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Datum: 1 september 2003
Arbeidsvoorwaarden (TW)AIO’s en OIO’s

1.

Inleiding

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1
september aanstaande in werking treden.
Voor de zittende (TW)AIO’s en OIO’s heeft deze nieuwe CAO gevolgen voor hun salaris, het
faciliteitenpakket en eventuele onkostenregelingen. Uiterlijk 1 september 2005 vervallen alle lokale
faciliteiten en onkostenregelingen en is er via tussenstappen een wijziging in de salariëring voor AIO's
voorzien.
Zodra de CAO NU definitief is vastgesteld, zal bekend moeten zijn in hoeverre deze wijzigingen leiden
tot verschillen in salariskosten voor (TW)AIO’s en OIO’s en hoe de UT daarmee omgaat.
Dit document is de regeling nieuwe arbeidsvoorwaarden (TW)AIO’s en OIO’s waarin de Universiteit
Twente een nadere uitwerking geeft van de CAO NU (t/m 31 augustus 2004) i.c. het onderwerp
aanpassing salaris promovendus, en is tevens het document dat het College van Bestuur en het
OPUT voor de besluitvorming zal gebruiken. Volledigheidshalve is in bijlage I een gedeelte van de
tekst van het Principe-akkoord tussen werkgevers en vakbonden toegevoegd. Bijlage II geeft een
overzicht van de nieuwe arbeidsvoorwaarden en faciliteiten per categorie (TW)AIO.
De bedragen in deze notitie zijn naar het loonniveau per 1 april 2003.

2.

Huidige arbeidsvoorwaarden (TW)AIO’s en OIO’s

Huidige arbeidsvoorwaarden AIO’s
e
e
e
e
Het huidige CAO-salaris (loonniveau per 1 april 2003) van AIO’s bedraagt voor het 1 , 2 , 3 en 4
jaar van het dienstverband respectievelijk € 1.501, € 1.614, € 1.775 en € 2.143 bruto per maand. Deze
salarissen worden verhoogd bij de UT met een premie van respectievelijk € 318, € 227, € 137 bruto
e
e
e
per maand voor het 1 , 2 en 3 jaar van het dienstverband. Overigens telt de premie niet mee voor de
pensioengrondslag en wordt er geen vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering over betaald.
Daarnaast gelden er voor AIO’s van de UT drie uitvoeringsregelingen, te weten de uitvoeringsregeling
uitgifte PC, de uitvoeringsregeling voorziening loopbaanperspectief en de uitvoeringsregeling
uitgeefproces dissertatie 2003. De waarde van dit faciliteitenpakket is € 9.077 voor de duur van het
vierjarige dienstverband. De waarde van de verschillende tegoedbonnen is:
1. Waarde tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgeefproces dissertatie; drukken € 1.362
en digitale versie € 1.816 = € 3.177
2. Waarde tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgifte PC; € 1361
3. Waarde tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling voorziening loopbaanperspectief; € 4.538
(AIO's) resp. € 2269 (TWAIO’s)
Met de wijziging van de uitvoeringsregeling uitgeefproces dissertatie 2003 is vanaf 1 oktober 2003 de
waarde van het faciliteitenpakket € 7.299. Deze wijziging is het gevolg van het wegvallen van de
1
kosten van de digitale versie en de afronding van de drukkosten tot € 1.400 .
Verder ontvangen AIO’s bij de UT een ADV toeslag van 2,86% en betalen zij € 32,-- per maand
minder aan ziektekostenverzekering dan andere medewerkers die gebruik maken van de collectieve
Amicon verzekering.
1

Er is een aantal AIO’s (hooguit tien) die in het kader van de overgangsregeling destijds gekozen hebben voor een lagere

bindingspremie plus nieuwe voorzieningen (zgn. variant 2). De premies van deze groep bedragen voor het 1e, 2e en 3e jaar van
het dienstverband respectievelijk € 85, € 25 en € 35 bruto per maand.

