
 

 

CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015 
 

 

 

 

 

 

 



Oxfam Novib CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015 

 

 

 

 2 van 33  

Deel B van de CAO betreft de arbeidsvoorwaarden waaronder werknemers op internationaal 

contract worden uitgezonden  naar het buitenland en die zijn overeengekomen tussen  Abvakabo 

FNV en de Directie van Oxfam Novib op 13 maart 2014  te ’s-Gravenhage. 

 

 

 

Namens Oxfam Novib:   Namens Abvakabo FNV: 

 

 

 

 

 

Tom van der Lee   Marcelle Buitendam  

Directeur    Bestuurder  
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ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL B0.1 PARTIJEN EN WERKINGSSFEER 

1 CAO Deel B maakt onverkort deel uit van de collectieve arbeidsovereenkomst (afgekort: CAO) 

zoals die is overeengekomen tussen: 

a Stichting Oxfam Novib, gevestigd te 's-Gravenhage vertegenwoordigd door de directie ter 

ener zijde en  

b de Abvakabo FNV ter andere zijde. 

 

2 Deel B van de CAO is van toepassing voor werknemers die (tijdelijk) naar het buitenland 

gezonden worden dan wel werkzaam zijn. Hieronder wordt verstaan: 

a  een werknemer die voor langer dan twee maanden door Oxfam Novib wordt uitgezonden 

naar het buitenland en die periode verblijft op een standplaats in een land waar Oxfam Novib 

een landenkantoor heeft.  

b een werknemer die werkzaam is in zijn / haar thuisland zijnde een land waar Oxfam Novib 

een landenkantoor heeft en die werkt onder internationaal contract.  

c een werknemer die werkzaam is in de pool van technische experts die worden ingezet ten 

behoeve van humanitaire programma’s van Oxfam voor een periode van enkele weken tot 6 

maanden. 

 

3 Het eerste deel van de CAO (hierna: CAO deel A) is eveneens van toepassing voor de 

werknemers die vallen onder de werkingssfeer van CAO deel B, met uitzondering en aanvulling 

zoals gemeld in de CAO tekst van deel B.  

 

4 CAO deel A en CAO deel B en bijlagen waarnaar in de CAO wordt verwezen vormen één geheel.  

 

5  Alle artikelen genoemd in CAO deel A ‘Algemene Bepalingen’ zijn ook van toepassing op CAO 

deel B. In aanvulling op artikel 0.1 CAO deel A geldt voor deel B tevens de hiernavolgende 

bepalingen. 

 

6 Voor de toepassing van de CAO deel B voor uitgezonden werknemers geldt dat voor twee 

partners die allebei werkzaam zijn voor Oxfam Novib en die op standplaats een gezamenlijke 

huishouding voeren, de aanspraken nooit meer bedragen dan wat 1 werknemer ontvangt. 

 

7 lndien de partner van de uitgezonden werknemer uit andere hoofde aanspraken heeft die 

vergelijkbaar zijn aan die welke kunnen worden ontleend aan CAO deel B dan kan de werknemer 

geen beroep doen op die aanspraken voor de partner. Als de partner vergoedingen ontvangt voor 

huur, inrichting of opslag uit andere hoofde zal werkgever deze vergoeding niet dubbel vergoeden 

aan de werknemer. 

 

8 Werknemers zijn verplicht om direct en ongevraagd Oxfam Novib elke verandering in de 

persoonlijke- en samenlevingssituatie die van belang is voor de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst en de CAO deel B schriftelijk te melden. 
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ARTIKEL B0.2 DEFINITIES EN AANDUIDINGEN 

In aanvulling op artikel 0.2 deel A ‘Definities en aanduidingen’ gelden de volgende begrippen voor 

CAO deel B: 

 

Kinderen: Onder “kinderen” wordt verstaan: een legitiem of adoptief kind, jonger dan 18 jaar, voor wie 

de werknemer en/of de partner de sociale en economische verantwoordelijkheid heeft en die feitelijk 

deel uitmaken van de gezamenlijke huishouding in het werkland van de werknemer en diens partner. 

Het begrip extended family leidt er niet toe om de definitie voor kinderen: legitiem of adoptief aan te 

passen. 

Gezinsleden: Echtgenoot of partner en kinderen onder de 18 jaar. 

Woonland (home based country): De formele woonplaats van de werknemer wordt vastgelegd in de 

arbeidsovereenkomst na overleg met Human Resources. 

Werkland en standplaats (host country): Het land en de stad waar de werknemer doorgaans zijn 

werkzaamheden verricht en waar de werknemer zijn vaste verblijfplaats heeft. 

Single posting: Uitzending zonder meereizende partner en kinderen en waarbij er geen vergoedingen 

worden verstrekt voor partners en kinderen.  

Family posting: Uitzending van het hele gezin waarbij de kosten voor de meereizende partner en 

kinderen tot een bepaald maximum worden vergoed. Een uitzending komt pas in aanmerking voor 

een Family posting als de duur ervan minimaal 1 jaar is en de omstandigheden in het werkland 

daarvoor geschikt zijn, zulks ter beoordeling door de Regional Director. 

Accompanied posting: Uitzending met meereizende partner waarbij kosten voor de meereizende 

partner tot een bepaald maximum worden vergoed. Een uitzending komt pas in aanmerking voor een 

accompanied posting als de duur ervan minimaal 1 jaar is en de omstandigheden in het werkland 

daarvoor geschikt zijn, zulks ter beoordeling door de Regional Director. 

Ingezetene Nederland: Nederlanders en niet Nederlanders die vallen onder het Nederlandse 

belastingrecht en sociale verzekeringsrecht. Toetsing hiervan is de verantwoordelijkheid van de 

werknemer zelf.  

Niet- ingezetene van Nederland: Een ieder die door de betrokken instanties (belasting dienst, sociale 

verzekeringsbank en gemeente) niet langer als belastingplichtig of in Nederland verplicht verzekerd 

wordt aangemerkt. Toetsing hiervan is de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf.  

Hypotax (hypothetische belastingheffing): Inhouding op het salaris van een bedrag gelijk aan de 

loonbelasting die ingehouden zou worden als ware de werknemer belastingplichtig in Nederland.  

ARTIKEL B0.3 LOOPTIJD 

De CAO deel B geldt vanaf 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.  
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HOOFDSTUK B-I ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

Alle artikelen in CAO deel A Hoofdstuk I ‘Algemene verplichtingen‘ zijn onverkort van toepassing. 
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HOOFDSTUK B-II DIENSTVERBAND 

Alle artikelen genoemd in CAO deel A Hoofdstuk II ‘Dienstverband’ zijn van toepassing inclusief de 

navolgende aanvullingen.  

ARTIKEL B2.1 INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOMST  

1 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder de navolgende voorwaarden: 

a Vanuit medisch oogpunt bestaat er geen bezwaar tegen de uitzending en/of de door de 

werknemer te vervullen functie; 

b De verzekeringsmaatschappij stelt geen zwaardere voorwaarden dan gebruikelijk voor de 

verzekering van de werknemer en/of diens gezinsleden. 

c Er wordt een geldig visum en/of werkvergunning verkregen voor verblijf in het werkland. 

2 Ingeval niet of niet geheel is voldaan aan de hiervoor opgenomen voorwaarden, kan Oxfam Novib 

de arbeidsovereenkomst bij schriftelijke mededeling aan de werknemer ontbinden met 

inachtneming van 1 maand overbruggingstermijn met uitzondering in de proeftijd waarin directe 

opzegging mogelijk is. 

ARTIKEL B2.2 VERLENGING ARBEIDSOVEREENKOMST  

1 Bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ontstaat een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wanneer het aantal opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten groter is dan vijf, dan wel de totale duur van de opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten langer is dan vijf jaar.  

2 Er is sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten indien zij elkaar opvolgen met 

tussenpozen van drie maanden of minder.  

