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ONDERHANDELAARSAKKOORD 
 
 
Dit onderhandelaarsakkoord zullen betrokken vakorganisaties in oktober 2012 voorleggen aan hun 
achterban. De volgende onderwerpen maken deel uit van het onderhandelaarsakkoord: 
 
I. Financiële paragraaf 

• Looptijd 

• Loon(ruimte)ontwikkeling 

• Participatieregeling 

• Roosters 

• Eindejaarsattentie 
 
II. Niet financiële paragraaf 

• Garantie geen gedwongen ontslagen 

• Levensfasebewust HR beleid 
 
III. Bijlagen 

• Bijlage 1. Bring Your Own Device 

• Bijlage 2. Technische aanpassingen 

• Bijlage 3. Eindvoorstellen Roostercommissie d.d. 29 februari 2012 

• Bijlage 4. Aanbevelingen van de werkgroep Levensfasebewust HR beleid d.d. 27 september 2012 
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I. Financiële paragraaf 
 
Looptijd 
De cao gaat in per 1 april 2012 en eindigt op 31 maart 2013. De looptijd bedraagt daarmee één jaar. 
 

Loon(ruimte)ontwikkeling 
Ten aanzien van de loonontwikkeling hebben partijen in de cao 2010/2011 een meerjarenafspraak (2010 – 
2012) gemaakt van gematigde loonontwikkeling. Deze afspraak houdt in dat in deze jaren het ‘Rijnlandse 
model’ als uitgangspunt (middeling van verleden en toekomst) geldt op basis van het jaarlijkse door het CBS 
(feitelijke ontwikkeling over de afgelopen referteperiode) en CPB (prognose voor de komende 
referteperiode) gerapporteerde ‘CPI afgeleid’.  
 

 Percentage 

CPI afgeleid 2011 (CBS) 2,2% 

CPI afgeleid 2012 (CPB) 2,0% 

Contractloon aanpassing 2012 2,1% 

 
Omdat partijen rekening wensen te houden met de economische situatie in Nederland en de negatieve 
financiële ontwikkelingen bij onze klanten en partners (met name bij Air France/KLM) is voor de volgende 
invulling gekozen: 

• Per 1 april 2012 een contactloonstijging van 1,25%; 

• In december 2012 een éénmalige uitkering van 0,85% van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en 
eventuele garantietoeslag; 

• De contractloonstijging per 1 april 2013 zal (eenmalig) worden berekend op basis van het 
‘Rijnlandse model’. Uitgangspunt is de op deze wijze vastgestelde loonruimte zo veel als mogelijk 
en verantwoord1 ten gunste van de contractloonontwikkeling te laten komen. 

 
Participatieregeling 
Met ingang van het kalenderjaar 2012 (eventuele uitkering in mei 2013) wordt de staffel van de 
participatieregeling als volgt gewijzigd: 

 Realisatie % 
(t.o.v. budget) Huidig Nieuw 

< 85% 0,00 0,00 

85% - 97,5% 0,00 0,50 

97,5% - 100% 1,00 0,50 

100% 1,00 1,00 

100% - 110% 1,25 1,25 

> 110% 1,50 1,50 

 
 
Met deze wijziging wordt de drempelwaarde voor uitbetaling verlaagd en geldt voor alle 
resultaatafhankelijke variabele beloningsregelingen (cao, niet cao gebonden medewerkers (NCM) en 
Directie) dezelfde minimum drempelwaarde voor uitkering. 
 
Roosters 
De korte termijn voorstellen van de roostercommissie (zie bijlage 3) worden – zo snel mogelijk – (zonder 
terugwerkende kracht) geïmplementeerd. In 2013 zullen de effecten van deze korte termijn voorstellen 
worden geëvalueerd; zo nodig vindt dan nader overleg plaats over eventueel gewenste aanpassingen.  
 