1

Huidige arbeidsvoorwaarden TWAIO’s
e
Het huidige CAO-salaris (loonniveau per 1 april 2003) van TWAIO’s bedraagt voor het 1 jaar van het
e
dienstverband € 1.501 en voor het 2 jaar van het dienstverband € 1.614 bruto per maand. Deze
salarissen worden verhoogd met een premie van respectievelijk € 318 en € 227 bruto per maand.
Overigens telt de premie niet mee voor de pensioengrondslag en wordt er geen vakantie-uitkering en
eindejaarsuitkering over betaald.
Daarnaast gelden er voor TWAIO’s twee uitvoeringsregelingen, te weten de uitvoeringsregeling uitgifte
PC en de uitvoeringsregeling voorziening loopbaanperspectief (zie hiervoor).
Verder ontvangen TWAIO’s een ADV toeslag van 2,86% en betalen zij € 32,-- per maand minder aan
ziektekostenverzekering dan andere medewerkers die gebruik maken van de collectieve Amicon
verzekering.

Huidige arbeidsvoorwaarden OIO’s
Het College van Bestuur heeft op 14 december 2000 besloten de primaire arbeidsvoorwaarden voor
de OIO’s die bij NWO, STW of FOM in dienst zijn, maar bij de UT zijn tewerkgesteld, gelijk te stellen
aan die van de AIO’s. Dit geschiedt door aan individuele OIO’s maandelijks de bindingspremie uit te
betalen (schadeloosstelling). De hoogte van de schadeloosstelling is gelijk aan het bedrag van de
bindingspremie voor AIO’s minus het eventuele reeds door de OIO ontvangen bindingsbedrag van
zijn/haar eigen werkgever. Overigens telt de schadeloosstelling niet mee voor de pensioengrondslag
en wordt er geen vakantie-uitkering over betaald.

3.

Principe-akkoord CAO Nederlandse Universiteiten 2002-2003 (t/m 31 augustus 2004)
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In de nieuwe CAO zijn voor de promovendus in dienst van de universiteit aparte salarisafspraken
gemaakt. Het eindbeeld wordt bereikt op 1 september 2005. Vanaf 1 september 2003 geldt een
ingroeipad, zoals opgenomen in de volgende tabel.
Tabel 1
1 (=10-1) 0 jr. ervaring
2
1 jr. ervaring
3
2 jr. ervaring
4
3 jr. ervaring

4

1/9 2003
1668
1777
1933
2238

1/9 2004
1777
1831
2136
2238

1/9 2005
1831
2136
2238
2347

Vergelijking huidige situatie t.o.v. (TW)AIO en OIO-salarissen in de nieuwe CAO

Op basis van tabel 2 (zie hierna) kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Een vergelijking van de primaire arbeidsvoorwaarden van de huidige situatie (incl.
bindingspremie) met de nieuwe situatie per 1 september 2003 geeft aan dat de salarissen
e
e
e
e
conform de nieuwe CAO , met uitzondering van de 1 en 2 jaars (TW)AIO’s in het 1 en 2 jaar,
e
e
hoger zijn dan in de huidige situatie. Alleen in de eerste twee jaren gaat een 1 en 2 jaars
e
(TW)AIO er per maand op achteruit. Per 1 september 2003 gaat een 1 jaars (TW)AIO er € 151 en
e
e
een 2 jaars (TW)AIO er € 64 bruto per maand op achteruit. Per 1 september 2004 gaat een 1
e
jaars (TW)AIO er € 42 en een 2 jaars (TW)AIO er € 10 op achteruit per maand.
• In de nieuwe situatie per 1 september 2005 zijn alle CAO-salarissen hoger dan die in de huidige
3
situatie .
• Voor de duidelijkheid, tabel 2 geeft aan wat de AIO verdient op basis van ervaringsjaren (zie tabel
1), waarbij de 0 uiteindelijk correspondeert met trede 10-1.
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De AIO zal vanaf 1 september 2003, conform UFO, worden aangeduid als promovendus.