ARTIKEL B2.3 BEËINDIGING DIENSTVERBAND  

1 De arbeidsovereenkomst eindigt indien: 

a De overeengekomen werkzaamheden wegens interne problemen in het werkland niet langer 

kunnen worden uitgevoerd, waaronder interne problemen als: oorlog; terrorisme; politieke 

instabiliteit; zulks ter beoordeling van en besluitvorming door Oxfam Novib Hoofdkantoor. 

b Indien de werkvergunning van betreffende werknemer niet wordt verleend, niet wordt verlengd 

dan wel wordt beëindigd, ongeacht de redenen hiervan. 

c In geval van bovenstaande wordt de overeenkomst ontbonden volgens de gebruikelijke 

opzegtermijnen conform CAO.  

d Indien de redenen genoemd onder b tengevolge van ernstige nalatigheid dan wel onbehoorlijk 

of onwettig gedrag van de werknemer zijn, volgt een beëindiging van de arbeidsovereenkomst 

wegens dringende redenen volgens de bepalingen van artikel 7:678 BW.  

ARTIKEL B2.4 WIJZIGING STANDPLAATS 

1 Bij een contract voor (on)bepaalde tijd kan werkgever na overleg met werknemer de standplaats 

aanpassen. Voor gezinsuitzendingen geldt dat de periode van uitzending minimaal 12 maanden 

is en er rekening wordt gehouden met het schoolseizoen van meereizende kinderen.  
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2 Werkgever kan afspraken maken met werknemer om tenminste eenmaal per jaar voor maximaal 

2 maanden inzetbaar te zijn in geval van een noodsituatie in een ander land of in het werkland op 

een andere plaats dan standplaats. De afspraak wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 

Het betreft dan een zogenaamde Single posting. In geval er sprake was van een Family posting 

bij aanvang van de uitzending blijven de voorwaarden tijdens deze periode van inzet elders van 

kracht. 
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HOOFDSTUK B-III ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 

De artikelen genoemd in CAO deel A Hoofdstuk III ‘Arbeidsduur en Werktijden’ zijn van toepassing 

met uitzondering van artikel 3.1 ‘Arbeidsduur’. Daarvoor geldt onderstaand artikel. 

ARTIKEL B3.1 ARBEIDSDUUR  

1 De normale wekelijkse arbeidsduur is voor de werknemer met een volledig dienstverband gelijk 

aan de gebruikelijke werktijd in het werkland voor een volledig dienstverband gelijk aan de 

gebruikelijke werktijden in het werkland voor een volledig dienstverband, met een maximum van 

40 uur per week. 

2 De gebruikelijke werktijd in het werkland en de met de werknemer overeengekomen arbeidsduur 

per week wordt schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.  

3 De salarisschalen voor expats zijn gebaseerd op een werkweek van 40 uur. Indien de 

gebruikelijke arbeidsduur in het werkland minder is dan 40 uur, wordt het maandsalaris bepaald 

naar rato van de omvang van de arbeidsduur. 
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HOOFDSTUK B-IV INKOMEN 

Alle artikelen genoemd in CAO deel A Hoofdstuk IV ‘Inkomen’ zijn van toepassing inclusief de 

navolgende aanvullingen.  

ARTIKEL B4.1 SALARIS, INHOUDINGEN EN HYPOTAX 

1 Voor Nederlandse ingezetenen gelden de volgende inhoudingen op het salaris: 

a Van het brutosalaris zal door de werkgever de verplichte loonbelasting en sociale 

verzekeringen bij de desbetreffende instanties worden afgedragen. 

b Het bedrag gelijk aan het werknemersdeel in de pensioenbijdrage 

2 Voor de niet ingezetene Nederlanders gelden de volgende inhoudingen op het salaris: 

a Op het bruto salaris zal een bedrag worden ingehouden gelijk aan de loonbelasting die de 

werkgever zou moeten inhouden indien de werknemer belastingplichtig in Nederland zou zijn 

(de zogenaamde hypotax) 

b Het bedrag gelijk aan het werknemersdeel in de pensioenbijdrage. 

c De werknemer kan zich vrijwillig bij verzekeren voor de sociale verzekeringen (zie bijlage H). 

3 Voor werknemers van niet-Nederlandse afkomst die als niet-ingezetene van Nederland worden 

beschouwd gelden de volgende inhoudingen op het brutosalaris: 

a Op het bruto salaris zal een bedrag worden ingehouden gelijk aan de loonbelasting die de 

werkgever zou moeten inhouden indien de werknemer belastingplichtig in Nederland zou zijn 

(de zogenaamde hypotax) 

b De werknemer kan zich vrijwillig bij verzekeren voor de sociale verzekeringen (zie bijlage H). 

4 Eventueel verschuldigde loonbelasting of daarmee gelijk te stellen belasting die de werknemer in 

het werkland of het oorspronkelijke woonland van waaruit de werknemer is geworven over zijn 

salaris verschuldigd is blijkens een aanslag van de lokale belastingautoriteiten, komt voor 

rekening van de werkgever.  

6 Eventuele persoonlijke fiscale aftrekposten in kader van inkomstenbelasting komen niet voor 

verrekening in aanmerking.  

ARTIKEL B4.2 FISCAAL ADVIES 

1 Werknemer wordt geacht de belastingwetgeving en de sociale verzekeringswetgeving in het 

woonland te kennen. Op verzoek van de werknemer vergoedt de werkgever een uur 

belastingadvies ten behoeve van de uitzending.  

2 Het belastingadvies dient te worden verstrekt door een vooraf door werkgever goedgekeurde 

belastingadviseur gevestigd in het woonland van de werknemer.  

ARTIKEL B4.3 ONTVANGEN VAN SALARIS  

Werknemer geeft aan op welke rekening het salaris gestort moet worden. De eventuele 

transferkosten voor overmaking naar maximaal 1 rekeningnummer buiten Nederland zijn voor 

werkgever. 
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HOOFDSTUK B-V TEGEMOETKOMINGEN EN 

VERGOEDINGEN 

De artikelen genoemd in CAO deel A Hoofdstuk V ‘Tegemoetkomingen en vergoedingen zijn niet van 

toepassing.  

Daarvoor in de plaats gelden voor uitgezonden werknemers de navolgende tegemoetkomingen en 

vergoedingen. 

ARTIKEL B5.1 TOEPASSING TEGEMOETKOMINGEN EN VERGOEDINGEN 

1 De in dit hoofdstuk vermelde vergoedingen zijn van toepassing op de werknemers die vallen 

binnen de doelgroep van de vergoeding, af te leiden uit het doel van de vergoeding; het doel van 

de vergoeding is het uitgangspunt bij de toekenning ervan. 

2 Afspraken rondom de van toepassing zijnde vergoedingen worden expliciet vastgelegd in de 

arbeidsovereenkomst.  

ARTIKEL B5.2 VISUM- EN WERKVERGUNNINGSKOSTEN EN PASPOORT 

1 Werknemer is eindverantwoordelijk voor het regelen van de benodigde visa. De aanvraag voor de 

werkvergunning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werknemer en werkgever en dit 

gebeurt in nauw overleg. 

2 De kosten voor het visum en het aanvragen ervan worden door de werkgever vergoed. Bij een 

goedgekeurde Family posting geldt dit voor alle meereizende familieleden. 

3 Werknemer is zelf verantwoordelijk voor het bezit van een geldig paspoort. De kosten voor een 

eventueel tweede paspoort voor de aanvraag van een visum worden na vooraf verkregen 

goedkeuring voldaan door de werkgever. 

4 Overige kosten met betrekking tot het visum en/of de werkvergunning zoals de kosten voor het 

legaliseren en vertalen van diploma’s, de aanschaf van pasfoto’s, worden door de werkgever 

vergoed. 

