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Inleiding 
Bij het uitbrengen van het CAO UMC 2005-2007 boekje zijn een aantal onduidelijkheden en 
onvolkomenheden gebleken. 
Deze notitie bevat een overzicht van technische wijzigingen, die in het LOAZ van 10 
november 2006 definitief zijn vast gesteld, en daarmee onderdeel uitmaken van de CAO. 
De ingangsdatum van de wijzigingen is 1 juni 2005 tenzij anders aangegeven. 
 
Technische wijzigingen: 
 
1.) Artikel 1.1.1 definities, FPU-regeling; 
De verwijzing naar artikel 3 van de Centrale VUT-overeenkomst overheids- en 
onderwijspersoneel is vanaf 1 januari 2006 opgenomen in artikel 2 en verwijzing naar het 
pensioenreglement klopt niet meer. 
Technische wijziging: vanaf 1 januari 2006 wordt “artikel 3” vervangen door  
“artikel 2” van de Centrale VUT-overeenkomst overheids- en onderwijspersoneel, en 
daarnaast wordt  de passage “en artikel 1.5 van het pensioenreglement” geschrapt. 
 
2.) Artikel 1.1.1. definities, medewerker; 
De verwijzing naar artikel 1a.9 tweede lid klopt niet langer, omdat in de Stofkamcommissie II 
artikel 1a.10 (geldigheid CAO) is gewijzigd in artikel 1.9, en oud 1a.9 is 1a.10 geworden. 
Technische wijziging: “1a.9” wordt vervangen door “1a.10” 
 
3.) Verwijzing in artikel 5.6 lid 3, maaltijdvergoeding; 
In het derde lid van artikel 5.6 wordt verwezen naar artikel 5.1.4 , vierde lid. Dit lid bestaat 
echter niet meer en de verwijzing zou moeten zijn naar artikel 5.1.4, eerste lid. 
Technische wijziging: “vierde lid” wordt vervangen door “eerste lid”.  
 
4.) Artikel 6.1.4 lid 10, werktijdvermindering directe patiëntenzorg; 
Verwijzing naar “FPU spilleeftijd”: 
In het uiteindelijke lid 10 is een fout en onderlinge tegenstrijdigheid opgetreden doordat hier 
verwezen wordt naar “FPU-spilleeftijd”. 
Hierbij is over het hoofd gezien dat er ook een categorie medewerkers bestaat die gebruik maakt 
van deze regeling die geboren is voor 2 april 1947 en al op 1 april 1997 ABP deelnemer was en 
sindsdien is gebleven. Het betreft medewerkers die op 31 december 2005 in ieder geval 58 jaar en 
9 maanden of ouder zijn. Daar de regeling is ingegaan op 1 januari 2003 betekent dit dat zij later 
zijn ingestroomd dan de 55 jarige leeftijd.  
Deze medewerkers hebben een FPU spilleeftijd van 61 jaar, die op of na 1 januari 2006 is 
opgeschoven naar 61 jaar en twee maanden. Deze categorie medewerkers moet echter blijven 
doorwerken tot 62 jaar (tegenover werktijdvermindering stond de verplichting om één jaar langer 
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door te werken, terwijl voor degenen met een FPU leeftijd van 62 jaar geen verplichting bestond om 
langer door te werken). Door de verschuiving van de FPU spilleeftijd naar 61 jaar en twee maanden 
verandert er voor deze groep medewerkers niets. De FPU leeftijd blijft 62 jaar bedragen zoals in 
artikel 6.1.4 eerste lid is vastgelegd en zoals individueel met betrokkenen is overeengekomen. Het 
betekent dat men niet 12 maanden langer moet doorwerken maar 10 maanden. 
De tekst in lid 10 houdt met bovengenoemde situatie onvoldoende rekening door verwijzing naar de 
FPU spilleeftijd, en dit geldt dus alleen voor medewerkers die geboren zijn tussen 1 april 1947 en 1 
januari 1950 (uiterlijk op 31 december 2004 55 jaar).  
Technische wijziging: “voor 1 januari 2005 de 55 ja rige leeftijd heeft bereikt” wordt 
vervangen door “na 1 april 2002 en voor 1 januari 2 005 de 55 jarige leeftijd heeft bereikt” 
 
Verwijzing naar “pensioen”: 
In de laatste zin van het nieuwe lid 10 wordt aangegeven dat arbeidsduurvermindering niet wordt 
gewijzigd indien de medewerker met “pensioen” gaat op 62 jarige leeftijd. Het woord “pensioen” 
moet worden gelezen als “FPU”, daar het ABP keuzepensioen niet van toepassing is. 
Technische wijziging: “pensioen” wordt vervangen do or “FPU” 
 
5.) Lid 3 artikel 7.1.2, bijzondere bepalingen; 
Bij het drukken van het CAO boekje is lid 3 komen te vervallen. 
Technische wijziging: aanduiding “3” dient geplaats t te worden voor “Gedurende de periode 
……………. heeft verricht.” 
 