3

Voor de groep AIO’s die in de overgangsperiode gekozen heeft voor een lagere bindingspremie, zijn vanaf 1 september 2003

alle CAO-salarissen hoger dan die in de huidige situatie.
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Tabel 2

AIO

AIO

HUIDIGE SITUATIE
Op maandbasis
Jaar
Salaris Bindingspremie
0
1501
318
1
1614
227
2
1775
137
3
2143
0
NIEUWE SITUATIE 01/09/2003
Op maandbasis
Jaar
Salaris Bindingspremie
0
1668
0
1
1777
0
2
1933
0
3
2238
0

Totaal
1819
1841
1912
2143

Totaal
1668
1777
1933
2238

VERSCHIL
Jaar
AIO

AIO

0
1
2
3

op maandbasis
Salaris Bindingspremie
151
64
0
0

NIEUWE SITUATIE 01/09/2004
op maandbasis
Jaar
Salaris Bindingspremie
0
1777
0
1
1831
0
2
2136
0
3
2238
0

Totaal
-151
-64
21
95

Totaal
1777
1831
2136
2238

VERSCHIL
Jaar
AIO

AIO

0
1
2
3

op maandbasis
Salaris Bindingspremie
42
10
0
0

NIEUWE SITUATIE 01/09/2005
op maandbasis
Jaar
Salaris Bindingspremie
0
1831
0
1
2136
0
2
2238
0
3
2347
0

Totaal
-42
-10
224
95

Totaal
1831
2136
2238
2347

VERSCHIL
Jaar
AIO

0
1
2
3

op maandbasis
Salaris Bindingspremie
0
0
0
0

Totaal
12
295
326
204
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5. Nieuwe arbeidsvoorwaarden (voor de periode 1 september 2003 t/m 31 augustus 2004)
In deze paragraaf komen de aanpassingen van de salarissen van de (TW)AIO’s en OIO’s aan de
orde.
Nieuwe arbeidsvoorwaarden (TW)AIO’s
De Universiteit Twente zal de arbeidsvoorwaarden voor de (TW)AIO’s als volgt vorm geven.
De UT zal de verschillen in salarissen die voortvloeien uit de nieuwe CAO NU voor (TW)AIO’s die
reeds in dienst zijn wegnemen door per 1 september 2003 de bindingspremies aan te passen.
Uitgangspunt is dat de honorering van de (TW)AIO’s in de huidige situatie (brutosalaris incl.
bindingspremie) overeenkomt met die van een (TW)AIO conform de nieuwe CAO (brutosalaris) voor
een (TW)AIO die bij de UT in dienst is op 31 augustus 2003.
De hoogte van de bindingspremies is dan als volgt:

Tabel 3
e

1 jaars (TW)AIO
e
2 jaars (TW)AIO
e
3 jaars (TW)AIO
e
4 jaars (TW)AIO

Bindingspremie per
1/9 2003
151
64
0
0

Bindingspremie per
1/9 2004
n.v.t.
10
0
0

Bindingspremie per
1/9 2005
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

N.v.t. betekent in deze tabel dat deze (TW)AIO categorie op het genoemde tijdstip niet meer
voorkomt.

Een aantal AIO’s hebben bij een eerdere herziening van de AIO-arbeidsvoorwaarden per 1 oktober
2000 gekozen voor lagere bindingspremies en handhaving van het oude faciliteitenpakket. In die
gevallen hoeft geen aanpassing van de bindingspremie plaats te vinden. Bovenstaande tabel geldt
dus niet voor deze specifieke groep.
Nieuwe arbeidsvoorwaarden OIO’s
Begin oktober 2003 starten de onderhandelingen over de nieuwe CAO Onderzoekinstellingen. De
onderzoeksinstellingen NWO,KNAW en KB hebben met hun sociale partners de intentieafspraak
gemaakt om in deze komende (verlengde) CAO de OIO-honorering in lijn te brengen met de
honorering van de universitaire AIO’s.
De UT zal in afwachting van bovenstaande onderhandelingen het CvB-besluit van 14 december 2000
handhaven. Concreet betekent dit dat de primaire arbeidsvoorwaarden voor de OIO’s die bij de
onderzoeksinstellingen in dienst zijn, maar bij de UT werken, in de periode van 1 september 2003 tot
de datum van vaststelling van de nieuwe CAO Onderzoeksinstellingen gelijk worden gesteld aan die
van de AIO’s. De OIO’s worden dus evenals in de voorgaande periode schadeloos gesteld. Zodra de
nieuwe CAO Onderzoeksinstellingen is vastgesteld, zal de UT de situatie van de OIO’s opnieuw
bezien.

6.