ARTIKEL B5.3 REISKOSTEN BIJ AANVANG EN EINDE DIENSTVERBAND 

1 Doel: vergoeding van tickets voor de werknemer van en naar het werkland bij aanvang en einde 

dienstverband. 

2 De werknemer heeft recht op vergoeding van de kosten van heen- en terugreis voor zichzelf en 

bij een goedgekeurde Family posting ook voor diens gezinsleden, respectievelijk bij de aanvang 

en bij beëindiging van de uitzending. De werkelijk gemaakte kosten worden vergoed van huis tot 

huis, van werkland naar het nieuwe werkland en na beëindiging weer terug, een en ander zoals 

hierna bepaald. 

3 Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, waarvan kosten op basis van 

2e klas openbaar vervoer worden vergoed. Indien geen gebruik kan worden gemaakt van het 

openbaar vervoer, kan op andere wijze worden gereisd; de terzake gemaakte kosten die naar het 

oordeel van werkgever binnen redelijke grenzen blijven, zullen worden vergoed. 

4 Vliegreiskosten worden vergoed tot maximaal de vliegreiskosten economy class.  

 a Het recht op vergoeding bestaat daarmee uit de daarmee gemoeide directe reiskosten, een 
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en ander op een zodanige wijze dat daarmee de minste reiskosten zijn gemoeid van en naar 

het werkland. 

 b  In dien blijkt dat de goedkoopste route dusdanig veel extra reistijd oplevert (min. 8 uur extra 

reistijd enkele reis) dan kan na goedkeuring van de leidinggevende een alternatieve route 

vergoed worden.  

 c Voor een kind jonger dan 2 jaar worden de kosten van een zogenaamde “babyticket” vergoed; 

alleen in zeer bijzondere gevallen kan hiervan door werkgever worden afgeweken en alleen 

indien dit vooraf bij werkgever door de werknemer wordt aangevraagd.  

5 De vliegtickets worden in overleg met werknemer geboekt. 

6 In geval van langdurige tussenstop vergoedt werkgever de noodzakelijke en binnen redelijke 

grenzen gemaakte kosten voor overnachting in een middenklasse hotel op basis van 

logies/ontbijt. Overige maaltijdkosten worden op declaratie basis vergoed. 

ARTIKEL B5.4 VERHUIS- OPSLAG- EN VERZEKERINGSKOSTEN / 

UITSLUITINGEN 

1 Doel: tegemoetkoming verhuiskosten en opslag van goederen die werknemer moet maken omdat 

hij/zij op verzoek van werkgever zich op plek moet vestigen in ander land dan zijn/haar woonland. 

2 Voor het vervoer van woonland naar werkland van onbegeleide bagage ten behoeve van de 

inboedel heeft werknemer recht op de volgende vergoedingen: 

a bij een Single posting korter dan 12 maanden heeft de werknemer recht op vergoeding van 10 

kilo overbagage. 

b bij Single posting langer dan 12 maanden, 300 kg via luchtvracht (niet zijnde overbagage), bij 

zeevracht een inhoud van 3m3. 

c bij Family posting langer dan 12 maanden, via luchtvracht 400 kg voor werknemer en diens 

partner en 100 kg per kind, voor zeevracht geldt: 4 m3 voor werknemer en partner en 1 m3 

per kind. 

d bij een Single Posting langer dan 12 maanden waarbij werknemer gebruik maakt van een 

Oxfam (Novib) guesthouse en er geen sprake is van kosten voor het vervoer ten behoeve van 

een verhuizing heeft de werknemer recht op het versturen van persoonlijke goederen zoals 

kleren en boeken tot een max van 100 kg. 

3 In geval werknemer er voor kiest om geen onbegeleide bagage te versturen kan deze het 

uitgespaarde bedrag besteden als extra inrichtingsvergoeding. Vergoeding vindt plaats op basis 

van overleggen van aankoopbewijzen. 

4 De kosten van verpakking worden vergoed voor ten hoogste het toegestane volume, dan wel 

gewicht, op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 

5 Voor de kosten bij invoer van de goederen heeft de werknemer recht op een vergoeding tot het 

maximum van het gewicht c.q. inhoud zoals hiervoor benoemd, dit tot een maximum bedrag van 

€ 1.875,00. 

6 De werknemer heeft recht op vergoeding van de kosten verbonden aan de opslag van 

inboedelgoederen tot maximaal 20 m3, voor de duur van de uitzending met een maximum van 6 

jaar. 

7 Indien de partner in het woonland is achter gebleven of voor afloop van de uitzendperiode zich 

weer in het woonland vestigt, vervalt het recht op vergoeding van de kosten van de opslag van 

inboedelgoederen. 

8 In het geval bij aanvang van de uitzending, dan wel bij beëindiging daarvan de in dit artikel 
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genoemde bedragen, volumes en gewichten niet of niet geheel zijn gebruikt, kan het niet-

gebruikte deel niet alsnog tussentijds of later worden benut. 

9 Niet voor vergoeding in aanmerking komen de kosten van vervoer van (huis)dieren, auto’s, 

aanhangers of vaartuigen. Verzoeken voor vergoedingen van verhuizingen later dan 2 maanden 

na beëindiging van de arbeidsovereenkomst komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL B5.5 INRICHTINGSTOELAGE 

1 Doel: tegemoetkoming van inrichtingskosten van het huis die de werknemer moet maken omdat 

hij/zij op verzoek van werkgever zich in een ander land moet vestigen dan zijn/haar woonland. 

2 De hoogte van de inrichtingstoelage is afhankelijk van het aantal gezinsleden dat de werknemer 

naar het gastland volgt. De hoogte ervan is vastgesteld op: 

a bij Single posting vanaf 12 maanden: € 1075,00. 

b bij een goedgekeurde Family posting vanaf 12 maanden is de vergoeding voor: 

 een partner:  € 453,00  

 per kind: € 215,00.  

3 De vergoeding zal op declaratiebasis worden voldaan aan werknemer na overleggen van 

bewijzen van aanschaf voor de inrichting van het huis. 

4 Richtlijnen voor inrichting waarvoor de toelage bedoeld is zijn opgenomen in het handboek voor 

werknemers op internationaal contract. 

ARTIKEL B5.6 HUISVESTINGSKOSTEN 

1 Doel: vergoeding van woonlasten die werknemer maakt omdat hij/zij op verzoek van werkgever 

zich moet vestigen in een ander land dan het woonland voorafgaand aan de uitzending. 

2 De werknemer dient zich voor diens vertrek naar het werkland te oriënteren omtrent de 

beschikbaarheid van huisvesting. Werkgever kan hierbij faciliteren.  

a De huurovereenkomst en locatie van het huis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

werkgever, minimaal zijnde (Associate) Country Director, omdat deze eindverantwoordelijk is 

voor de veiligheid van de werknemer. 

b Bemiddelingskosten worden tot een maximum van 1 maand huur vergoed. 

3 De huisvesting dient zodanig te zijn gesitueerd dat adequate beveiliging mogelijk is. Afhankelijk 

van de situatie dienen goede sloten, tralie werk en een ommuurde erfscheiding aanwezig te zijn.  

4 Indien de huisvesting niet direct beschikbaar is, of later dan voorzien beschikbaar komt, en ter 

overbrugging van een korte periode waarin de werknemer zelf huisvesting kan regelen, zal 

werkgever -in voorkomende gevallen- de in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten van tijdelijk 

logies en ontbijt (in hotel of guesthouse) vergoeden tot een maximum periode van drie maanden. 

5 Als tegemoetkoming in de kosten van zelfstandige huisvesting (de zogenaamde “kale huur”), 

vergoedt werkgever  

 a tot € 455,00 netto per maand onder normale omstandigheden 

 b maximaal € 800,00 netto per maand voor Single postings bij substantieel hogere huurprijzen 

 c maximaal € 950,00 netto per maand voor Family postings  

6 De werknemer heeft recht op de vergoeding tegen overlegging van een kopie van het 

ondertekende huurcontract. 

