Hoofdstuk 2. Begin, voortzetting en einde
dienstverband
§ 2.1 Vast of tijdelijk
Als u in dienst treedt bij de sector Rijk, dan sluit u met uw werkgever schriftelijk een
individuele arbeidsovereenkomst. Als u tijdens uw dienstverband gaat werken bij een
andere organisatie binnen de sector Rijk, dan legt u samen met uw werkgever de
wijzigingen die dat voor uw arbeidsovereenkomst heeft, schriftelijk vast in een
aanvulling (addendum) daarop.
In uw arbeidsovereenkomst staat of deze vast of tijdelijk is. U sluit een vaste
arbeidsovereenkomst. Dit is alleen anders als u binnen de wettelijke mogelijkheden
een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit:
•

•
•
•
•
•

voor een periode voorafgaand aan een vaste arbeidsovereenkomst om uw
geschiktheid daarvoor te beoordelen. In dat geval kunt u een tijdelijke
arbeidsovereenkomst van maximaal twee jaar sluiten
voor werkzaamheden die u slechts tijdelijk gaat uitvoeren
voor de duur van een gelijktijdig te volgen opleiding of trainee-programma
als oproepkracht
als u meer dan zes maanden na outsourcing gebruik maakt van uw recht om
terug te keren of
als AOW-gerechtigde werknemer.

In die gevallen sluit u een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Daarnaast kan er een
andere reden zijn om een tijdelijke arbeidsovereenkomst te sluiten.
Als u voor het eerst een arbeidsovereenkomst sluit met uw werkgever moet u een
verklaring omtrent het gedrag geven. Als u dan nog geen verklaring omtrent het
gedrag heeft, wordt in uw arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde
opgenomen die regelt dat deze uiterlijk drie maanden na de ingangsdatum van
rechtswege eindigt als u de verklaring dan nog niet heeft.
Als na afloop van de periode om uw geschiktheid te beoordelen voor een vaste
arbeidsovereenkomst uw dienstverband stilzwijgend wordt voortgezet, heeft u vanaf
dat moment een vaste arbeidsovereenkomst.

Download van www.caorijk.nl tekst CAO Rijk 2020 (II) versie 31 december 2020.

Als uw tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd in een vaste
arbeidsovereenkomst, of als u een nieuwe functie gaat uitoefenen, dan kan daarbij
als voorwaarde gelden dat u opnieuw een verklaring omtrent het gedrag moet
aanleveren.
Als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst sluit, kunt u in zeer bijzondere situaties uw
werkgever voorstellen af te wijken van hetgeen is geregeld in deze cao. Hierbij geldt
als voorwaarde dat het pakket van arbeidsvoorwaarden dat u afspreekt met uw
werkgever, minimaal gelijkwaardig moet zijn aan de arbeidsvoorwaarden waarop u
volgens deze cao recht heeft.

§ 2.2 Arbeidsovereenkomst en addendum
Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst of een addendum daarop moeten u en
uw werkgever de modelovereenkomsten in bijlage 4 van de cao gebruiken.
Afhankelijk van de situatie is dat:
•
•
•
•
•

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
een arbeidsovereenkomst bij werken na de AOW-leeftijd
een arbeidsovereenkomst als oproepkracht
een addendum.

§ 2.3 Einde dienstverband algemeen
Op de datum dat uw dienstverband eindigt, worden betalingen op basis van deze cao
op die datum ook beëindigd. Dit is alleen anders voor betalingen waarvan
uitdrukkelijk in de cao is geregeld dat die (ook) na afloop van uw dienstverband
plaatsvinden, zoals de mogelijke aanvullingen op een WW-uitkering, SBF-uitkering,
salarisgarantie, salarissuppletie en uitkering bij overlijden.
Kort na beëindiging van uw dienstverband vindt een eindafrekening plaats. U krijgt
dan uw niet uitbetaalde IKB-budget en uw IKB-spaarverlof uitbetaald. Dat geldt ook
voor uw niet opgenomen vakantie-uren en IKB-uren. Deze uren worden berekend
naar rato van het deel van het jaar dat u in dienst bent geweest. Als u bij het einde van
uw dienstverband al meer vakantie-uren of IKB-uren heeft gebruikt dan u heeft
opgebouwd, wordt dat verrekend bij de uitbetaling van uw maandinkomen,
vergoedingen en IKB spaarverlof.
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Als het dienstverband eindigt vanwege overlijden wordt
aan uw erfgenamen uitbetaald. Bij overlijden tijdens uw VWNW-verlofperiode wordt
de overgebleven stimuleringspremie die nog tijdens het verlof of daarna tot uitkering
zou komen, ook uitbetaald aan uw erfgenamen.

