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De FNV en VCP (vakbonden) zijn met de directie van AEB het volgende overeen gekomen. 
 
Een regeling als onderdeel van de werkkostenregeling AEB (WKR): 

- Tegemoetkoming ziektekosten; 
- Bijdrage werkgever in de vakbondscontributie. 

 
Overige zaken in het kader van de WKR zullen ter instemming aan de ondernemingsraad 
worden voorgelegd en vallen onder het mandaat van hen, te weten: kerstpakketten; 
personeelsfeest/afdelingsuitjes/teambuilding;  attentiebeleid. 
 
Op het gebied van de ziektekostenvergoeding die AEB aan haar medewerkers verstrekt is 
het volgende afgesproken: 
 
 Ad 1: Hoogte van de tegemoetkoming ziektekosten 
  
In overleg hebben we een keuze gemaakt om deze vergoeding afhankelijk te stellen van de 
schaal waarin een medewerker zich bevindt, e.e.a. volgens onderstaande tabel: 
 
€ 53,24 netto per maand voor medewerkers t/m schaal 7 (100%),  
€ 39,93 netto per maand bij een bruto maandsalaris in schaal 8 t/m schaal 11 (75%), 
€ 26,62 netto per maand bij een bruto maandsalaris vanaf schaal 12 (50%).  
 
Er is voor deze constructie gekozen omdat er rekening is gehouden met het volgende: 
 
1) Bij de administratieve verwerking van de verzelfstandiging is afgeweken van de 
Amsterdamse regeling. Hierdoor kregen alle medewerkers het bedrag van € 53,24 netto 
uitgekeerd terwijl in Amsterdam het bedrag van € 53.24 bruto is. Medewerkers ontvangen 
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daar een lagere tegemoetkoming, afhankelijk van de hoogte van het salaris. Deze regeling 
geldt in Amsterdam vanaf 2006; 
 
2) Bij de wettelijke regeling van de WKR is de ruimte voor belastingvrije vergoedingen eerst 
vastgesteld op 1,5% van de loonsom. Dit percentage is door het kabinet verlaagd tot 1,2% 
van de loonsom. Daardoor zou de totale ruimte van de belastingvrije vergoedingen volgens 
de WKR volledig verbruikt worden door de ziektekostenregeling; 
 
3) In afwijking van de Amsterdamse regeling is de vergoeding bij AEB voor de lagere salaris 
schalen bepaald op € 53.24 netto. 
  
Bovengenoemde overeenstemming om de vergoeding van de ziektekostenpremie te 
koppelen aan de salarisschalen wordt met ingang van 1 september 2016 ingevoerd. Het 
verschil tussen de oude en de nieuwe netto vergoeding wordt per individuele medewerker 4 
maanden aangevuld door AEB tot 50% van het verschil. Per 1 januari 2017 wordt de 
vergoeding netto uitbetaald zoals hier is beschreven. De medewerkers worden tijdig en 
gericht geïnformeerd. 
  
Verder zal AEB als werkgever een bijdrage doen in de vakbondscontributie: 
  
Ad 2: Vakbondscontributie 
  
AEB zal met ingang van 1 juli 2016, de contributie van vakbondsleden vergoeden tegen een 
percentage van 80%. Door middel van een declaratie van een vakbondslid wordt AEB op de 
hoogte gesteld van de betaalde contributie. Ook indien het totaal van de te vergoeden 
vakbondscontributie, door stijging van het aantal leden, het beschikbare budget in de WKR 
overschrijdt zal AEB de contributie voor 80% vergoeden.  
 
Ingangsdatum en doorlooptijd 
Voor de goede orde, de regeling ‘ziektekostenvergoeding’ gaat in per 1 september 2016, de 
afspraak over de vakbondscontributie, deze gaat in per 1 juli 2016 (met terugwerkende 
kracht). 
  
Als een van de partijen meent dat op basis van gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld 
een wijziging in wet- en regelgeving) aanpassing van deze afspraak noodzakelijk is, dient hij 
hierover in contact te treden met de wederpartij. Partijen  beoordelen dan naar redelijk- en 
billijkheid of aanpassing gerechtvaardigd is. 
 
Plaats:     d.d.: 
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