Faciliteitenpakket (TW)AIO’s

In deze paragraaf worden de gevolgen van de nieuwe CAO voor de lokale faciliteiten, het
faciliteitenpakket van de Universiteit Twente, uitgewerkt.
In de nieuwe CAO is vastgesteld dat uiterlijk 1 september 2005 alle lokale faciliteiten en
onkostenregelingen die specifiek voor (TW)AIO’s bedoeld zijn vervallen. Voor de Universiteit Twente
heeft dit gevolgen voor het faciliteitenpakket voor (TW)AIO’s. Iedere (TW)AIO heeft een budget
gekregen in de vorm van een faciliteitenpakket. Hieronder is per groep de afbouwregeling en
eventuele compenserende maatregelen uitgewerkt.
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Nieuwe arbeidsvoorwaarden AIO’s (reeds in dienst)
Voor AIO’s die uiterlijk per 1 september 2005 (derde en vierde jaars AIO’s) uit dienst treden, blijven de
uitvoeringsregelingen gelden. Deze lokale faciliteiten die specifiek voor aio’s bedoeld zijn, zijn volgens
de nieuwe CAO pas per die datum niet meer van toepassing.
Uit cijfers van voorgaande jaren blijkt dat vrijwel alle AIO’s reeds in het begin van hun dienstverband
de tegoedbon uitvoeringsregeling PC besteden. Daarom het volgende voorstel:
Eerste en tweede jaars AIO’s behouden in de periode van 1 september 2003 tot 1 september 2005 de
voorziening in de vorm van uitgifte van een PC via het ITBE. Voor deze groepen vervalt de tegoedbon
(het budget) uitvoeringsregeling uitgifte PC, als zij die op 1 september 2005 niet hebben besteed. Dit
e
e
e
e
betekent dat de huidige uitvoeringsregeling uitgifte PC tot 1 september 2005 voor alle 1 , 2 , 3 en 4
jaars blijft gehandhaafd. Na deze datum kunnen de AIO’s gebruik maken van de algemene PC-privé
regeling 2000 van de UT, voor zover deze regeling hiertoe de ruimte laat.
Voor eerste en tweede jaars AIO’s is de tegoedbon (het budget) uitvoeringsregeling voorziening
loopbaanperspectief tot 1 september 2005 tot maximaal € 2.269 te besteden (zijnde het gemiddelde
jaarbedrag van de huidige uitvoeringsregeling over 2 jaren). Voor deze groepen vervalt de tegoedbon
(het budget) uitvoeringsregeling voorziening loopbaanperspectief op 1 september 2005. Na deze
datum kunnen AIO’s gebruik maken van de reguliere UT regelingen op dit gebied.
Nieuwe arbeidsvoorwaarden TWAIO’s reeds in dienst
Voor zittende TWAIO’s geldt dat de uitvoeringsregelingen en de toelagen kunnen blijven gelden tot 1
september 2005. Immers zittende TWAIO’s zullen voor deze datum uitdienst treden van de UT.
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Bijlage 1

Gedeelte uit Principe-akkoord Verlenging CAO Nederlandse Universiteiten
2002 - 2003 t/m 31 augustus 2004

Aanpassingen salaris promovendus
Voor de promovendus in dienst van de universiteit zijn aparte salarisafspraken gemaakt. Het
eindbeeld wordt bereikt op 1 september 2005. Vanaf 1 september 2003 geldt een ingroeipad, zoals
opgenomen in de onderstaande tabel.
1 (=10-1)
2
3
4

