
Bijlage  

Levensloopregeling 

Artikel 7.3  Bronnen
De werknemer kan ten behoeve van de stortingen in 
de levensloopregeling gebruik maken van de volgende 
bronnen:
 
a.  salaris inclusief vakantietoeslag, ANW toeslag en 
 vergoeding voor werk buiten de normale  
 werk tijden
b.  bovenwettelijke vakantie-uren
c.  jubileumgratificatie
d.  eindejaarsuitkering

Een en ander met in acht neming van de wettelijke 
bepalingen en het wettelijke maximum. De bronnen 
kunnen derhalve slechts worden benut tot dat maxi-
mum. Voordat stortingen in de levensloopregeling 
plaatsvinden worden de gekozen bronnen omge-
rekend naar het laatstverdiende bruto loon. De werk-
nemer ontvangt een overzicht van deze berekening.

Artikel 7.4  Verlofmogelijkheden
Bekostigd met het opgebouwde levenslooptegoed heeft 
de werknemer de volgende verlofmogelijkheden:
a.  de wettelijke verlofmogelijkheden
b.  de in de CAO vastgelegde verlofmogelijkheden
c.  verlof voorafgaande aan de pensioendatum

Artikel 7.5  Termijn voor aanvragen aaneengesloten 
verlof 
De werknemer dient de aanvraag voor aaneengesloten 
verlof langer dan 3 weken uiterlijk 3 maanden voor 
de aangevraagde aanvangsdatum schriftelijk in bij de 
werkgever, tenzij de wet of de betreffende regeling in 
deze CAO anders bepaalt.

Artikel 7.6  Termijn voor beslissen op aanvraag
De werkgever beslist uiterlijk 4 weken na ontvangst van de 
aanvraag, tenzij de betreffende regeling in deze CAO of 
de wet anders bepaalt.

Artikel 7.7  Weigeren van aangevraagd verlof
De werkgever kan het verzoek van de werknemer om 
verlof afwijzen indien een zwaarwegend bedrijf- of 
dienstbelang zich tegen toewijzing van het verzoek verzet, 
tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 7.8  Intrekken van verleend verlof voorafgaand 
aan de ingangsdatum
Bij arbeidsongeschiktheid ontstaan na toekenning maar 
voor de ingangsdatum van het verlof kan de werkgever 
op verzoek van de werknemer de toekenning intrekken en 
het verlof geen doorgang laten vinden. Deze intrekking 
kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Artikel 7.9  Onderbreken van verlof
Als gedurende de overeengekomen verlofperiode 
de werk nemers langer dan 3 weken aaneengesloten 
arbeids ongeschikt is wegens ziekte of andere om-
standig  heden kan het verlof worden onderbroken. Bij 
arbeidsongeschiktheid van 4 weken of minder kan het 
verlof niet worden onderbroken. Een en ander behoudens 
wettelijke bepalingen hieromtrent.

Artikel 7.10  Aanvullende voorwaarden bij opname van 
verlof
Indien de werknemer een periode van verlof langer 
dan 3 weken opneemt, worden de volgende arbeids-
voorwaarden, indien van toepassing, tijdelijk stopgezet, 
respectievelijk vindt geen opbouw plaats van:
a.  reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
b.  toeslagen voor overwerk en onregelmatige dienst
c.  vakantietoeslag
d.  eindejaarsuitkering
e.  vakantiedagen
f.  overige functionele vergoedingen en tegemoet -
 komingen.

Artikel 7.11  Pensioenopbouw bij verlof
De werkgeversbijdrage in de pensioenpremie wordt 
gedurende de eerste 6 maanden van het verlof voort-
gezet.

Toelichting

Bij het opnemen van levensloopverlof vindt geen 
pensioen opbouw plaats. Een werknemer kan wel een 
verzoek indienen bij het pensioenfonds tot vrijwillige 
voort zetting van de pensioenopbouw gedurende 
de periode van verlofopname (aan te vragen bij het 
pensioen fonds Zorg & Welzijn). De premie voor de vrij-
willige voortzetting van pensioenopbouw gedurende 
de periode van verlofopname komt volledig (dat wil 
zeggen het werkgeversdeel én het werknemersdeel 
van de pensioenpremie) voor rekening van de werk-
nemer. In de CAO Huisartsenzorg is in afwijking van 
bovenstaande regeling opgenomen dat de werkgever 
de werkgeversbijdrage tijdens de eerste 6 maanden 
van verlof verschuldigd blijft. Dat betekent dat eerst na 
om mekomst van 6 maanden verlof de werknemer de 
volledige pensioenpremie (werkgevers- en werknemers-
deel) is verschuldigd als hij gebruik maakt van de vrij-
willige voortzetting van pensioenopbouw. 

Artikel 7.12  Ziektekosten bij verlof
De werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering 
wordt gedurende de eerste 6 maanden van het verlof 
voortgezet. 
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