7 In contextspecifieke situaties (bijvoorbeeld expensive countries) kan een goed onderbouwd 

verzoek worden ingediend bij de HR manager om af te wijken van de maximale bedragen zoals 

genoemd in lid 5.  
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 a De maximale meerkosten die Oxfam Novib voor haar rekening neemt, is gesteld op 50% van 

de extra kosten bovenop de genoemde bedragen in lid 5.  

 b In het verzoek moeten in elk geval markgegevens betreffende huurkosten worden opgenomen 

van relatief onafhankelijke bronnen zoals makelaars of een Mercer accommodation survey 

voor de betreffende locatie.  

8 Kosten van energie, telefoon, kabel TV/internetverbinding, water, huispersoneel en andere 

service kosten zijn volledig voor rekening van werknemer.  

9 Indien de huiseigenaar een vooruitbetaling wenst, kan bij wijze van uitzondering na overleg met 

werkgever een voorschot worden verstrekt aan de werknemer.  

10 Indien hiervoor genoemde zelfstandige woonruimte niet mogelijk is of niet gewenst (veiligheid), 

dient werknemer gebruik te maken van een gemeenschappelijke woonvoorziening. Werknemer 

heeft dan geen recht op vergoeding volgens dit artikel en de kosten van gedeelde huisvesting 

worden in dat geval door de werkgever vergoed.  

ARTIKEL B5.7 BEVEILIGINGS- EN BEWAKINGSKOSTEN 

1 Doel: vergoeding van beveiligings- en bewakingskosten van het woonhuis van werknemer in 

geval deze op verzoek van werkgever zich moet vestigen in een ander land dan het woonland en 

de omstandigheden in het werkland het noodzakelijk maken om het huis te beveiligen. 

2 De werkgever vergoedt aan werknemer beveiligings- en bewakingskosten, indien naar het 

oordeel van de werkgever de veiligheidssituatie in de woonplaats het noodzakelijk maakt dat er 

extra maatregelen moeten worden getroffen om de persoonlijke veiligheid van de werknemer zelf 

of van de gezinsleden te waarborgen. 

3 De werknemer sluit zelf de overeenkomst af met een professionele bewaker of de 

bewakingsdienst na goedkeuring van werkgever, minimaal zijnde (Associate) Country Director. 

De bewakers zijn geen werknemers van werkgever. 

4 De loonkosten van de nachtwaker of service kosten van bewakingsdienst worden vergoed aan de 

werknemer. Zo nodig ook de eenmalige kosten van het aanbrengen van extra 

beveiligingsvoorzieningen, zoals: tralies, alarmsysteem, extra sloten en hang- en sluitwerk. 

5 Afhankelijk van de veiligheidssituatie worden ook de kosten van beveiliging en bewaking overdag 

vergoed. 

ARTIKEL B5.8 KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD IN ZEER DURE LANDEN 

1 Doel: Voor zeer dure landen geldt voor expats een “expensive country allowance” . De expensive 

country allowance heeft tot doel de kosten te compenseren in een land waar de kosten van 

levensonderhoud veel hoger zijn dan in referentieland Nederland. De vergoeding is bedoeld om 

ongeveer gelijkheid te hebben in koopkracht.  

2 De expensive country allowance is een vast bedrag per jaar van €1.000, €2.000, €3.000 of 

€4.000 netto per jaar, afhankelijk van de categorie hoe duur het land is. 

3 De categorie per land wordt bepaald in overleg met het Reward Centre of Expertise van Oxfam. 

4 De expensive country allowance geldt voor internationale werknemers host based. 

5 De expensive country allowance vormt geen onderdeel van het pensioengevend salaris.  

6 De expensive country allowance zal jaarlijks worden geëvalueerd en is afhankelijk van de 

gemiddelde kosten van levensonderhoud in Nederland (referentieland) en kan jaarlijks worden 

geïntroduceerd, stijgen, dalen dan wel eindigen afhankelijk van de evaluatie en omstandigheden.  

 



Oxfam Novib CAO DEEL B / April 2014 - Maart 2015 

 

 

 

 16 van 33  

ARTIKEL B5.9 HARDSHIP ALLOWANCE 

1 Doel: compensatie om werknemers aan te trekken om te gaan werken in landen met zeer 

moeilijke leef -, en werkomstandigheden zoals landen die in conflict zijn of landen waar grote 

veiligheidsrisico’s aan de orde zijn.  

2 Aan werknemers wordt per maand een vergoeding verstrekt van € 330,00 bruto per maand in 

landen waar de werkgever deze vergoedingen toepast.  

3 Voor de toepassing van deze regeling wordt het advies ingewonnen bij andere Oxfam leden in 

het werkland. De regeling wordt vastgesteld voor 12 maanden. 

4 De vergoeding wordt alleen verstrekt aan werknemers die 1 maand of langer op dezelfde 

standplaats werkzaam zijn. Indien een gedeelte van een kalendermaand wordt gewerkt, wordt de 

vergoeding naar rato verstrekt waarbij een maand voor 30 dagen telt. 

ARTIKEL B5.10 TEGEMOETKOMING REISKOSTENVERGOEDING WOON-

WERKVERKEER 

1 Doel: tegemoetkoming in reiskosten woon werk verkeer die werknemer maakt in het werkland. 

2 Werknemers die in het werkland verantwoordelijk zijn voor hun eigen vervoer voor woon-

werkverkeer krijgen hiervoor een tegemoetkoming van 90% van de daadwerkelijk gemaakte 

kosten tot een maximum afstand van 70 kilometer per enkele reis.  

3 De vervoerskeuze wordt vooraf goedgekeurd door de lijn manager om voor vergoeding in 

aanmerking te komen en is afhankelijk van de veiligheidssituatie in het werkland en de 

beschikbaarheid van openbaar vervoer.  

4 Indien de werknemer gebruik maakt van een auto in privé bezit voor woon-werkverkeer is er 

sprake van een belastingvrije reiskosten vergoeding van 18 cent per kilometer met een maximum 

van 25 kilometer per enkele reis. 

ARTIKEL B5.11 SCHOOLGELD VERGOEDING 

1 Doel: vergoeding van scholingskosten aan werknemer voor zijn/haar kinderen om onderwijs te 

volgen op het zelfde niveau voorafgaand aan het dienstverband met werkgever. Deze groep 

kinderen moeten flexibel in kunnen stromen in het onderwijssysteem van verschillende landen 

doordat de ouder(s) zich in verband met hun werk in verschillende landen vestigen. 

2 Als er sprake is van een goedgekeurde Family posting geldt een tegemoetkoming voor 

schoolgeld in het werkland voor kinderen vanaf 4 jaar. Ook schriftelijk onderwijs als vervanging 

van of in aanvulling op het reguliere dagonderwijs komt in aanmerking voor vergoeding. 

3 De maximale hoogte van de vergoeding, na aftrek van de eigen bijdrage, is vastgesteld: 

a Voor primair onderwijs op € 7550,00 per schooljaar 

b Voor voortgezet onderwijs op € 10.300,00 per schooljaar  

c Voor kinderen tot 16 jaar geldt een eigen bijdrage van 5% en voor kinderen vanaf 16 jaar tot 

18 jaar wordt een eigen bijdrage van 10% van het schoolgeld ingehouden. 

d De maximale vergoeding per werknemer bedraagt € 35.000,00 per schooljaar en gebeurt op 

declaratiebasis.  

e Een vergoeding wordt gegeven voor onderwijs op het niveau dat men gewend was te hebben 

zoals dat was in het woonland van de werknemer. 

f In context specifieke situaties kan de werknemer een onderbouwd verzoek indienen bij het 

hoofd P&O om af te wijken van de maximale bedragen zoals genoemd in lid a en b. De 
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maximale meerkosten die Oxfam Novib voor haar rekening neemt, is gesteld op 50% van de 

extra kosten bovenop de genoemde bedragen in lid a en b. 