§ 2.4 Einde dienstverband bij AOW-leeftijd
Op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt, eindigt uw arbeidsovereenkomst.
Blijven werken na de AOW-leeftijd is alleen mogelijk als u en uw werkgever dat
overeenkomen. Als u na uw AOW-leeftijd wilt blijven werken, dan moet u minimaal
drie maanden voordat u die leeftijd bereikt een verzoek daartoe indienen bij uw
leidinggevende. Als u toelicht wat daarbij uw persoonlijke en financiële belangen en
omstandigheden zijn, zal uw werkgever dit nadrukkelijk meewegen bij de beslissing
of u mag doorwerken.
Voor het (blijven) werken na het bereiken van uw AOW-leeftijd sluit u met uw
werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Daarbij gelden de wettelijke
voorzieningen voor werken na AOW-leeftijd. Daardoor zijn de
aanspraken in de cao over de duur van doorbetaling van uw maandinkomen bij
arbeidsongeschiktheid en over re-integratie
niet meer op u van toepassing. Daarnaast kunt u na uw AOW-leeftijd niet meer
deelnemen aan de PAS-regeling.
Voor dit onderwerp geldt een overgangsbepaling.

§ 2.5 Aanvulling op WW-uitkering bij einde dienstverband
Recht op aanvullingen op WW-uitkering
U heeft afhankelijk van uw situatie recht op de in deze paragraaf beschreven
aanvullingen op uw WW-uitkering als u vanwege het einde van uw dienstverband een
WW-uitkering ontvangt. Omdat voor de hoogte van uw WW-uitkering wordt
uitgegaan van het (WW-)dagloon, wordt dat bij onderstaande aanvullingen ook
gedaan. Als uw recht op een WW-uitkering het gevolg is van een beëindiging van uw
dienstverband met wederzijds goedvinden, dan heeft u minimaal recht op een
uitkering die gelijk is aan de hoogte en duur van de door u opgebouwde rechten voor
de WW plus de aanvullingen op de WW die in deze paragraaf zijn opgenomen.
Voor dit onderwerp geldt een overgangsbepaling.
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Verhoogde uitkering
U heeft recht op een verhoogde uitkering als uw dagloon hoger is dan het WWdagloon dat gemaximeerd is. Uw WW-uitkering wordt dan de eerste twee maanden
aangevuld tot 75% van uw dagloon, en daarna tot 70%.
Als uw WW-uitkering wordt opgeschort omdat u gelijktijdig recht heeft op:
•
•

een ZW-uitkering, dan wordt uw ZW-uitkering aangevuld tot 70%
een Wazo-uitkering, dan wordt uw Wazo-uitkering aangevuld tot 100% van uw
dagloon.