6.) Artikel 8.5.1 lid 4, herplaatsing wegens arbeid songeschiktheid; 
In lid 4 wordt verwezen naar artikel 4.3 lid 6 sub b en artikel 4.3 lid 5 (inschaling). Vanwege akkoord 
in het LOAZ d.d. 29 juni 2006 over aanpassing van de CAO tekst van artikel 4.3 met betrekking tot 
niet volledige functie uitoefening is er een nieuw lid 3 gekomen waardoor verwijzing naar de leden 6 
sub b en 5 niet langer klopt. 
Technische wijziging: “4.3 lid 6 sub b” en “4.3, li d 5” wordt vervangen door “4.3 lid 7 sub b” 
en “4.3, lid 6” 
 
7.) Artikel 12(a).4.1 leden 2, 3 en 4, pré- FPU reg eling; 
Bij de pré FPU regelingen dient een onderscheid te worden gemaakt op basis van het CAO 
akkoord tussen medewerkers die voor 1 januari 2006 gebruik maken van de regeling en op of na 1 
januari 2006. 
Voor degenen die voor 1 januari 2006 gebruik maken van de pré FPU regeling maar vervolgens 
worden geconfronteerd met een verschuivende FPU spilleeftijd is duidelijk in de CAO afgesproken 
dat zij langer gebruik maken van de pré FPU regeling. 
In de CAO worden echter nog de oude FPU spilleeftijden genoemd, die op of na 1 januari 2006 zijn 
opgeschoven van 61 jaar naar 61 jaar en twee maanden en van 62 jaar naar 62 jaar en drie 
maanden. 
Technische wijzigingen: 
- “spilleeftijd is 61 jaar” en “spilleeftijd 62 jaa r” in lid 2 wordt op of na 1 januari 2006 
vervangen door “spilleeftijd is 61 jaar en twee maa nden” en “spilleeftijd 62 jaar en drie 
maanden” 
- “spilleeftijd van 61 jaar” en “61 jarige leeftijd ” in lid 3 wordt op of na 1 januari 2006 
vervangen door “spilleeftijd van 61 jaar en twee ma anden” en “leeftijd van 61 jaar en twee 
maanden” 
- “spilleeftijd van 62 jaar” en “62 jarige leeftijd ” in lid 4 wordt op of na 1 januari 2006 
vervangen door “spilleeftijd van 62 jaar en drie ma anden” en “leeftijd van 62 jaar en drie 
maanden” 
 
8.) Artikel 12(a).4.1 lid 6, pré FPU regeling; 
Het pensioenreglement is per 1 januari 2006 gewijzigd en de verwijzing naar artikel 16.5, tweede lid 
klopt niet meer. 
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Verder wordt in dit lid verwezen naar het gebruik maken van de regeling voor 2-4-2007 en vanwege 
de verlenging van de regeling moet dit worden aangepast in 2-8-2007. 
Technische wijzigingen: “artikel 16.5, tweede lid v an het Pensioenreglement” wordt vanaf 1 
januari 2006 vervangen door “overgangsbepaling van artikel 16.3 van het 
Pensioenreglement” en “2-4-2007” wordt vervangen do or “2-8-2007” 
 
9.) Artikel 12(a).4.2 lid 3, pré FPU specifieke fys iek belastende functies;  
Het pensioenreglement is per 1 januari 2006 gewijzigd en verwijzing naar artikel 16.1 lid 3 van het 
pensioenreglement klopt niet meer. 
Technische wijziging: “artikel 16.1 lid 3 van het p ensioenreglement” wordt vanaf 1 januari 
2006 vervangen door “artikel 16.3 lid 1 sub b van h et pensioenreglement” 
 
10.) Bijlage L artikel 3 lid 1 sub d, Regionaal Bur eau voor de Arbeidsvoorziening; 
Het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening is reeds enige tijd geleden opgegaan in het 
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). 
Technische wijziging: “Regionaal  Bureau voor de Ar beidsvoorziening” wordt vervangen 
door “Centrum voor Werk en Inkomen” 
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