4 Voor vergoeding als in het vorige lid bedoeld komen in aanmerking: inschrijf- en lesgelden; 

examengeld; de kosten van voorgeschreven leermiddelen, zoals leerboeken volgens de 

verplichte lijst van boeken opgesteld door de onderwijs instelling. 

5 De kosten van door een privéleraar te geven onderwijs, schooluniformen, sportkleding, extra 

godsdienst lessen , ouderbijdrages en vervoerkosten voor kinderen naar school, zoals een 

schoolbus, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL B5.12 KINDERTOELAGE 

1 Doel: bieden van compensatie voor wegvallen van kinderbijslag of vergelijkbare vergoeding waar 

werknemer in geval van vertrek uit woonland geen aanspraak meer op kan maken. De toelage 

dient als tegemoetkoming in extra kosten waaronder kinderopvang tijdens dienstreizen. 

2 Bij een goedgekeurde Family posting wordt per kind een kindervergoeding toegekend, mits zij de 

werknemer vergezellen in het werkland en geen recht hebben op kinderbijslag of 

studiefinanciering.  

3 De hoogte van deze vergoeding is vastgesteld op 100 euro netto per maand per kind met een 

maximumvergoeding tot 500 euro per maand.  
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HOOFDSTUK B-VI VAKANTIE, (BIJZONDER) 

VERLOF EN REST & RECUPARATION 

De artikelen genoemd in CAO deel A Hoofdstuk VI ‘Vakantie en (bijzonder) verlof’ zijn van 

toepassing met uitzondering van artikel 6.6 ‘Feestdagen’ en artikel 6.8 ‘Extra betaald verlof na een 

dienstreis in het buitenland’.  In aanvulling op CAO deel A Hoofdstuk VI gelden de volgende artikelen.  

ARTIKEL B6.1 VAKANTIE UREN 

1 Per kalenderjaar bij een volledig dienstverband van 40 uur per week, heeft de uitgezonden 

werknemer recht op 230 vakantie uren. 

2 Voor uitgezonden werknemers met een dienstverband van minder 40 uur wordt het aantal 

vakantie uren naar rato berekend. 

ARTIKEL B6.2 NATIONALE FEESTDAGEN PER WERKLAND   

1 Voor uitgezonden werknemers geldt dat per land wordt vastgesteld welke nationale feestdagen 

als vrije dagen worden aangemerkt met een maximum van 8 dagen op jaarbasis. 

2 Als er het werkland sprake is van meer dan 8 nationale feestdagen kan de werknemer voor het 

meerdere aantal dagen compensatieverlof opnemen. Als er geen compensatieverlof is 

opgebouwd kan de werknemer ervoor kiezen om een reguliere vrije dag op te nemen of indien 

mogelijk te werken. 

ARTIKEL B6.3 GEZINGSHERENIGING EN HOME LEAVE 

1 Gezinsleden die bij aanvang van de uitzending in het woonland zijn achtergebleven, kunnen zich 

alsnog bij de werknemer voegen, indien de uitzendperiode nog tenminste 12 maanden duurt en 

er sprake is van een goedgekeurde Family posting. 

2 Indien niet alle gezinsleden in het werkland verblijven, bestaat in het kader van gezinshereniging 

eenmaal per jaar recht op vergoeding van de daarmee gemoeide directe reiskosten van het 

woonland naar het werkland of vice versa. De gezinshereniging kan met een maximum van zes 

maanden worden uitgesteld, waarna het recht op vergoeding van de reiskosten komt te 

vervallen. Verblijfskosten en de kosten van een reisverzekering komen niet voor vergoeding in 

aanmerking. 

3 Indien de werknemer vergezeld wordt in het werkland door zijn/haar familieleden en er sprake is 

van een formele family post, komt men 1 keer per jaar in aanmerking voor een home leave ticket 

voor werknemer, formele partner en kinderen.  Indien de home leave niet in een jaar wordt 

opgenomen, dan vervalt het recht (geen cumulatieve opbouw). Verblijfskosten en de kosten van 

een reisverzekering komen niet voor vergoeding in aanmerking.. 

4 Het recht op vergoeding bestaat uit de daarmee gemoeide directe reiskosten van het woonland 

naar het werkland of vice versa, op een zodanige wijze dat daarmee de minste reiskosten zijn 

gemoeid. Indien blijkt dat de goedkoopste route dusdanig veel extra reistijd oplevert (min. 8 uur 

extra reistijd enkele reis) dan kan na goedkeuring van de leidinggevende een alternatieve route 

worden vergoed 

5 Geen recht bestaat, als bedoeld in lid 2 en 3, in de situatie dat gedurende twaalf maanden 
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voorafgaand de werknemer in kader van een dienstreis of anderszins al op kosten van Oxfam 

Novib deze reis kon combineren met gezinshereniging of vakantie in woonland, zulks in 

redelijkheid en goed overleg met werknemer. 

ARTIKEL B6.4 REST AND RECUPERATION (R&R)  

1 In gebieden of situaties waarin de arbeidsomstandigheden zeer zwaar zijn en de 

ontspanningsmogelijkheden zeer beperkt wegens gebrek aan voorzieningen of indien door de 

veiligheidssituatie de ontspanningsmogelijkheden niet bereikbaar zijn en het aantal vakantie- en 

verlofdagen niet toereikend worden geacht om voldoende te ontspannen, kan een regeling voor 

Rest & Recuperation (R&R) worden toegepast.  

2 Doel van R&R is het bieden van de mogelijkheid aan een werknemer die op verzoek van 

werkgever in zeer moeilijke omstandigheden werkt in een ander land dan zijn woonland om voor 

korte periode uit te rusten en bij te tanken onder voor hem/haar normale omstandigheden. 

3 Voor de toepassing van de R&R regeling wordt het advies ingewonnen bij andere Oxfam affiliates 

in het werkland. Daarna wordt door de leidinggevende na advies van P&O besloten om de R&R 

regeling wel of niet toe te passen. 

4 Als R&R van toepassing is in een specifiek land behoudt de werkgever zich het recht voor om de 

werknemer verplicht R&R op te laten nemen. 

5 De R&R regeling zal worden vastgesteld voor een periode van 6 maanden en zal daarna weer 

opnieuw worden bekeken. 

6 Werkgever bepaalt de locatie waar R&R genoten zal worden. Dit zal bij voorkeur zijn in de regio 

van de standplaats van de werknemer. De reis en de accommodatiekosten worden door 

werkgever vergoed. 

7  Als de werknemer zijn R&R wil verlengen door het opnemen van vakantiedagen dan is dit na 

goedkeuring van de leidinggevende mogelijk. 

ARTIKEL B6.5 BIJZONDER VERLOF 

1 De artikelen in CAO deel A met betrekking tot bijzonder verlof zijn van toepassing.  

2 Reiskosten in verband met bijzonder verlof worden niet vergoed, met uitzondering in de situatie 

van overlijden van:  

a de partner van de werknemer of een inwonend kind: een verlof van de dag van overlijden tot 

en met de dag van begrafenis of crematie. 

b een van de ouders of schoonouders van de werknemer 

c een van de grootouders van de werknemer of zijn partner 

d een niet inwonend kind of aangehuwd kind 

e een broer of zuster, zwager of schoonzuster. 
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HOOFDSTUK B-VII ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN & 

ZIEKTEVERZUIM 

De artikelen 7.1, 7.2 en 7.6 genoemd in CAO deel A Hoofdstuk VII ‘Arbeidsomstandigheden en 

ziekteverzuim’ zijn van toepassing . De overige artikelen zijn niet van toepassing. Ter vervanging 

hiervan en in verdere aanvulling op CAO deel A Hoofdstuk VII gelden de volgende artikelen.  