  

                                                 
1 Dat wil zeggen: rekening houdend met eventuele bijzondere omstandigheden.  
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De korte termijn voorstellen omvatten: 

• Het afschaffen van de regel dat reservediensten evenredig verdeeld moeten worden over alle 
diensten. Reservediensten zullen worden ingepland op de momenten dat zij – naar reële 
verwachting – nodig zijn; 

• Het maximale reservedienstpercentage als opgenomen in de roosters zal voortaan 15% bedragen. 
Hierbij geldt voor management het uitgangspunt: ‘pas toe of leg uit’; 

• De zogenoemde negatieve nacalculatie wordt afgeschaft; 

• De ‘dubbele aftop’ van de roostertoeslag wordt vervangen door een ‘enkele aftop’. Deze nieuwe 
(enkele) aftopgrens wordt vastgesteld op het werkelijke rooster(toeslag)percentage over het 
maximum uurloon in salarisschaal vier; 
 

Bij het volgende cao-overleg zal de roosterwerkgroep II worden gevormd die verdere invulling zal geven 
aan de doorontwikkeling van roosterbeleid binnen Schiphol Nederland B.V. 
 
Eindejaarsattentie 
Aan de cao-tafel is eerder gesproken over deze attentie en hebben partijen gezamenlijk geconcludeerd dat 
één welgemeend gebaar meer op zijn plek is dan meerdere kleinere gebaren. Daarom zullen medewerkers 
met ingang van het jaar 2012 één eindejaarsgeschenk tegemoet kunnen zien en blijft de afzonderlijke 
gratificatie achterwege. 
 
 
II. Niet financiële paragraaf 
 
Garantie geen gedwongen ontslagen 
De in bijlage 1 van het cao akkoord 2010 opgenomen paragraaf inzake werkgelegenheid blijft tot 1 april 
2014 ongewijzigd gehandhaafd. Zowel werkgever als vakorganisaties menen hier een passende afspraak 
gemaakt te hebben. 
 
Levensfasebewust HR beleid 
Partijen hebben een nieuw levensfasebewust HR beleid ontwikkeld ter vervanging van het huidige 
levensfasebewust personeelsbeleid. Dit beleid zal per 1 april 2013 worden geïmplementeerd. Het nieuwe 
Levensfasebewust HR beleid geeft uiting aan de gebleken noodzaak om voor een meer gebalanceerd beleid 
zorg te dragen dat een betere invulling geeft aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers in alle 
levensfasen. De invoering van het nieuwe beleid betekent dat er per 1 april 2013 geen instroom meer zal 
zijn in de oude LBPB regeling. Gezien de minimale aankondigingstermijn van 6 maanden, zullen dan ook 
geen aanvragen meer in behandeling worden genomen na 1 oktober 2012.  
 
Het volledige nieuwe levensfasebewust HR beleid staat opgenomen in de aanbevelingen van de werkgroep 
Levensfasebewust HR beleid d.d. 27 september 2012 (bijlage 4). De aanbevelingen van de werkgroep zijn 
integraal door de cao partijen overgenomen.  
 
In aanvulling op de aanbevelingen hebben partijen twee nadere afspraken gemaakt:  

1. Het opgebouwde DIB budget wordt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in beginsel bruto 
uitgekeerd in de eindafrekening. Slechts in de gevallen dat de werknemer de arbeidsovereenkomst 
zelf opzegt of hem ter zake van de beëindiging een verwijt kan worden gemaakt, vervalt het 
opgebouwde DIB budget (met uitzondering van de bovenwettelijke vakantierechten en de 
sabbatical leave rechten, die de werknemer zelf in zijn DIB budget heeft gestort).      

2. Ten aanzien van de groep werknemers in de volcontinudienst die vanwege het bereiken van de 
leeftijd van 60 jaar niet langer werkzaam zullen kunnen zijn in een dergelijke volcontinudienst 
functie, geldt een specifieke werkgelegenheidsgarantie. Deze werkgelegenheidsgarantie houdt in 
dat de werkgever voor deze groep werknemers geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal 
nastreven uitsluitend vanwege het niet beschikbaar zijn van een passende alternatieve functie.  
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Aldus getekend te Schiphol op ………….2012. 
 
