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ONDERHANDELAARSAKKOORD

CAO voor  Openbare Bibliotheken
van 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2009

Partijen bij de CAO voor Openbare Bibliotheken, te weten de 

1.)       Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken (WOB), gevestigd te ’s Gravenhage

enerzijds en de vakorganisaties

2.) ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer;

alsmede

3.) CNV Publieke Zaak, gevestigd te ’s Gravenhage;

verklaren hierbij:

dat partijen,  op donderdag 21 december 2006 een CAO-akkoord hebben gesloten ten behoeve 
van een nieuwe CAO voor de periode 2007 - 2009. 

Onder A. volgen de hoofdlijnen van dit akkoord. 
Onder B.  worden weergegeven   de protocol afspraken. 

A.

1. Looptijd
De CAO kent een looptijd van 30 (dertig) maanden, van 1 januari  2007 tot en met 30 juni 
2009.



2. Beloning
Per 1 januari  2007 worden de salarissen verhoogd met  2%;
Per 1 januari  2008 worden de salarissen verhoogd met  2,5%.
Per 1 januari 2009 worden de salarissen verhoogd  met 2%.

3. Eindejaarsuitkering
Per  1 januari 2007 wordt de eindejaarsuitkering met 0,5% verhoogd naar 1,5%.

4. Pensioenen
Vanaf 1 januari 2007 wordt de pensioenpremie vastgesteld op 19%. 

5. Vergoeding woon/werkverkeer
Met ingang van 1 januari 2007 ontvangen medewerkers € 0,19 per kilometer als vergoeding 
voor de reiskosten woon/werkverkeer. Deze vergoeding gaat in bij een reisafstand van meer 
dan 10 (tien) kilometer en kent een maximum bij 30 (dertig) kilometer reisafstand (enkele 
reis). 

Werkgever en werknemer kunnen schriftelijk overeenkomen om een deel van de vakantie-
toeslag te schrappen, ten gunste van een vergoeding door de werkgever (van een deel )van de 
reiskosten voor woon/werkverkeer binnen een straal van 10 (tien) kilometer.

6. Feestdagen
Partijen spreken af om Bevrijdingsdag, 5 mei, te schrappen als verlofdag. De individuele 
werkgever kan besluiten op 5 mei wel een verlofdag toe te kennen. 

7. Functiewaarderingssysteem
Per 1 januari 2008 wordt het functiewaarderingssysteem OBIP+, inclusief de nog definitief op 
te stellen referentiefuncties, ingevoerd. 

8. Medezeggenschap
Per 1 januari 2007 vervallen hoofdstuk XI en bijlage K van de CAO, waarna de 
medezeggenschap ingericht zal worden conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 
Voorgaande met dien verstande dat aan de wettelijk ingestelde Personeelsvertegenwoordiging 
(PVT) bevoegdheden worden toegekend als ware de PVT een Ondernemingsraad.
 
9. Bijlage I Verhuiskostenregeling
Partijen hebben afgesproken om de  tekst van Bijlage I te moderniseren, evenwel zonder 
inhoudelijke wijzigingen in de regeling aan te  brengen.

10. Bijlage E Studiekosten 
Partijen  hebben afgesproken om  de relativering van de terugbetaling studiekosten te 
schrappen, bij in diensttreding bij een andere CAO-bibliotheek.

11. Vakbondsbijdrage
Per 1 januari 2007 zal de WOB aan de werknemersorganisaties, betrokken bij de  CAO,  een 
financiële bijdrage  te verstrekken van  € 5,-- per  fte ongeorganiseerde werknemer. 



B. 

Partijen spreken af om gedurende de looptijd van de CAO: 
. in de CAO op te nemen een landelijk kader sociaal  plan, waarin de 
  wachtgeldregeling zal worden betrokken;
. gedurende het jaar 2007 de invoering van het functiewaarderingssysteem 
  OBIP+ en de nog definitief op te stellen referentiefuncties voor te 
  bereiden;
. per 1 januari 2008 het functiewaarderingssysteem OBIP+, inclusief de 
  referentiefuncties in te voeren en indien mogelijk of gewenst, in het 
  jaar 2009 hierop aanpassingen aan te brengen;
. voor 30 juni 2007 een  arbocatalogus op te stellen;
. de in het jaar 2006 ingevoerde voorwaardelijke vakantiedag  in het kader 
  van beheersing van het ziekteverzuim, te evalueren;

  



Aldus overeengekomen en akkoord bevonden de dato 9 september 2005.

Namens de WOB: Namens ABVAKABO FNV:

de heer mr. M.A. Boom mevrouw D.T.C. Wiek

Namens CNV Publieke Zaak:

de heer mr. P.J. Koeslag