Aanvullingsuitkering
U heeft recht op een aanvullingsuitkering die de per 1 januari 2016 versoberde duur
van de WW-uitkering repareert. Bij het berekenen van uw aanvullingsuitkering telt
alle diensttijd mee die voor de duur van uw WW-uitkering meetelt. De duur van de
aanvullingsuitkering wordt berekend door bij ingang van de uitkering de duur van de
WW-uitkering met de rekenregels die golden op 31 december 2015 vast te stellen en
met de huidige rekenregels. Het verschil in duur tussen beide berekeningen is de duur
van de aanvullingsuitkering.
De hoogte van uw aanvullingsuitkering bedraagt 70% van uw dagloon. Uw uitkering
eindigt uiterlijk op de dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt.
Verhoogde
uitkering

Uw dagloon

Aanvullingsuitkering

Dagloon lager dan of gelijk aan WWdagloon

nee

ja

Dagloon hoger dan WW-dagloon

ja

ja

Overbruggingsuitkering tot AOW-leeftijd
U heeft recht op een overbruggingsuitkering die duurt tot de dag waarop u uw AOWleeftijd bereikt als u op de dag van het einde van uw dienstverband:
•
•

ten minste tien jaar in dienst bent, en
u binnen acht jaar de dan voor u geldende AOW-leeftijd bereikt.

De hoogte van uw overbruggingsuitkering bedraagt 70% van uw dagloon.
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Als u gebruik maakt van uw recht op een overbruggingsuitkering krijgt u geen
transitievergoeding omdat in deze cao is afgesproken dat de overbruggingsuitkering
gelijkwaardig is aan de transitievergoeding. Dit wordt opgenomen in de
beëindigingsovereenkomst die u met uw werkgever sluit bij het einde van uw
dienstverband.
Als u geen gebruik maakt van uw recht op een overbruggingsuitkering, krijgt u alleen
een transitievergoeding als u daar wettelijk recht op heeft.

Nieuwe inkomsten, verplichtingen en sancties
Als uw WW-uitkering, ZW-uitkering of Wazo-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt
verlaagd vanwege nieuwe inkomsten, wordt uw verhoogde uitkering evenredig
verlaagd. Voor verlaging van uw aanvullingsuitkering en uw overbruggingsuitkering in
geval van nieuwe inkomsten wordt de systematiek van de WW gevolgd.
De wettelijke verplichtingen, sancties en maatregelen die gelden voor een WWuitkering zijn ook van toepassing op uw verhoogde uitkering, op uw
aanvullingsuitkering en op uw overbruggingsuitkering.

§ 2.6 Uitkering nabestaanden in geval einde dienstverband door
overlijden
Overlijdensuitkering
Als u komt te overlijden krijgen uw nabestaanden een overlijdensuitkering.
Bij ontbreken van nabestaanden kan uw werkgever de overlijdensuitkering deels of
volledig uitkeren om de kosten van uw laatste ziekte en van de uitvaart te betalen als
die kosten niet uit uw nalatenschap kunnen worden betaald.
De overlijdensuitkering bedraagt drie keer uw maandinkomen.
Als u op de dag voorafgaand aan de dag van uw overlijden recht had op een
ZW-uitkering, een WW-uitkering of een WIA-uitkering, dan wordt bij de berekening
van de overlijdensuitkering uitgegaan van het maandinkomen dat u zou hebben
gehad als u op die dag niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest. In dat geval wordt de
overlijdensuitkering wel verminderd met het bedrag van een overlijdensuitkering
vanwege deze uitkeringen.
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Als u wordt vermist en naar alle waarschijnlijkheid bent overleden, geldt deze
aanspraak op een overlijdensuitkering ook.

Aanvullende maandelijkse overlijdensuitkering in geval van overlijden als
gevolg van een beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte
Uw nabestaanden krijgen een aanvullende maandelijkse overlijdensuitkering als:
•
•

uw overlijden het gevolg is van een beroepsincident, dienstongeval of
beroepsziekte en
uw nabestaanden vanwege uw overlijden een nabestaandenpensioen van ABP
krijgen.

De berekeningswijze van deze aanvullende maandelijkse overlijdensuitkering vindt u
bijlage 5 van de cao.
De aanvullende maandelijkse overlijdensuitkering eindigt:
•
•

op de dag dat u uw AOW-leeftijd zou hebben bereikt of
als uw partner hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een
samenlevingscontract sluit.

De uitkering eindigt dan met ingang van de eerste dag van de maand na de dag van
die gebeurtenis.
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