ARTIKEL B7.1 ZIEKTEVERZUIMBELEID  

De aanvullende verplichtingen voor de uitgezonden medewerker tijdens de ziekteperiode zijn 

opgenomen in het handboek voor werknemers met een internationaal contract en worden aanvullend 

per country office nader gespecificeerd.  

ARTIKEL B7.2 INKOMEN BIJ (LANGDURIGE) ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

1 Voor werknemers die niet in Nederland sociaal verzekeringsplichtig zijn en die wegens 

arbeidsongeschiktheid verhinderd zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te verrichten, geldt 

dat voor de duur van de eerste 24 maanden van de arbeidsongeschiktheid het salaris wordt 

doorbetaald. 

a Gedurende het eerste ziektejaar zal de arbeidsongeschikte werknemer 100% van het salaris 

ontvangen.  

b Gedurende het tweede ziektejaar zal de arbeidsongeschikte werknemer over het deel van de 

werkweek dat de werknemer door arbeidsongeschiktheid niet kan werken werknemer 70% 

van het salaris ontvangen.  

c Als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd korter dan twee jaar dan zal de 

loondoorbetaling doorlopen tot het einde van het contract. 

2 De werkgever zal zich, naast de verplichting van de werknemer, optimaal inspannen om de 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer te herplaatsen in passende arbeid. Indien 

herplaatsing bij de werkgever evident onmogelijk is zal de werkgever na een periode van 

arbeidsongeschiktheid van twee jaar de arbeidsovereenkomst beëindigen. 

3 Voor alle uitgezonden medewerkers geldt dat vergoedingen verbonden aan de uitzending (zie 

hoofdstuk VIII) zoals de reiskostenvergoeding, na een periode van 6 weken na de eerste 

ziektedag worden opgeschort. Over de overige vergoedingen zoals vergoeding huiskosten, 

bewakingskosten, schoolgeld en opslagvergoeding zal afhankelijk van de situatie in het werkland 

op individuele basis door het bureauhoofd worden beslist, na overleg met Human Resources. 

ARTIKEL B7.3 VERZEKERING VOOR LANGDURIG ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

Werknemers die niet in Nederland sociaal verzekeringsplichtig zijn kunnen zich vrijwillig voor 

langdurige arbeidsongeschiktheid verzekeren via een door Oxfam Novib geregelde verzekering. 
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ARTIKEL B7.4 MEDISCHE KEURING, VACCINATIES & PSYCHOSOCIALE 

NAZORG 

1 De werknemer en de eventueel meereizende gezinsleden moeten medisch gekeurd worden voor 

aanvang van het contract.  

2 De kosten van medische keuring worden rechtstreeks door werkgever aan de keuringsinstantie 

voldaan indien deze in Nederland plaatsvindt. Ook de relevante vaccinaties en profylaxe worden 

door de werkgever volledig vergoed.  

3 Voor werknemers die niet vanuit Nederland worden uitgezonden wordt de medische keuring in 

het Engels na overleg met de werkgever door een instantie of andere arts dan eigen huisarts in 

het buitenland uitgevoerd. De kosten hiervoor worden op declaratiebasis vergoed. 

4 Bij terugkeer van een uitzending moet de werknemer en de eventueel meegereisde familieleden 

zich medisch laten uitkeuren. De kosten hiervoor worden vergoed. 

5 Bij terugkeer van een uitzending wordt de werknemer een debriefingsgesprek bij een door 

werkgever geselecteerde organisatie aangeboden voor psychosociale nazorg. De kosten hiervoor 

en voor eventuele vervolg gesprekken tot een maximum van 6 keer, worden vergoed door de 

werkgever. Voor de niet naar Nederland terugkerende werknemers zal worden gezocht naar een 

alternatieve instantie voor psychosociale nazorg in het woonland. 
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HOOFDSTUK B-VIII TERUGBETALING EN 

DECLARATIES 

ARTIKEL B8.1 TERUGBETALING 

1 De door de werknemer in verband met de uitzending van werkgever ontvangen bedragen 

alsmede de door werkgever gemaakte kosten, dienen door de werknemer te worden terugbetaald 

indien: 

a Door toedoen van de werknemer de voorgenomen uitzending geen doorgang vindt; 

b De werknemer door persoonlijke omstandigheden (niet zijnde ziekte of arbeidsongeschiktheid 

van de werknemer) vervroegd de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd of feitelijk diens 

werkzaamheden heeft gestaakt; 

c Het gestelde in lid 1a en b is van toepassing voor zover dit het gevolg is van een handeling 

van de werknemer, dan wel (mede) door diens toedoen is veroorzaakt of (mede) aan deze te 

wijten is. 

2 Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend naar evenredigheid tot de werkelijk in het 

werkland gewerkte tijd vanaf het moment van door werknemer ontvangen bedragen en/of door 

werkgever gemaakte kosten, uitgaande van een minimale verblijfsduur van 12 maanden. Geen 

terugbetaling is verschuldigd indien de totale verblijfsduur in het werkland tenminste 12 maanden 

heeft bedragen vanaf het moment van door werknemer ontvangen bedragen en/of door 

werkgever gemaakte kosten of indien beëindiging wegens verslechterde veiligheidssituatie 

plaatsvindt.  

3 Het bepaalde in lid 1a is van overeenkomstige toepassing op gezinsleden, die zich uiteindelijk 

niet in het gastland vestigen. Ook deze kosten zijn verschuldigd door de werknemer. 

4 Indien het gestelde in lid 1c, van toepassing is kunnen de werknemer en diens gezinsleden vanaf 

beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen verdere rechten meer ontlenen aan de 

arbeidsovereenkomst. 

5  Onder de door werkgever gemaakte kosten wordt verstaan: tickets terugreis, inrichtingstoelage, 

verhuis-, opslag- en verzekeringskosten, kosten tickets in kader van home leave. 

ARTIKEL B8.2 DECLARATIETERMIJNEN 

1 Declaraties van kosten die zijn gemaakt tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst en kosten 

die direct na de overeenkomst zijn gemaakt verband houdend met de verplichtingen 

voortvloeiende uit deze arbeidsovereenkomst, dienen binnen 3 maanden nadat deze kosten zijn 

gemaakt te zijn gedeclareerd bij werkgever. 

2 Declaraties dienen te worden ingediend conform het declaratiebeleid van werkgever. 

ARTIKEL B8.3 VERLIES VAN RECHTEN 

1 Ingeval de werknemer na afloop van de contractperiode niet dadelijk naar woonland terugkeert 

("voortgezet verblijf") loopt deze het risico dat hij rechten verspeelt, die hij bij dadelijke terugkeer 

wel zou hebben kunnen doen gelden (te denken valt aan WW of bijstandsregelingen in het 

woonland).  

2 Aanspraken die de werknemer op werkgever meent te hebben uit hoofde van de 
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arbeidsovereenkomst, dienen op straffe van verval van rechten binnen 3 maanden na beëindiging 

van de arbeidsovereenkomst schriftelijk bij werkgever te zijn ingediend en door werkgever te zijn 

ontvangen. 

 

ARTIKEL B8.4 WISSELKOERS  

De omrekenkoers van de diverse valuta naar de Euro zullen ten behoeve van de vaststelling van de 

hoogte van de uit te keren vergoedingen, halfjaarlijks in januari en juni worden vastgesteld en 

gecommuniceerd 
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HOOFDSTUK B-IX INZETBAARHEID EN 

ONTPLOOIING 

Alle artikelen in CAO deel A Hoofdstuk IX ‘Inzetbaarheid en ontplooien van de werknemer‘ zijn 

onverkort van toepassing. 
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HOOFDSTUK B-X VERZEKERINGEN EN 

PENSIOEN 

ARTIKEL B10.1 VERZEKERINGEN ALGEMEEN 

1 De verzekeringsvoorwaarden zoals deze door een verzekeringsmaatschappij worden gehanteerd 

gelden rechtstreeks tussen maatschappij en de werknemer en indien van toepassing diens 

gezinsleden. Aan die voorwaarden kan de werknemer geen rechten ontlenen ten opzichte van 

werkgever. 

