Bijlage 3 – Overgangsregels
1.

Verkregen rechten van vóór 1 januari 2000
Artikel 74 van de Cao Kinderopvang 2005 is van toepassing op:

1.

De werknemer die jegens de werkgever direct voorafgaand aan de datum van
inwerkingtreding van de Cao Kinderopvang 2000 (1-1-2000) recht had op een (of meer) van
de in lid 2 genoemde arbeidsvoorwaarden behoudt dit recht. Deze arbeidsvoorwaarden
worden als verkregen recht aangemerkt.
a.
Een langere periode van loondoorbetaling en aanvulling bij arbeidsongeschiktheid dan
geregeld in artikel 44 van die cao, tot en met maximaal 24 maanden.
b.
Geen beperking van de wachtgeldduur als geregeld in artikel 4 lid 1 Uitvoeringsregeling
I van die cao.
c.
Een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week en in samenhang daarmee 6 uur
arbeidsduurverkorting als geregeld in artikel 49 van die cao.
d.
Het voor de in artikel 64 van die cao geregelde jubileumtoelage meetellen van tot en
met 1999 doorgebrachte diensttijd vallend onder de Cao Jeugdhulpverlening en/of de
(voormalige) Cao Gezinsverzorging.
e.
Een gunstiger onregelmatigheidstoeslag dan geregeld in artikel 53 van die cao.
f.
Een gunstiger pensioenvoorziening dan voortvloeiend uit deelneming in het
Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM).
Indien zich tussen werkgever en werknemer een geschil voordoet of sprake is van een
gunstiger regeling als bedoeld onder e en f, kan aan het Overleg Arbeidsvoorwaarden
Kinderopvang (OAK) hierover een uitspraak worden gevraagd.

2.

3.

2.

Opzegtermijn
Voor de werknemer die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder was en voor wie op dat tijdstip een
langere opzegtermijn dan 2 maanden gold, blijft de oude termijn gelden zolang hij bij dezelfde
werkgever of diens rechtsopvolger in dienst blijft.

3.
1.

Salarisgarantieregeling 31 december 2003
Bij de invoering van deze salarisregeling op 31 december 2003 om 23.59 uur zijn aan
werknemers die op dat moment in dienst waren garanties gegeven. Daarbij is gebruik
gemaakt van de in lid 3 opgenomen tabel met garantiesalarisnummers en salarisbedragen.
Deze garanties zijn toegepast in situaties waarin het maximum van de salarisschaal van de
werknemer op 31 december 2003 hoger was dan het maximum van zijn nieuwe salarisschaal.
De werknemer die bij de in lid 1 bedoelde invoering recht heeft verworven op een
salarisgarantie conform de bepalingen van Hoofdstuk III van de Uitvoeringsregeling
Salariëring van de Cao Kinderopvang 2005 behoudt dit recht zolang de werknemer bij
dezelfde werkgever (of diens rechtsopvolger) een functie uitoefent waaraan een gelijk of lager
salarisrecht is verbonden als voortvloeiend uit het verworven recht, tenzij gebruik gemaakt is
van artikel 20 van de Uitvoeringsregeling Salariëring van de Cao Kinderopvang 2005 en dit
recht is afgekocht.

2.

De salarisbedragen worden volledig aangepast aan de algemene loonontwikkeling van de cao,
totdat partijen tijdens toekomstige cao-onderhandelingen overeenkomen deze bedragen niet
meer volledig te indexeren.
4.

Buitengewoon verlof leden van publiekrechtelijke organen
De werknemer, die op 30 april 2008 met de werkgever een afspraak heeft over onderstaande
regeling uit de Cao Kinderopvang 2007-2008, behoudt de daaruit voortvloeiende en hieronder
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vermelde rechten voor de duur van de huidige zittingsperiode; daarna kan de werkgever het
verlof opnieuw toekennen conform artikel 7.6 lid 2.
a.

b.

5.

Tenzij de te verrichten werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever daartegen
verzetten heeft de werknemer – met behoud van zijn gehele of gedeeltelijke salaris – recht op
buitengewoon verlof voor het bijwonen van vergaderingen en zittingen van publiekrechtelijke
colleges waarin de werknemer is benoemd of verkozen en voor het verrichten van daaruit
voortvloeiende werkzaamheden ten behoeve van deze colleges, een en ander voor zover dat
niet in zijn vrije tijd kan geschieden.
De werkgever kan de werknemer verlof zonder behoud van salaris verlenen bij aanvaarding
van de functie van lid van Gedeputeerde Staten van een provincie, van wethouder van een
gemeente of van dagelijks bestuurslid van een stadsdeelraad of van een plusregio ingesteld
op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR).
Medezeggenschap
In afwijking van het bepaalde in artikel 2, lid 1 van de WOR blijft bij de werkgever die een
onderneming in stand houdt waarin in de regel minder dan 50 werknemers werkzaam zijn en
waar op 30 april 2008 een OR is ingesteld de instellingsplicht van een OR in stand.
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