
KOSTENCOMPONENTEN NV EBS (CAO/MBV-REGELEMENT/E.A. OVEREENKOMSTEN) 

REGLEMENT SALARISCOMPONENT / TOELAGE / EMOLUMENT SOORT FREQUENTIE RECHTHEBBEND
1 A.O. SALARIS 100% maandelijks CAO'ers / MBV'ers

2 CAO / MBV VAKANTIETOELAGE 1 maand salaris 1x per jaar (juli) CAO'ers / MBV'ers

3 CAO / MBV extra vakantietoelage 20, 25 of 30% v.h. maandsalaris 1x  per jaar bij het opnemen van 5 verlofdagen CAO'ers / MBV'ers

4 CAO GRATIFICATIE 1 maand salaris 1x per jaar (december) CAO'ers

5 MBV OVERWERKVERGOEDING (gratificatie) 1 maandsalaris 1x per jaar (december) MBV'ers  

6 MBV GRATIFICATIE ( BONUS) 1 maandsalaris 1x per jaar (december) MBV'ers  

7 CAO vergoeding bij overwerk 150-500% v.h. uurloon bij overwerk CAO 'ers

8 PENSIOENREGLEMENT pensioenpremie werkgever 24% v.h. maandsalaris maandelijks CAO'ers / MBV'ers

9 MBV bijdrage pensioenpremie 50% van de premie (4.5%)     100% van de premie (9%) maandelijks MBV'ers  

10 CAO / MBV vrije geneeskundige behandeling (inclusief medicijnen en klasseligging ) volledig per geval CAO'ers / MBV'ers en gezinsleden 

11 CAO / MBV tandheelkundige behandelingen (m.u.v. super specialistische en luxe behandelingen ) 100% per geval CAO'ers / MBV'ers en gezinsleden 

12 CAO / MBV prothese 90% aanschaf prothese CAO'ers / MBV'ers en gezinsleden 

13 CAO / MBV orthodontie (aanschaf) SRD. 1.000,= orthodontie CAO'ers / MBV'ers en gezinsleden 

14 CAO montuurkosten medewerker U.S.$152.25   gezinslid U.S. $123.50 per 2 jaar CAO 'ers en gezinsleden

15 MBV montuurkosten medewerker U.S.$150,=  gezinslid U.S. $120,= per 2 jaar MBV'ers en gezinsleden

16 CAO / MBV
aanschaf lenzen (brilleglazen) 100%

bij wijziging van de sterkte op voorschrift van de 

oogarts. CAO'ers / MBV'ers

17 CAO / MBV premie continudienst 20% van het maandsalaris maandelijks CAO'ers / MBV'ers

18 CAO premie semi-continudienst 15% van het maandsalaris maandelijks CAO 'ers

19 CAO / MBV premie semi-continudienst 10% van het maandsalaris maandelijks CAO'ers / MBV'ers

20 CAO beschikbaarheidspremie 2% van het salaris per beurt CAO 'ers

21 CAO beschikbaarheidspremie (zat., zon- en feestdagen ) 2.5% van het salaris per beurt CAO 'ers

22 CAO maaltijdvergoeding broodmaaltijd SRD.9,50 / warme maltijd SRD.21,=) bij overwerk CAO 'ers

23 CAO vervoerskosten bij overwerk (indien moet uitrijden van huis)  SRD.17,50 EN SRD.21,= afhankelijk van de afstand per oproep CAO 'ers

24 onbekend vervoerstoelage SRD.1.03 per  km. (categorieen naar aantal km.) maandelijks CAO'ers / MBV'ers

25 CAO kinderbijslag (max. 4 kinderen)  SRD.80,= per kind maandelijks CAO'ers / MBV'ers

26 CAO studietoelage (MULO / VOS / HBO-W.O.) SRD. 725,= / 945,= / 1.285,= maximaal 2 kinderen per gezin jaarlijks (oktober) CAO 'ers

27 MBV studietoelage (MULO / VOS / HBO-W.O.) SRD. 500,= / 1.000,= / 1.500,= maximaal 2 kinderen per gezin jaarlijks (oktober) MBV'ers  

28 CAO bijdrage leermiddelen  SRD. 225,= per schoolgaand kind (max. 4 kinderen) jaarlijks (juli) CAO'ers / MBV'ers

29 CAO Kledingtoelage SRD. 525,= 1x per jaar (maart) CAO'ers / MBV'ers

30 MBV kledingtoelage SRD. 500,= SRD.500,= 1x per jaar (maart) MBV'ers  

31 CAO jubileumgratificatie (10jr, 15, 20, 25, 30, 35, 40 dienstjaren ) voor elke 10 jr. 1 maand dienstjubilea CAO'ers / MBV'ers

32 CAO reisdagvergoeding, onkostenvergoeding , verblijfdag en overnachtingskosten resp. 12.,=/12,=/47,=/75,= bij reizen tbv dienst CAO 'ers

