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Principe Akkoord sector-cao voor de ambulancezorg

1. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de ambulancezorg zijn op woensdag 11 november
2009 een principeakkoord overeengekomen over de inhoud van de tekst van een sector-cao
voor de ambulancesector. De overeengekomen tekst van de sector-cao is integraal bijgevoegd
en maakt deel uit van dit principeakkoord. De tekst van het principeakkoord en van de sectorcao zal met een positief advies worden voorgelegd aan de achterbannen. Een schriftelijke
terugkoppeling van partijen over de achterbanraadpleging aan het presidium van de werkgroep
naar één cao voor de ambulancesector vindt uiterlijk 7 december 2009 plaats. Hierna zal tijdens
een bijeenkomst van de werkgroep op 17 december 2009 tot een definitief akkoord worden
gekomen.

2. De sector-cao voor de ambulancesector wordt overeengekomen met een looptijd van 1 juli
2010 tot en met 31 december 2012.

3. Tot de ingangsdatum van de sector-cao op 1 juli 2010 wordt de loonontwikkeling van de CAR
UWO gevolgd. De op 1 juli 2010 vigerende CAR UWO-loonschalen worden eenmalig en één op
één overgenomen in de sector-cao voor de ambulancesector.

4. Per 1 juli 2011 wordt een structurele loonsverhoging van 1% doorgevoerd.

5. Per 1 juli 2012 wordt een structurele loonsverhoging van 1% doorgevoerd.

6. De eindejaarsuitkering stijgt naar 7,33% in december 2010, naar 7,88% in december 2011 en
naar 8,33% in december 2012 (13e maand).

7. Per de ingangsdatum van de sector-cao komt de in de huidige cao’s opgenomen
werkgeversbijdrage levensloop van 1,5% voor alle medewerkers en 2,5% voor alle
medewerkers in bezwarende functies te vervallen. Voor wat de huidige cao Ambulancezorg
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betreft gaat het om de 1,5% levensloopbijdrage en de 1% bijdrage loopbaanbeleid op
organisatieniveau die zullen vervallen. De levensloopstortingen die deel uitmaken van het
overgangsbeleid VUT en FLO blijven bestaan.

8. Er komt een hardheidsclausule in de sector-cao voor werknemers die voor de overgang naar de
sector-cao vielen onder de CAR UWO, de cao CAR B4 of de cao Ambulancezorg en die als
gevolg van de overgang naar de nieuwe sector-cao in een onrechtvaardige situatie terecht
komen. Publieke werkgevers brengen hiertoe een eenmalige maximumreservering in van 0,5
procent van de publieke loonsom; private werkgevers een eenmalige maximumreservering van
0,3 procent van de particuliere loonsom en de sector B4 -werkgevers een eenmalige
maximumreservering van 0,3 procent van de B4 loonsom (in alle gevallen gaat het om de
loonsom per 01/07/2010). Er worden landelijke uniforme criteria opgesteld die zullen gelden bij
de toepassing van de hardheidsclausule en onderdeel gaan vormen van een nader tussen
partijen overeen te komen uitvoeringsreglement. De financiering van de uitvoering van de
aldus overeengekomen uniforme regeling komt voor rekening van de werkgevers die gehouden
zijn feitelijk uitvoering te geven aan de hardheidsclausule in individuele gevallen. De financiële
afwikkeling vindt per deelsector plaats binnen de aangegeven maximum reservering per
deelsector. Er wordt, als onderdeel van het uitvoeringsreglement, een landelijke paritaire
beoordelingscommissie ingesteld onder onafhankelijk voorzitterschap aangevuld met juridische
expertise.
9. Indien de vergoeding van onregelmatige diensten in de sector-cao een individuele medewerker
minder aanspraken biedt dan de op de medewerker aantoonbaar van toepassing zijnde
bepaling 16 van het Harmonisatie-Akkoord van 2002 (uitsluitend van toepassing op
medewerkers die voor 1 februari 2002 een vaste ORT-toelage genoten) dan wordt het
overeengekomen bedrag aan garantietoelage gegarandeerd. De toelage is niet van toepassing
indien de medewerker sinds 1 februari 2002 van functie is veranderd. Ook komt de toelage te
vervallen op het moment dat de medewerker van functie verandert gedurende de looptijd van
de cao.
10. Partijen zijn overeengekomen om in de sector-cao een regeling op te nemen voor aanvulling op
een WW-uitkering gebaseerd op de aanvullingsregeling WW zoals deze is opgenomen in de cao
Ziekenhuizen 2009.