      
Schiphol Nederland B.V. Abva Kabo FNV 

 
 
 
 
W.C.M. Mul       E. Vermeulen 
Directeur Human Resources     Bestuurder 

        
 
        CNV Publieke Zaak 
 
 
 
        A. Reijgersberg 
        Bestuurder 

 
 
        VPS 
 
  
 
        K. Veldhuisen 
        Voorzitter     
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III. Bijlagen 
 
 
Bijlage 1. Bring Your Own Device 
 
Schiphol is een groot voorstander van flexibel en ‘mobiel’ werken waar dat mogelijk is. Deze manier van 
werken, draagt bij aan zowel het faciliteren van een gezonde ‘work/life balance’ (en daarmee duurzame 
inzetbaarheid) als aan een verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van werken. In dit kader zal 
Schiphol vanaf 2013 een financiële bijdrage ter beschikking stellen aan medewerkers die hun zelf 
aangeschafte danwel aan te schaffen tablet of notebook ook voor mobiel werken inzetten.  Deze 
(financiële) bijdrage is nadrukkelijk geen arbeidsvoorwaardelijke aanspraak. 
 
 
Bijlage 2. Technische aanpassingen 

 
 Artikel 2.13 Geheimhouding 

De werknemer moet alles geheimhouden waarvan hij in zijn functie kennis heeft genomen en 

waarvan hij weet of kan weten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Dit geldt niet voor zover 

er een wettelijke plicht tot openbaarmaking bestaat. De geheimhoudingsplicht blijft na beëindiging 

van het dienstverband van kracht. 

 

 

 Artikel 2.18 Beschikbaar houden 

1. 

De werkgever kan de werknemer verplichten zich op bepaalde tijden beschikbaar te houden voor het 

onmiddellijk verrichten van opgedragen werkzaamheden. 

2. 

In bijzondere gevallen kan de werknemer worden verplicht om de pauze op of rond de arbeidsplaats 

door te brengen. Deze verplichting wordt opgelegd door het hoofd van het bedrijfsonderdeel. HR 

kan achteraf toetsen of deze verplichting terecht en juist is opgelegd. 

3. 

In de regeling Beschikbaarheid buiten werktijd (A.5) staat meer informatie over 

beschikbaarheidsdiensten. 

 
 

 Artikel 7.9 Doorbetaling van loon 

 1.  

De werknemer die arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek, heeft 

vanaf de dag waarop de arbeidsongeschiktheid is ontstaan gedurende de eerste 52 weken recht op 

doorbetaling van 100% van zijn loon. Na het verstrijken van de termijn van 52 weken heeft de 

werknemer nog 52 weken recht op 70% van zijn loon, maar de werknemer ontvangt dan ten minste 

het wettelijk minimumloon. Deze daling van het percentage heeft geen effect voor de 

pensioenopbouw in deze periode. 

 

 

Regeling A5 

Artikel 1 Beschikbaarheidstoeslag 

De werknemer krijgt een beschikbaarheidstoeslag als hij buiten werktijd beschikbaar moet blijven. 

Voor elk uur van een dergelijke beschikbaarheidsdienst ontvangt de werknemer 20% van zijn 

uurloon (inclusief eventuele individuele toeslagen). De grondslag is vastgesteld op maximaal 8 uur 

per dag en 36 uur per week. Als de werknemer altijd in zijn pauzes beschikbaar moet zijn, ontvangt 

hij 0,82% van zijn salaris met een minimum van K 20,50. 
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Artikel 3 Beperkingen beschikbaarheid  

1. 

In geval van vereiste beschikbaarheid, geldt het uitgangspunt dat per periode van 24 uur slechts één 

persoon beschikbaar is. 

… 


