Verlenging CAO-SBB 2018 - 1 juli 2020
Hierbij verklaren:

de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB),
én
Algemene Onderwijsbond AOb,
CNV Onderwijs, onderdeel CNV Connectief
FNV Overheid,
UNIENFTO,

het navolgende te zijn overeengekomen:

Looptijd CAO-SBB/Citeertitel
De CAO-SBB 2018 wordt verlengd tot 1 juli 2020 en kan worden aangehaald als de Verlengde CAO-SBB
2018 - 1 juli 2020.

Incidentele uitkering
De werknemer met een volledige dienstbetrekking die op 1 oktober 2019 bij SBB in dienst is ontvangt in de
maand oktober 2019 een eenmalige nominale uitkering van € 1650,-. Voor werknemers met een
deeltijdbetrekking geldt een uitkering naar rato van de betrekkingsomvang. De eenmalige nominale
uitkering telt mee voor zowel de opbouw van vakantietoeslag als voor de eindejaarsuitkering en is tevens
pensioengevend.

Artikel 8.2.1
Artikel 8.2.1 wordt vervangen door de volgende bepaling:
“De werkgever stelt met instemming van de OR regelingen vast voor de vergoeding van reiskosten (woonwerkverkeer en dienstreizen), verblijfskosten, plaats- en tijdonafhankelijk werken en het ter beschikking
stellen van lease-auto’s. De regelingen worden gepubliceerd op Intranet”.

Artikel 10.2.1 sub j
Per 1 juli 2019 wordt artikel 10.2.1 sub j vervangen door het navolgende bepaling:
“De werknemer heeft na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie
de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent, gedurende een
tijdvak van vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof met
behoud van loon van eenmaal de arbeidsduur per week”.

Artikel 10.2.1 sub k
Per 1 juli 2019 wordt het verlof inzake adoptie van een kind of opname van een pleegkind uitgebreid van
ten hoogste vier weken naar ten hoogste zes weken.

Artikel 13.1.1
Aan artikel 13.1.1 wordt de volgende volzin toegevoegd: “SBB zal 50% van de aan de
uitvoeringsorganisatie af te dragen premie voor zijn rekening nemen”.

Artikel 16.1.3
Aan dit artikel wordt een derde lid toegevoegd dat als volgt luidt:
“Wanneer een werknemer op grond van artikel 13.1.1. aanspraak kan maken op een de uitkering ingevolge
de Regeling Private Aanvulling WW SBB (PAWW-uitkering), dan gaat het recht op een eventuele
aansluitende uitkering in zodra het einde van de PAWW-uitkering is bereikt”.
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Inwerkingtreding
De hierboven genoemde wijzigingen treden, tenzij bij de betreffende wijziging anderszins is vermeld, in
werking per 1 januari 2019.

Aldus in vijfvoud opgemaakt en op 4 december 2019 ondertekend door:

De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Namens deze,

Mevrouw J.C.W. Vlug

AOb
Namens deze,

CNV Onderwijs, onderdeel CNV Connectief
Namens deze,

Mevrouw T. van Gelder

De heer J.M. de Vries

UNIENFTO
Namens deze,

FNV Overheid
Namens deze,

De heer J. van den Dries

De heer J. Boersma
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