmaatregel is niet acceptabel. Niet uit te leggen is waarom alleen de 54-jarigen in 2013 
ca. € 1.900 krijgen en alle andere werknemers niets. Vanaf 2014 krijgen 50-plussers weliswaar recht op maximaal 
4 extra scholingsdagen, maar de meerwaarde hiervan wordt door onze kaderleden en veel OR-leden 
betwijfeld. In een eerdere enquête van de bonden onder OR’en gaf een substantieel deel van de ondernemingsraden 
binnen de kenniscentra aan dat uitvoering van de reeds bestaande scholingsafspraken niet of in 
onvoldoende mate wordt gedeeld met de OR. Inzicht op besteding en inzet van de extra scholingsdagen achten 
zij een slecht te controleren afspraak. 
Ook na herhaald aandringen van de bonden bleken werkgevers niet bereid in te gaan op de door de bonden 
voorgestelde afbouwregeling. Ook boden de werkgevers geen ander alternatief voor de 54-jarigen en hun iets 
jongere collega’s. 
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Vervolgprocedures 
 
Werkgevers 
Werkgevers gaan onder hun medewerkers een onderzoek doen naar de opvattingen die leven onder de 20 tot 
50-jarigen over de voorstellen die werkgevers hebben gedaan. Natuurlijk staat het werkgevers vrij een dergelijk 
onderzoek te doen. De uitkomst ervan wordt voor ons relevanter als werkgevers zich zouden beperken tot 
medewerkers die daadwerkelijk onder de werkingssfeer van de CAO Kenniscentra vallen. Nog relevanter zouden 
de resultaten zijn als zij geen leeftijdscategorieën zouden uitsluiten. 
 
Vakbonden 
Deze Nieuwsbrief heeft tot doel u te informeren over het standpunt dat wij als vakbonden tot nu toe hebben 
ingenomen en de vervolgprocedure die wij voornemens zijn te volgen. Uiteindelijk zouden de bapovervangende 
regelingen onderdeel uitmaken van een totaal cao-pakket, maar de beoordeling van dit onderdeel 
zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Vandaar ook dat werkgevers al op dit punt in de onderhandelingen 
zich wenden tot hun medewerkers. 
Als vakbonden wachten wij de resultaten van het onderzoek van werkgevers eerst af om deze resultaten, de 
inhoud van de diverse voorstellen en eventuele alternatieven samen met onze leden te bespreken. Vervolgens 
willen we de conclusies van het ledenberaad via een internetenquête ter beoordeling voorleggen niet alleen 
aan al onze leden, maar ook aan zoveel mogelijk ongeorganiseerde collega’s die onder de werkingssfeer van 
de CAO Kenniscentra vallen. 
Wij vermoeden dat het overleg pas na de zomervakantie een vervolg gaat krijgen. Via nieuwsbrieven, de periodieken 
en internet zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden en u uiteindelijk uitnodigen voor een 
ledenraadpleging. 
 
 
Veel gestelde vraag aan het FSKL-bestuur: “Kan ik nog gebruik maken van de BAPO?”. 
 
Onder 'Tegenvoorstel vakbonden' staat: "De instroom in de bapo-regeling kan pas worden stopgezet als beide partijen het 

onderhandelaarsakkoord definitief hebben goedgekeurd. Voor de vakbonden zijn daarbij de opvattingen van de achterban van 

doorslaggevend belang." 

  

Dit betekend dat medewerkers die al gebruik maken van de bapo dat gewoon kunnen blijven doen. Hun rechten worden dus 

gerespecteerd. De instroom kan allen worden stopgezet vanaf een datum gelegen na of op de dag van definitieve 

goedkeuring en inwerkingtreding van een nieuwe CAO.  De leden in de sector beslissen daarover; niet de onderhandelaars. 

In hoeverre de overgang van de kleine bapo naar de grote bapo zal worden geblokkeerd nadat de instroom is stopgezet, zal 

mogelijk een onderhandelingspunt zijn. Werkgevers hebben in hun voorstellen aangegeven voorstander te zijn van het 

blokkeren van de overgang klein naar groot vanaf het moment dat de nieuwe regeling gaat gelden (en de oude dus vervalt). In 

een eventueel onderhandelaarsakkoord zal hierover duidelijk worden gecreëerd, zodat de leden ook dit aspect kunnen 

meewegen alvorens te komen tot een eindoordeel. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Ondertussen wenst de FSKL u een: 
 

 

 