11. In het kader van de modernisering komt er een persoonlijk levensfasebudget (PLB) voor iedere
medewerker geboren vanaf 1960 en later van 35 uur per jaar. Iedere medewerker geboren in
1959 of eerder maakt aanspraak op een persoonlijk levensfasebudget van 55 uur per jaar. Bij
samenloop van urenregelingen in het kader van het overgangsbeleid kan er geen sprake zijn
van cumulatie van de oude en nieuwe regeling en geldt de meest gunstige urenregeling voor
werknemers. De in de huidige ’cao’s opgenomen bepalingen rondom lokale dagen, kortdurend
zorgverlof en (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof komen hiermee te vervallen. In de
sector-cao wordt een uitvoeringsregeling opgenomen waarin spelregels worden opgenomen
omtrent het maken van afspraken tussen werknemer en werkgever in het kader van het PLB.
Het PLB dient te worden ingezet in het kader van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en het
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bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. De afspraken vormen
onderdeel van en worden bestendigd in het jaargesprek. Bij beëindiging dienstverband kan het
opgebouwde saldo worden meegenomen naar een nieuwe werkgever indien deze de cao voor
de ambulancesector toepast. Indien het niet lukt om tot goede afspraken te komen over de
aanwending of afwikkeling van het persoonlijk levensfasebudget is er de mogelijkheid van
partijen zich te wenden tot een bezwarencommissie. Een reglement bezwarencommissie is
opgenomen als bijlage van de sector-cao Ambulancezorg.

12. Eveneens zijn in het kader van de modernisering nieuwe bepalingen op het gebied van
gezondheidsbeleid en loopbaanbeleid opgenomen. Zo zijn er in de sector-cao bepalingen
opgenomen rondom het verplicht door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad op
te stellen beleid rondom agressie en geweldsincidenten, de wijze van opvang van medewerkers
bij traumatische gebeurtenissen, ergocoaches, fitnessbijdrage en een geleidelijke invoering van
de PAM. In het kader van loopbaanbeleid worden loopbaangesprekken en een loopbaanplan
geïntroduceerd. Tenslotte is de afspraak gemaakt om de overgang naar het specifiek op de
zorg van toepassing zijnde functiebeschrijvings- en waarderingssystematiek FWG 3.0 te
realiseren. Gedurende de looptijd van de sector-cao wordt de overgang naar FWG 3.0
voorbereid om in een eerstvolgende sector-cao per 1 januari 2013 geïmplementeerd te worden
in de ambulancesector.
13. In de sector-cao voor de ambulancesector is een Sociaal Kader overeengekomen. Dit Sociaal
Kader kent een werkgarantie voor alle medewerkers voor de duur van 9 maanden met
flankerende maatregelen bij inwerkingtreding van de WAz (feitelijke datum overgang van
vergunninghouder). Het Sociaal Kader treedt in werking als de WAz in werking is getreden. In
de periode tussen het bekendmaken van de (nieuwe) vergunninghouder en de inwerkingtreding
van de WAz (de ‘transitieperiode’) geldt een ontslagbescherming in het kader van reorganisatie
vanwege de WAz voor medewerkers. De duur van deze transitieperiode is afhankelijk van het
uiteindelijke invoeringstraject van de WAz. Gedurende de periode van werkgarantie van 9
maanden na inwerkingtreding van het Sociaal Kader zal per kwartaal landelijke monitoring
plaatsvinden door sociale partners teneinde de uitvoering van de afspraken in het Sociaal
Kader te borgen.