1/9 2003
1668
1777
1933
2238

1/9 2004
1777
1831
2136
2238

1/9 2005
1831
2136
2238
2347

De bedragen zijn naar het loonniveau per 1 april 2003, en zullen aangepast worden aan de generieke
salarisverhogingen zoals worden overeengekomen.
Invulling van de salarisovergangen voor de promovendus in schaal 10.
-1
De promovendus wordt ingedeeld in schaal 10 voor de duur van 12 maanden, tenzij er bijzondere
omstandigheden zijn, die een verlengde beoordelingperiode rechtvaardigen tot in totaal maximaal 24
a
maanden. Aan het einde van deze eerste periode vindt een met artikel 15.22 overeenkomend
beoordelingsgesprek plaats. Na een gunstige beoordeling wordt de promovendus ingedeeld in
0
0
1
salaristrede 10 . De salarisverhoging van 10 naar 10 in de periode 1/9 2004 tot 1/9 2005 en die van
1
2
10 naar 10 met ingang van 1/9 2005 vinden eveneens plaats na een beoordeling. Beide hier
genoemde beoordelingen worden gedurende de looptijd van de verlenging van de CAO in een
paritaire werkgroep uitgewerkt en vastgesteld in het reguliere overleg. In deze werkgroep wordt ook
aandacht besteed aan de verdere vormgeving van het promotietraject.
Het salaris van de promovendus is in beginsel, bij een gewoon promotietraject, gemaximeerd op trede
2
4 van de hiervoor weergegeven ingroeitabel en met ingang van 1/9 2005 op salarisschaal 10 .
Lokale faciliteiten en niet-horizontale overgang
Uiterlijk 1 september 2005 vervallen alle lokale faciliteiten en onkostenregelingen die specifiek voor
aio’s bedoeld zijn. Gedurende de bovengeschetste ingroeiperiode worden voor promovendi die op 1/9
2003 in dienst waren genoemde lokale regelingen in overleg met het LO ingebouwd conform het
bovengenoemde ingroeipad. Het eventuele meerdere wordt betaald als persoonlijke toelage. Partijen
zien de wijzigingen in salariëring van de promovendus als een niet horizontale overgang als bedoeld
in de bijlage (salarisbeleid UFO) bij deze CAO, met dien verstande dat voor de promovendus de
periodiekdatum op 1/9 wordt gesteld.

a

15.22 is de huidige bepaling in de CAO die het mogelijk maakt na een jaar een beoordeling op te
maken tegen de achtergrond van opleidings- en begeleidingsplan.

6

BIJLAGE 2

Overzicht nieuwe arbeidsvoorwaarden en faciliteiten per categorie (TW)AIO

Arbeidsvoorwaardengesprekken met nieuwe AIO’s dienen plaats te vinden op basis van de nieuwe
CAO. Voor de zittende (TW)AIO’s gelden onderstaande arbeidsvoorwaarden.

Eerste jaars AIO’s
e

AIO’s die op 1 september 2003 in het 1 jaar van hun dienstverband zitten ontvangen:
Salaris
€ 1.668,- bruto per maand per 1 september 2003
€ 1.831,- bruto per maand per 1 september 2004
€ 2.238,- bruto per maand per 1 september 2005
€ 2347,- bruto per maand per 1 september 2006
Bindingspremie
€ 151,- bruto per maand van 1 september 2003 tot 1 september 2004
€
10,- bruto per maand van 1 september 2004 tot 1 september 2005
Faciliteiten
1. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgifte PC; €
1361 geldig tot 1 september 2005. Hierna mogelijkheid gebruik te maken van
PC-privé regeling 2000 UT, voor zover deze regeling dat toelaat.
2. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling voorziening
verbetering loopbaanperspectief echter tot maximaal € 2.269 en geldig tot
uiterlijk 1 september 2005. Hierna mogelijkheid gebruik te maken van de
bestaande regelingen voor studiefaciliteiten van de UT.
3. De tegoedbon uitgifte dissertatie komt te vervallen.

Tweede jaars AIO’s
e

AIO’s die op 1 september 2003 in het 2 jaar van hun dienstverband zitten ontvangen:
Salaris
€ 1.777,- bruto per maand per 1 september 2003
€ 2.136,- bruto per maand per 1 september 2004
€ 2.347,- bruto per maand per 1 september 2005
Bindingspremie
€
64,- bruto per maand van 1 september 2003 tot 1 september 2004
Faciliteiten
1. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgifte PC; €
1361 geldig tot 1 september 2005. Hierna mogelijkheid gebruik te maken van
PC-privé regeling 2000 UT, voor zover deze regeling dat toelaat.
2. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling voorziening
loopbaanperspectief echter tot maximaal € 2.269 en geldig tot uiterlijk 1
september 2005. Hierna mogelijkheid gebruik te maken van de bestaande
regelingen voor studiefaciliteiten van de UT.
3. De tegoedbon uitgifte dissertatie komt te vervallen.

