








Vertrouwelijk onderhandelaarsakkoord 24 april 2020 

Aldus overeengekomen te Oegstgeest, op datum 

Organis • van werknemers: 
V, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. de Beurs; 

• CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV connectief, ten dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A. Spleseke;

• FBZ, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Klerks;
• NU'91, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. Froklage

v�I� To�ei�n bij o✓.:::::urium-LUMC naar 
LUMC 
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Toepassing arbeidsvoorwaarden bij overgang van Curium-LUMC naar LUMC

Uitgangspunt is dat de werknemers er bij overgang van Curium-LUMC naar LUMC geen negatieve
gevolgen ondervindt. Hierbij gaan de werknemers over van de cao GGZ naar de cao UMC.

a. Bij inschaling van cao GGZ naar cao UMC is sprake van een horizontale overgang. Bij horizontale
overgang geldt het bruto maand salarisbedrag van de werknemer als uitgangspunt. Komt het
salarisbedrag niet voor in de betreffende schaal in de cao UMC, dan wordt hij ingeschaald in het
naast hogere inpassingstabelnummer. Overtreft het salarisbedrag het maximumsalaris van de
betreffende schaal inde cao UMC dan wordt de werknemer ingepast in het naast hogere
inpassingstabelnummer buiten de inpastabel van de schaal in de cao UMC.
Indien het perspectief bij de cao GGZ uitstijgt boven de schaal van de cao UMC, behoudt de
werknemer ook het perspectief in de vorm van extra periodieknummers cao-loonstijgingen evenals
pensioenopbouw etc. vinden gewoon plaats over de extra periodieken.

b. Vervolgens zal, in aanvulling op het bepaalde in lid a, op het moment van overgang,
de arbeidsvoorwaarden van Curium-LUMC vergeleken worden met de arbeidsvoorwaarden bij LUMC
op basis van in ieder geval de volgende items en worden opgeteld:
- maandsalaris;
- tegemoetkoming reiskosten woon- werkverkeer;

vergoeding dienstreiskosten;
- vakantie-uitkering
- eindejaarsuitkering;
- pensioen en ao premie
- verlofuren: aantal en opbouw;

LFB en overgangsrecht;
- vergoeding ORT;
- vergoeding (IZZ)zorgverzekering;
- vergoeding kosten BIG/SKJ-registratie;
- vergoeding parkeerkosten;
- budget medisch specialist;
- (evt) individuele rechten en garanties.

Wanneer de overgang van onderneming voorde werknemer negatieve gevolgen van minimaal 25
euro bruto per maand heeft op bovenstaande opgetelde items, zal dit gecompenseerd worden door
een toelage per maand. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de werknemer geen financieel bruto
nadeel leidt door onderhavige overgang.
Er wordt de navolgende omrekentabel toegepast om de berekeningswijze voor de werknemer
inzichtelijk te maken.

OMREKENTABEL:

Curium-LUMC en LUMC:

Bruto: Maandsalaris + 1/12 VT+ 1/12 eju + (aantal verlofuren x bruto uurloon op 1/7/20):12
+( aantal jaarlijkse PLB uren x bruto uurloon op 1/7/20):12 +gemiddelde maandelijkse
vergoeding ORT (berekend over laatste 12 maanden) + (evt) individuele rechten en garanties
— pensioen premie werknemer — ao-premie werknemer
Netto: woonwerk-verkeer vergoeding per maand +dienstreiskosten gemiddeld per maand
(berekend gemiddelde over laatste 12 maanden) +vergoeding zorgverzekering +kosten
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vergoeding BIG Registratie (vergoeding omrekenen naar maandbedrag) +kosten vergoeding
budget medisch specialist uitgerekend op maandbasis +gemiddeld maandbedrag
parkeerkosten dienstreizen (berekend over de laatste 12 maanden).

Bruto totaal verschil (Curium-LUMC - LUMC) +netto totaal verschil (Curium-LUMC - LUMC)

Situatie 1:
Bruto verschil positief en Netto verschil positief: het netto verschil wordt gebruteerd en
opgeteld bij het bruto verschil en als zodanig maandelijks als toelage verstrekt.

Situatie 2:
Bruto negatief verschil, netto positief verschil. Het negatieve bruto verschil wordt netto
gemaakt. Indien nettoverschil positief na aftrek positief is, wordt het verschil gebruteerd en
als zodanig maandelijks verstrekt.
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