2 Medewerkers die basiszorgplichtig zijn in Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten 

van deze zorgverzekering. 

3 Doel van het aanbieden van een ziektekostenverzekering is om werknemers een 

ziektekostenverzekering te laten hebben van een vergelijkbaar niveau van verzekering die de 

werknemer had voor vertrek naar werkland. 

ARTIKEL B10.2 COLLECTIEVE VERZEKERINGEN 

1 Ziektekostenverzekering buitenland / Global health complete 

a Verzekering wordt door werkgever afgesloten voor alle werknemers die niet basiszorgplichtig 

zijn in Nederland en bij een goedgekeurde Family posting ook voor de meereizende 

familieleden. 

b De verzekering bestaat uit een volledige ziektekosten verzekering voor het buitenland, 

spoedeisende tandheelkundige behandeling, en een repatriëringverzekering. Reguliere 

medische kosten in de USA zijn uitgesloten van de verzekering.  

c Een medische goedkeuring voor verzekerde en eventueel meeverzekerde familieleden is 

verplicht. 

2 Zakenreisverzekering met aanvullende ziektekostenverzekering voor het buitenland (Continu) 

a Verzekering wordt door werkgever afgesloten voor alle werknemers en bij een goedgekeurde 

Family posting ook voor de meereizende familie leden. 

b De verzekering bestaat uit een aanvullende ziektekosten verzekering voor het buitenland, 

spoedeisende tandheelkundige behandeling, repatriëringverzekering, inclusief 

evacuatiekosten verzekering in geval van evacuatie bij dringende veiligheidsredenen, 

reisbagageverzekering, en extra vliegreisverzekering. 

3 Ongevallenverzekering inclusief molest 

a Verzekering wordt door werkgever voor alle werknemers afgesloten die naar het buitenland 

reizen. Bij een goedgekeurde Family posting wordt deze verzekering ook afgesloten voor alle 

meereizende familieleden.  

b De ongevallenverzekering bestaat uit een vergoeding aan de werknemer in geval van 

blijvende invaliditeit en aan de nabestaanden in geval van overlijden. 

 

ARTIKEL B10.3 PENSIOENREGELING 

1 Voor Nederlandse uitgezonden werknemers geldt verplichtte deelname in de 

pensioenverzekering van werkgever. 
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2 Voor niet-Nederlandse uitgezonden werknemers geldt dat, na het overleggen van een schriftelijk 

bewijs van een alternatieve pensioenverzekering (zoals een lijfrentepolis), de werkgever een 

vergoeding kan geven met een maximum bijdrage in de poliskosten van 10% van het 

maandsalaris. Dit bedrag is tevens bedoeld om een alternatieve verzekering af te sluiten voor 

langdurige arbeidsongeschiktheid.  
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HOOFDSTUK B-XI ARBEIDSVERHOUDINGEN 

 Alle artikelen in CAO deel A Hoofdstuk XI ‘Arbeidsverhoudingen‘ zijn onverkort van toepassing. 
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BIJLAGEN 

Alle bijlagen bij CAO deel A met uitzondering van bijlage F ‘Telewerken’ zijn van toepassing.  Bijlage 

A2,  salarisschalen zijn in CAO deel B op basis van 40 uur. 

Bijlage G is in aanvulling op de bijlagen genoemd in CAO deel A. 
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BIJLAGE A2 SALARISSCHALEN OBV 40 UUR 1 april 2014 

tredes 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 

  
  

  
       

  

0 1478 1557 1663 1799 1971 2168 2392 2645 2933 3269 3669 4138 

1 1503 1582 1691 1828 2002 2201 2429 2687 2982 3324 3729 4206 

2 1526 1609 1717 1857 2035 2238 2468 2732 3028 3376 3789 4273 

3 1551 1633 1744 1885 2068 2275 2509 2775 3077 3429 3848 4342 

4 1574 1658 1771 1916 2100 2309 2547 2816 3124 3485 3909 4409 

5 1598 1685 1800 1945 2130 2344 2586 2860 3171 3538 3969 4476 

6 1623 1709 1827 1975 2165 2380 2625 2903 3220 3591 4028 4544 

7 1646 1736 1853 2002 2194 2416 2663 2945 3267 3644 4088 4611 

8 1670 1761 1880 2034 2228 2451 2703 2989 3317 3696 4148 4678 

9 1695 1787 1909 2063 2261 2486 2742 3033 3363 3750 4209 4746 

10 1718 1812 1935 2092 2292 2522 2782 3077 3411 3803 4268 4815 

11 1743 1837 1961 2120 2324 2557 2820 3119 3459 3856 4327 4881 

12 1767 1862 1988 2151 2355 2592 2859 3162 3506 3912 4388 4948 

13 1793 1887 2016 2179 2390 2627 2897 3206 3555 3964 4447 5017 

14 1816 1915 2043 2209 2421 2662 2937 3249 3603 4017 4508 5084 

15 1840 1940 2071 2237 2453 2699 2977 3291 3651 4070 4568 5152 

16 1863 1965 2098 2269 2484 2734 3016 3335 3697 4123 4627 5218 

17 1887 1990 2125 2296 2517 2769 3054 3377 3746 4176 4688 5287 

18 1913 2015 2152 2325 2550 2803 3093 3421 3795 4231 4746 5354 

19 1937 2041 2179 2355 2582 2841 3133 3464 3842 4284 4806 5422 

20 1960 2067 2207 2385 2613 2876 3170 3506 3889 4338 4867 5489 

21 1985 2092 2233 2415 2646 2910 3211 3551 3937 4392 4927 5556 

22 2008 2117 2261 2443 2677 2945 3250 3594 3985 4444 4987 5624 

23 2034 2142 2287 2472 2710 2982 3287 3637 4033 4496 5045 5690 

24 2055 2168 2315 2502 2743 3017 3327 3680 4081 4550 5105 5759 

25 2080 2192 2341 2532 2775 3052 3367 3723 4129 4603 5165 5826 

26 2104 2219 2369 2560 2807 3087 3404 3767 4176 4657 5224 5895 

27 2128 2243 2397 2591 2838 3122 3445 3809 4226 4711 5285 5963 

28 2153 2270 2424 2619 2872 3159 3485 3852 4272 4764 5345 6030 

29 2177 2294 2451 2649 2903 3194 3521 3896 4319 4819 5404 6098 

30 2200 2319 2477 2679 2935 3228 3561 3938 4369 4871 5464 6163 

31 2226 2344 2504 2708 2968 3263 3601 3981 4415 4923 5524 6231 

32 2249 2371 2532 2737 3000 3302 3639 4026 4464 4977 5585 6299 

33 2275 2397 2559 2766 3032 3335 3679 4069 4512 5031 5644 6366 

S34 2285 2410 2575 2770 3041 3351 3700 4075 4531 5038 5669   

S35 2296 2424 2590 2786 3060 3370 3723 4098 4556 5069 5701   

S36 2310 2436 2604 2801 3078 3389 3744 4122 4585 5097 5737   

S37 2321 2451 2618 2818 3094 3408 3764 4146 4611 5128 5770   

S38 2335 2463 2634 2836 3113 3428 3788 4170 4638 5159 5803   

S39 
 

2476 2647 2851 3132 3449 3809 4193 4664 5188 5836   

S40 
  

2662 2867 3147 3468 3830 4219 4693 5217 5870   

S41 
   

2884 3166 3488 3851 4242 4719 5247 5905   

S42 
   

2899 3184 3506 3873 4267 4745 5278 5937   

S43 
       

4290 4771 5309 5972   

S44                   5337 6005   
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BIJLAGE G (VRIJWILLIGE) VERZEKERINGEN  

Af te sluiten via AON 

Werknemersverzekeringen 

De werknemersverzekeringen kunnen uitsluitend worden afgesloten voor werknemers. Het is 

mogelijk om te kiezen voor verschillende verzekerende grondslagen: voor de combinatie WW/ZW, 

voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering en voor het aanvullende pensioen. AON adviseert om 

één en dezelfde grondslag te gebruiken.  