Derde jaars AIO’s
e

AIO’s die op 1 september 2003 in het 3 jaar van hun dienstverband zitten ontvangen:
Salaris
€ 1.933,- bruto per maand per 1 september 2003
€ 2.238,- bruto per maand vanaf de eerstvolgende (oude) periodiekdatum
Bindingspremie
€
0,Faciliteiten
1. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgeefproces
dissertatie echter alleen voor drukkosten tot € 1.400 op declaratiebasis
2. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgifte PC; €
1361
3. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling voorziening
loopbaanperspectief; € 4.538

Vierde jaars AIO’s
e

AIO’s die op 1 september 2003 in het 4 jaar van hun dienstverband zitten ontvangen:
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Salaris
Bindingspremie
Faciliteiten

€ 2.238,- bruto per maand per 1 september 2003
€
0,1. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgeefproces
dissertatie;
A) Drukken € 1.362. Voor AIO’s die tussen 1 oktober 2003 en 1 februari 2004
promoveren wordt de vergoeding van de drukkosten aangepast naar € 1.400.
B) Digitale versie € 1.816. AIO’s die voor 1 februari 2004 hun promotiedatum
hebben afgesproken, kunnen nog gebruik maken van de voorzieningen van
het TUP en van de tegoedbon (budget) van € 1.816 voor de verplichting van
de digitale versie van het proefschrift.
2. Handhaving tegoedbon (budget voor)uitvoeringsregeling uitgifte PC; € 1361
3. Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling voorziening
loopbaanperspectief; € 4.538

Eerste jaars TWAIO’s
e
TWAIO’s die op 1 september 2003 in het 1 jaar van hun dienstverband zitten ontvangen:
Salaris
€ 1.668,- bruto per maand per 1 september 2003
€ 1.831,- bruto per maand per 1 september 2004
Bindingspremie
€ 151,- bruto per maand van 1 september 2003 tot 1 september 2004
€
10,- bruto per maand van 1 september 2004 tot 1 september
Faciliteiten
Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgifte PC; € 1361
Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling voorziening
loopbaanperspectief; echter tot maximaal € 2.269
Tweede jaars TWAIO’s
e
TWAIO’s die op 1 september 2003 in het 2 jaar van hun dienstverband zitten ontvangen:
Salaris
€ 1.777,- bruto per maand per 1 september 2003
€ 2.136,- bruto per maand per 1 september 2004 (indien nog in dienst)
Bindingspremie
€
64,- bruto per maand van 1 september 2003 tot 1 september 2004
Faciliteiten
handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling uitgifte PC; € 1361
Handhaving tegoedbon (budget voor) uitvoeringsregeling voorziening
loopbaanperspectief; echter tot maximaal € 2.269
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Toelichting bij de regeling Nieuwe arbeidsvoorwaarden (TW)AIO’s en OIO’s
Aanstelling AIO
Met de invoering van functie-ordenen verdwijnt de AIO uit de CAO en wordt deze voortaan aangesteld
als promovendus met de daarbij behorende afgesproken nieuwe beloning en overgangsmaatregelen.
ADV-toeslag
De AIO wordt een gewone werknemer. De UT heeft gebruik gemaakt van de 2,86% ADV-toeslag, die
als één van de mogelijkheden voor AIO’s in de CAO was opgenomen als modaliteit
arbeidsduurverkorting 1998, zie artikel 9.7, lid 3 van de CAO. Deze specifieke bepaling zal naar alle
waarschijnlijkheid in de nieuwe CAO verdwijnen en dan gaat voor de AIO/promovendus de voor
iedereen geldende bepalingen t.a.v. de ADV gelden.
Periodiekdatum 1/9
In de CAO-tekst wordt gesproken over "dat voor de promovendus de periodiekdatum op 1/9 wordt
gesteld". Dit betekent dat voor Aio's die op 31 augustus 2003 in dienst zijn en op 1 september 2003 de
afgesproken salarisverhoging krijgen de nieuwe periodiekdatum 1 september wordt, m.a.w. hun
eerstvolgende periodiek krijgen ze op 1 september 2004. Alle promovendi die vanaf 1 september in
dienst komen krijgen als periodiekdatum de datum indiensttreding. De derdejaars promovendus die op
31 augustus 2003 in dienst is en die een oude periodiekdatum heeft na 1 september 2003 (maar vóór
31 augustus 2004), behoudt de oude periodiekdatum.
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