33 CAO overplaatsingsvergoeding (in geval van detachering) SRD.585,= bij detachering CAO'ers / MBV'ers

34 CAO verblijf en reiskosten zieke medewerker en begeleider per geval CAO'ers / MBV'ers

35 CAO kastoelage SRD. 30,= maandelijks CAO 'ers



36 CAO toelage timmerlieden en metselaars (indien gebruik eigen gereedschappen) SRD. 145,= jaarlijks CAO 'ers

37 CAO premie meteropnemer SRD.0,45 voor elke opname meer dan 4.300,= per salarisperiode maandelijks CAO 'ers

38 CAO premie afsluiters SRD. 0.57 voor elke afsluiting meer dan 300 per salarisperiode maandelijks CAO 'ers

39 CAO risicopremie oganebezorgers  1% van het maandsalaris maandelijks CAO 'ers

40 CAO premie schadevrij rijden afhankelijk v.h. laadvermogen jaarlijks CAO 'ers

41 CAO verhuiskosten SRD.410,= max. 2x per dienstbetrekking (1x per 5 jaar) CAO'ers / MBV'ers

42 nota van afspraken personeelstarief korting stroomrekening maandelijks CAO'ers / MBV'ers

43 nota van afspraken gaskompensatie  SRD 186,= per kwartaal CAO'ers / MBV'ers

44 MBV reiskostenvergoeding 1.5x , 1.75x, 2x maandsalaris (afhankelijk van de funktiegroep) jaarlijks MBV'ers  

45 MBV bijdrage telefoonvergoeding SRD.60,= maandelijks (indien geen bedrijfs mobiele telefoon) MBV'ers  

46
MBV Representatiekosten SRD,175,= , SRD.275,=, SRD.350,=  afhankelijk van de funktiegroep maandelijks MBV'ers  

47 CAO kosten rijbewijs 80% van de kosten met en max. van SRD. 940,= eenmalig CAO 'ers

48 CAO Wachtpremie voorwacht 2%                         achterwacht 1% per wachtbeurt CAO'ers / MBV'ers

49

CAO /MBV Bijdrage begrafenis-, crematiekosten

- werknemer,  echtgenote/ echtgenoot  of   concubante/ concubant 

SRD.4.935,=;                                                           - ander gezinslid van 

de werknemer SRD.4.305,=

eenmalig CAO'ers / MBV'ers en gezinsleden 

50
 reis-, ziekte-, en ongevallenverzekering

in geval van vakantie buiten Su, één keer per twee 

jaar 
CAO'ers / MBV'ers en gezinsleden 

51 Dienstreis CAO'ers / MBV'ers

52

CAO / MBV Afzwaaipremie

CAO: ≥ 20 dj 6 mnd loon / ≤ 20 dj naar evenredigheid 

MBV: 2 wkn loon voor ieder vol jr. van ononderbroken dienstverband 

(max 10x mndloon)                                                                                                                                      

bij pensionering CAO'ers / MBV'ers

53

CAO Babyvoeding

op advies kinderarts                                                                    N.B. (bedrag 

wordt  automatisch uitgekeerd aan een ieder die een baby heeft (ml. en 

vr. ) gedurende het eerste levensjaar.  - SRD. 28,50 )

 eerste levensjaar van rechthebbend kind 

maandelijks 
CAO'ers / MBV'ers

54 CAO
Crechekosten

SRD 115,= per rechthebbend kind tot die de lager school bezoekt. 
maandelijks  

CAO'ers / MBV'ers

55

- blijvende arbeidsongeschiktheid t.g.v. b.o.                                 SRD. 

35.595,00                                                         
eenmalig CAO'ers / MBV'ers en gezinsleden 

56

- arbeidsongeschiktheid t.g.v. ziekte 18 mnd sal                        - langer dan 

18 mnd 100% sal periode gelijk aan 3 wkn voor ieder jaar dat het 

dienstverband volle jaren heeft geduurd                                                        

maandelijks CAO'ers / MBV'ers

57

- overl geh werknemer t.g.v. b.o. 24x laatst genoten sal  / anders dan b.o. 

mnd sal + 12x laatst genoten sal                                                                                            

- overl ongeh werkn t.g.v. b.o. 27x laatst genoten sal / anders dan b.o. 

mnd sal + 18x laatst genoten sal     

eenmalig CAO'ers / MBV'ers

58 - bij overlijden van de partner SRD  2.467,50 eenmalig CAO'ers / MBV'ers

59
CAO Premie proefperiode

Over de duur van de proefperiode naar ratio van 75% of 85% van

de bevordering toegekende salarisverhoging.
Bij definitieve aanstelling CAO'ers / MBV'ers

60

a.   Volledige waarneming in een hogere funktie,                             

- 40% van het dagloon van betrokkene.

61

b.  Gedeeltelijke waarneming in een hogere funktie, - 30% 

van het dagloon van betrokkene.

62

c.   Waarneming in een gelijke funktie,  - 20%  van  het  

dagloon van betrokkene.
63 NVA / BRIEF Directie Bijdrage in de aansluitkosten Max. SRD 1.600,= op nieuwe aansluiting of uitbreiding eenmalig na goedkeuring Dir/HRM CAO'ers / MBV'ers

64 onbekend Telefoonvergoeding CAO medewerkers Op aanvraag Manager maandelijks CAO 'ers

65
CAO salarisaanpassing van 1 periodiek van de salarisschaal salarisaanpassing per 1 januari van het jaar dat 58 jaar en 60 jaar bereikt maandelijks CAO'ers en MBV'ers

66 CAO 5 extra verlofdagen in het jaar dat de leeftijd van 55 wordt bereikt jaarlijks CAO'ers en MBV'ers

Reisverzekering CAO / MBV

CAO Waarnemingstoelage CAO'ers / MBV'ers
Bij waarneming van tenminste 3 dagen 

aaneengesloten

Vergoeding bij arbeidsongeschiktheidCAO

CAO Vergoeding bij overlijden 