  

De Vrijwillige verzekering Werkloosheidswet (WW) en de Vrijwillige verzekering Ziektewet (ZW) 

kunnen alleen worden afgesloten voor expats uit Nederland, de EER en Zwitserland, die worden 

uitgezonden door organisaties die zijn opgenomen in de Regeling aanwijzing 

ontwikkelingsorganisaties 2011 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

(Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0031167/geldigheidsdatum_05-03-2014.) 

 

Uitzondering voor organisaties die niet in bovengenoemde regeling voorkomen: indien de werknemer 

voorafgaand aan diens uitzending verplicht verzekerd was voor de Werkloosheidswet, dan kunnen 

de vrijwillige WW en ZW aansluitend worden afgesloten voor een periode van maximaal 5 jaar. 

 

Vrijwillige verzekering Werkeloosheidswet (WW) 

De vrijwillige verzekering WW verzekert de werknemer tegen de financiële gevolgen van 

werkloosheid. Het afsluiten van deze verzekering is in principe slechts mogelijk in combinatie met de 

vrijwillige verzekering Ziektewet.   

Uitsluitend indien men schriftelijk kan aantonen dat het salaris bij ziekte conform de Nederlandse 

wettelijke normen wordt doorbetaald, kan de WW ook zonder de ZW worden afgesloten.  

 

Er geldt een wettelijk maximum voor het te verzekeren bedrag. In 2014 bedraagt het maximum 

dagloon € 197 per dag, wat overeenkomt met een bruto maandsalaris van € 4.284 (exc lusief 

vakantiegeld.) Voor meer informatie: zie www.uwv.nl 

 

Vrijwillige verzekering Ziektewet (ZW) 

De vrijwillige verzekering ZW geeft de werknemer die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in 

staat is om arbeid te verrichten, gedurende maximaal 2 jaar recht op een loonvervangende uitkering 

van maximaal 70% van de verzekerde grondslag, tot uiterlijk het bereiken van de AOW-leeftijd. De 

uitkering bedraagt 100% tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof.  

Het is mogelijk om deze verzekering zonder de vrijwillige verzekering WW af te sluiten.  

Er geldt een wettelijk maximum voor het te verzekeren bedrag. In 2014 bedraagt het maximum 

dagloon € 197 per dag, wat overeenkomt met een bruto maandsalaris van € 4.284 (exclusief 

vakantiegeld.) Voor meer informatie: zie www.uwv.nl 

 

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0031167/geldigheidsdatum_05-03-2014
http://www.uwv.nl/
http://www.uwv.nl/
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Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon 

Deze verzekering is uitsluitend toegankelijk voor Nederlandse werknemers. 

De verzekering is het alternatief voor de Nederlandse wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

(WIA) en de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) en verzekert de 

werknemer tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Er is een wachttijd (eigen risico) 

van 2 jaar. De arbeidsongeschiktheidsuitkering (maximaal 75% van het verzekerde salaris) gaat 

derhalve in na 2 jaar ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid en loopt tot uiterlijk de 65-jarige leeftijd. De 

verzekering heeft molestdekking. Voor acceptatie voor deze verzekering dient de werknemer vooraf 

medisch te zijn goedgekeurd. 

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Zürich 

Deze verzekering is bestemd voor buitenlandse werknemers en biedt: 

a.  Een inkomensvervangende uitkering bij arbeidsongeschiktheid 

 -  gedurende de eerste 2 jaar (na een wachttijd van 7 dagen) een uitkering van 70% bij volledige 

arbeidsongeschiktheid tot het maximum verzekerd dagloon van de UWV. (Er is geen 

zwangerschaps- en bevallingsuitkering.) 

 - na 2 jaar arbeidsongeschikheid: een uitkering van maximaal 75% van het verzekerd salaris tot 

uiterlijk de 65-jarige leeftijd. 

 b.  Een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid ter continuatie van de opbouw van het  

oudedagspensioen  

c. Een kapitaalsuitkering bij overlijden van de deelnemer ten behoeve van de nabestaanden;  

Voor acceptatie voor deze verzekering dient de werknemer vooraf medisch te zijn goedgekeurd. 

 

Meld de ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer zo spoedig mogelijk bij uw 

contactpersoon bij AON Hewitt. 

 

Alternatief voor de AOW en ANW 

Ouderdoms- en Nabestaandenverzekering bij Zwitserleven 

De Ouderdoms- en Nabestaandenverzekering is het alternatief voor de AOW/ANW (Algemene 

Ouderdomswet en Algemene Nabestaandenwet) en geeft de verzekerde recht op een basis 

ouderdomspensioen vanaf de 65-jarige leeftijd en op een nabestaandenpensioen voor de 

achtergebleven partner.  

Daarnaast geeft deze verzekering financieel afhankelijke kinderen recht op een wezenpensioen 

indien verzekerde tijdens de uitzending komt te overlijden.  

Een partner wordt slechts als nabestaande erkend indien men is getrouwd, een geregistreerd 

partnerschap is aangegaan, of een notarieel samenlevingscontract heeft afgesloten.  

 

De Ouderdoms- en Nabestaandenverzekering kan worden afgesloten voor de werknemer, diens 

partner en kinderen van 15 jaar en ouder. 

 

(Aanvullend) Ouderdomspensioen, beschikbare premieregeling bij Swiss Life 

De pensioenverzekering bij Swiss Life wordt uitgevoerd als een Defined Contribution Scheme. Dat 

wil zeggen dat het uitgangspunt de in te leggen premie is. Deze premies plus de waardeaangroei 

vormen een kapitaal dat beschikbaar is op de datum dat de uitzending eindigt.  

Men heeft de keuze tussen de risicomijdende belegging en meer risicovolle beleggingen, maar kan 
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ook kiezen voor een gegarandeerd rendement.  

Na afloop van de uitzending kan de uitgezondene het gespaarde bedrag afkopen, ongeacht de 

leeftijd en ongeacht de ontslagreden.  

Hij/zij kan het kapitaal in contanten opnemen of daarmee een lijfrente aankopen bij een bank of 

verzekeraar. Men kan het bedrag ook geïnvesteerd houden bij Swiss Life. 

 

De verzekering kent geen partnerpensioen, bij onverhoopt overlijden komt de waarde van de tot dat 

moment betaalde premies plus aangroei beschikbaar voor de erfgenamen. (Om die reden is er 

gekozen voor een life insurance capital bij Zürich dat voorziet in een nabestaandenuitkering.) 

De uitgezondene kan zelf gedurende de uitzending ook vrijwillig een extra bedrag inleggen. 

 

De normale pensioenleeftijd is 65 jaar. Vervroegd pensioen kan op de 60e verjaardag plaatsvinden. 

Blijft iemand na zijn normale pensioenleeftijd doorwerken, dan kan hij blijven opbouwen. 

Overige verzekeringen: 

Tandartskostendekking T Royal vanaf 18 jaar 

De tandartskostendekking is een aanvulling op de ziektekostenverzekering en kan alleen worden 

afgesloten voor volwassenen. (De tandartskosten voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn gedekt 

binnen de ziektekostenverzekering.) 

 

Aanvullende Verzekering Tandheelkunde vanaf 18 jaar 

Deze tandartskostenverzekering is een aanvulling op de Nederlandse basiszorgverzekering bij 

Aevitae. Er zijn verschillende dekkingen mogelijk, tot maximaal T-Royaal. 

 

Privé verzekeringen 

Via de site www.aonexpatinsurance.com kunnen privé verzekeringen worden afgesloten. 

 

http://www.aonexpatinsurance.com/
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Colofon 
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