14. Bij de inwerkingtreding WAz worden werknemers in principe in hun eigen functie geplaatst.
Indien dit niet mogelijk is dient de werkgever inspanningen te plegen een passende functie aan
te bieden. Deze passende functie kan maximaal één functieniveau hoger of lager liggen dan het
huidige functieniveau van de medewerker. Bij een passende functie die één functieniveau lager
ligt wordt het oorspronkelijke en op dat moment geldende salarisniveau van de medewerker
gegarandeerd (inclusief indexatie, collectieve salarisafspraken ed in de nieuwe sector-cao maar
zonder de nog te bereiken periodieke verhogingen in het oude functieniveau). Zo mogelijk
wordt dit salarisniveau ingepast in de geldende salarisschaal bij het functieniveau. Indien de
medewerker wordt geplaatst in een hogere functiegroep wordt de salarisschaal behorend bij
het hogere functieniveau van toepassing. Bij inpassing in de nieuwe salarisschaal geldt ten
minste het bedrag dat overeenkomt met het oude salaris. Wanneer dit bedrag niet voorkomt in
de nieuwe salarisschaal geldt het naast hogere bedrag van deze salarisschaal. Indien plaatsing
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in een passende functie niet mogelijk is worden inspanningen gepleegd een geschikte functie te
vinden waarbij alleen afspraken mogelijk zijn met wederzijds goedvinden. Uitsluitend in
situaties van boventalligheid en geen plaatsingsmogelijkheden is een vrijwillige vertrekregeling
van toepassing waarbij een vergoeding van 100% van de nieuwe kantonrechtersformule is
afgesproken.

15. De status van de nieuwe vergunninghouder bepaalt welke pensioenregeling wordt gehanteerd;
er vanuit gaande dat er zowel publieke als private vergunninghouders blijven na de invoering
van de WAz blijven er twee pensioenregelingen (ABP en PZFW) in de ambulancesector van
toepassing. Vanwege verschillen in pensioenpremieverdeling en verplichte WW-verzekering leidt
dit tot zeer kleine verschillen in de netto-inkomensfeer voor private en publieke werknemers.
Indien door overgangssituaties er sprake is van achteruitgang in het bruto-netto traject ten
opzichte van de oude situatie, wat pas te bepalen valt als er zicht is op de uitkomsten van het
vergunningverleningtraject, zal door partijen opnieuw naar dit thema worden gekeken en
worden zo nodig aanvullende afspraken gemaakt.
16. Partijen zijn overeengekomen de rechten van de overgangsregelingen ouderenbeleid vanuit
voorgaande ’cao’s te respecteren. Medewerkers die ten tijde van overgang naar deze sector-cao
rechten hebben in het kader van deze overgangsregelingen behouden hun rechten in deze.
Hiertoe wordt buiten de cao om vanuit het Ministerie van VWS een voorziening getroffen
waartoe (toekomstige) werkgevers zich kunnen wenden voor de dekking van de kosten die zij
maken voor werknemers die aanspraken kunnen doen gelden op een voormalige
overgangsregeling. In dit verband dienen alle aan de overgangsregelingen ouderen beleid en
aan pensioen gerelateerde zaken afgehandeld te worden. De definitieve uitvoering is mede
afhankelijk van de afspraken en mogelijkheden van de pensioenfondsen in de sector waartoe
een werkgroep onder leiding van VWS nader onderzoek doet (het ‘TIO-traject’). De volledige
realisatie hiervan is voorwaardelijk aan de inwerkingtreding van de sector-cao voor de
ambulancesector. De uitkomsten van de VWS-werkgroep zullen in afstemming met de caowerkgroep tegelijk met de sector-cao van kracht worden en onderdeel uit gaan maken van de
sector-cao.

