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Geacht bestuur, 
 
Onderstaand doe ik u namens de LAD, in samenspraak met de LOVAH en VASON, de inzet toe-
komen voor de komende cao-onderhandelingen. Voor zover niet expliciet benoemd, gelden 
onze voorstellen voor beide groepen aios. Graag gaan wij over deze inzet met u in gesprek 
vanaf 29 maart aanstaande. 
 
 
1. Looptijd en salarisparagraaf 
Wij stellen een cao voor met een looptijd van een jaar (1-1-2016 tot en met 31-12-2016). Bin-
nen deze looptijd stellen wij een loonsverhoging voor van 2,25%1 per 1 januari 2016, eventueel 
te verdelen over het vaste maandsalaris en de structurele eindejaarsuitkering. 
 
2. Werkingssfeer 
Gedurende het jaar 2016 willen we graag separaat met u in gesprek over de arbeidsvoorwaar-
den van de artsen in opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten (aios-avg) die een dienst-
verband hebben met de SBOH. 
 
3. Eerder overeengekomen 5e salaristrede voor aios huisartsgeneeskunde 
In de cao 2015 zijn wij met elkaar overeengekomen dat voor de aios huisartsgeneeskunde 
vanaf 2016 een vijfde salaristrede zou worden ingevoerd, zoals die er ook is voor de aios oude-
rengeneeskunde. Voorwaarde hiervoor was dat de financiën van de SBOH dit toelaten. Wij 
gaan ervan uit dat dit per 1 januari 2016 wordt ingevoerd. 
 
4. Salaris aioto’s 
Om te blijven stimuleren dat aios hun opleiding combineren met het verrichten van weten-
schappelijk onderzoek, stellen wij voor om de salarisbedragen voor aioto’s vanaf trede 4 extra 
te verhogen met 150 euro per maand met ingang van 1 januari 2016. 
 
 
 

                                                      
1 Nog om te zetten in een nominaal bedrag dat gelijk is voor de beide groepen aios, zodat het salarisver-
schil tussen deze groepen niet opnieuw groter wordt. 



 
 

 
Onderwerp: Inzet Cao SBOH 2016 
Kenmerk: LAD-BR-2015089780         2/3 

5. Buitenlandse congressen 
Voor 2016 bestond er een apart budget voor buitenlandse congressen, waar de aios gebruik 
van konden maken. De aios/aioto’s moeten dit nu betalen uit hun persoonlijk budget. Wij wil-
len hiervoor een separate declaratiemogelijkheid opnemen in de cao. 
 
6. Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten 

 Vanwege het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in Nederland, ligt er een hoge 
druk op de aios ouderengeneeskunde om bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten te 
draaien. Ter bescherming van de aios stellen wij voor om op te nemen dat: 

o een weekenddienst maximaal 24 uur mag bedragen; 
o per maand maximaal 4 diensten kunnen worden opgedragen, waarvan maximaal 1 

weekenddienst; 
o dat bij het vaststellen van het maximaal aantal diensten ook rekening wordt ge-

houden met de omvang van het dienstverband van de aios. 

 Voor de aios huisartsgeneeskunde gelden verschillende regelingen voor de compensatie 
van diensten. Hierdoor is er een onwenselijk verschil tussen diensten binnen waarneem-
groepen en diensten binnen een huisartsendienstenstructuur (HDS). Wij stellen voor om 
diensten binnen waarneemgroepen op dezelfde manier te compenseren als gebeurt voor 
diensten binnen een HDS, namelijk alle daadwerkelijk gewerkte uren die uitkomen boven 
de 38 uur per week te compenseren conform art. 1 lid 5.  

 
7. Dienstreizen en mobiliteit 
Bij aios huisartsgeneeskunde kan het voorkomen dat de huisartsenpost (een stuk) verder van 
hun woonadres ligt dan de huisartsenpraktijk. Op grond van artikel 4 lid 2 van de cao worden 
nu alleen de kilometers tot aan de huisartsenpraktijk als woon-werkverkeer vergoed. De meer-
kilometers tot aan de huisartsenpost moeten worden gedeclareerd uit het persoonlijk budget. 
Dit artikel willen wij aanpassen zodat in dat geval ook de kilometers tot aan de huisartsenpost 
worden vergoed als woon-werkverkeer. 
 
8. Derde WW-jaar 
De duur en de opbouw van de WW zijn per 1 januari 2016 landelijk aangepast. In het Sociaal 
Akkoord zijn afspraken gemaakt over reparatie hiervan op cao-niveau. Graag maken wij met u 
afspraken over de invulling hiervan in deze cao. 
 
9. Harmonisatie 
Ter verdere harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van beide groepen aios, hebben wij de 
volgende wensen: 
 artikel 7 van de aios huisartsgeneeskunde (vergoeding hotelovernachting) ook toevoegen 

voor de aios ouderengeneeskunde; 

 artikel 13 van de aios huisartsgeneeskunde (cursussen, congressen en studiereizen) ook 
toevoegen voor de aios ouderengeneeskunde; 

 we willen de cao-artikelen die voor beide groepen materieel gelijk zijn zo veel mogelijk sa-
menvoegen, zonder hier inhoudelijke wijzigingen in door te voeren. Alleen de artikelen die 
inhoudelijk afwijken, blijven dan apart per groep vermeld in de cao.  
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10. Technische punten 

 Wij stellen voor in de cao expliciet op te nemen dat de onregelmatigheidstoeslag (ORT) 
wordt doorbetaald tijdens vakanties, wat u eerder reeds aan ons hebt bevestigd. Daarbij 
stellen wij dan tevens voor om de bepaling voor de aios huisartsgeneeskunde te schrappen 
dat de ORT na twee kalendermaanden wordt stopgezet tijdens zwangerschaps- en beval-
lingsverlof, omdat dit in strijd is met de gelijkebehandelingswetgeving. 

 Wij stellen voor om in de cao-tekst te verduidelijken hoe de maandelijkse reiskostenver-
goeding voor woon-werkverkeer precies wordt berekend. 

 
Voorbehoud 
Wij behouden ons het recht voor om tijdens de onderhandelingen voorstellen in te trekken, te 
wijzigen en/of aan te vullen, dan wel nieuwe voorstellen te doen. Een eventueel akkoord dat 
tijdens de onderhandelingen wordt bereikt over onderdelen van voorstellen kan pas als zoda-
nig worden beschouwd indien een akkoord wordt bereikt over het geheel. 
 
Wij vertrouwen erop hiermee tot een constructief overleg te kunnen komen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de LOVAH en VASON, 
 
 
 
 
mr. M.S. (Maaike) Langerak,    
onderhandelaar arbeidsvoorwaarden   