17. Partijen zijn overeengekomen de convenantconstructie, die ertoe leidt dat ook voor werknemers
met een ambtelijke status de arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de sector-cao gelden volgens
het voorstel in de notitie d.d. 1 oktober 2009 van mr. E. Verhulp en mr. C. Fruytier uit te
voeren. De arbeidsvoorwaarden voor zowel publieke en private werknemers worden in materiële
zin volledig gelijk en worden geregeld in de sector-cao, met uitzondering van de zaken die niet
in deze sector-cao geregeld kunnen worden, te weten de pensioenverplichting, het daarmee
samenhangend overgangsbeleid VUT en FLO en de inhoudingen die daarmee verband houden,
alsmede het al dan niet ‘eigen risicodrager’zijn voor de WW. Voor de publieke werkgevers en
werknemers wordt de tekst van de sector-cao omgezet in een rechtspositionele regeling. In deze
regeling wordt de terminologie en een aantal procedurele aspecten aangepast aan de
publiekrechtelijke status van deze werkgevers en werknemers. Er zal voor de ingangsdatum van
de sector-cao een overeenkomst tussen partijen worden overeengekomen dat de sector-cao –
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ook in de toekomst – steeds in zijn geheel zal worden omgezet in een voor publieke werkgevers
en werknemers geldende rechtspositionele regeling. In deze overeenkomst wordt een
uitgewerkte nakomingsregeling opgenomen, die partijen kunnen inroepen op het moment dat
een van de partijen zich niet aan de inhoud van de overeenkomst (waaronder correcte
toepassing van de sector-cao) mocht houden.
18. Partijen zijn overeengekomen dat indien minimaal twee partijen (één van werkgeverszijde en
één van werknemerszijde) constateren dat er voorafgaand of tijdens de looptijd van de sectorCAO onderwerpen niet of niet afdoende in de sector-cao zijn geregeld (bijvoorbeeld in de sfeer
van pensioenen als gevolg van overgangssituaties in het kader van de invoering van de WAz of
uitvoering van de garantieregeling ORT bepaling 16 van het harmonisatieakkoord) en dit tot een
kennelijk onredelijke situatie leidt, er de mogelijkheid is om partijen bijeen te roepen teneinde
aanvullende of vervangende afspraken te maken ten aanzien van de overeengekomen tekst van
de sector-cao.

19. Tevens zijn partijen overeen gekomen om voorafgaand en gedurende de looptijd van de sectorcao gezamenlijk een onderzoek te doen naar (de vertegenwoordiging in) de overlegstructuur
van werkgevers- en werknemerspartijen teneinde te komen tot herziene afspraken ten behoeve
van de voortzetting van de sector-cao voor de ambulancezorg na expiratiedatum van de sectorcao.
20. Partijen zijn overeengekomen dat omtrent het al dan niet voortzetten van het Sociaal Fonds
Ambulance (SFA), ten behoeve van de afhandeling van lopende zaken, nadere afspraken
gemaakt moeten worden. Afdracht van premies aan het SFA zal uiterlijk met ingang van 1 juli
2010 beëindigd worden.
21. Tenslotte zijn partijen overeen gekomen dat ten aanzien van de medewerkers die op dit moment
onder de CAO Ziekenhuizen ressorteren en in de toekomst onder de werkingssfeer van de
sector-cao gaan vallen in afstemming met en onder verantwoordelijkheid van de NVZ nadere
afspraken moeten worden gemaakt hoe de overgang naar de sector-cao gerealiseerd dient te
worden. Gestreefd wordt naar oplossingen die gelijkwaardig zijn aan de afgesproken
overgangsbepalingen in de sector-cao.*

* t.a.v. punt 21: een aanvullende/nadere bepaling omtrent dit onderwerp volgt
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Aldus overeengekomen te Utrecht op 11 november 2009.

College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:
De heer H. Schirmbeck

Vereniging Werkgevers AmbulanceZorg:

Werkgeversvereniging B4:

De heer T. Hiddes

De heer J. Pierik

AbvaKabo FNV:

CNV Publieke Zaak:

De heer R. Kuin

De heer J. Schot

FNV Bondgenoten:

CNV BedrijvenBond:

De heer T. Koningh

H. van Beers
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