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Onderhandelaarsakkoord 

CAO Groningen Airport Eelde nv 
 
 
 
In vervolg op het overleg op 19  november 2012 hebben werkgever en 
vakverenigingen in december 2012 een constructief overleg gevoerd voor een 
nieuwe CAO. Het overleg heeft geresulteerd in het volgende 
onderhandelaarsakkoord. 
 
 
Het onderhandelaarsakkoord luidt als volgt:  
 
• Looptijd 
Partijen zijn een looptijd overeengekomen van 12 maanden; van 1 januari 2013 tot 
1 januari 2014.  
 
• Loon 
De salaristabel wordt met ingang van 1 januari 2013 verhoogd met: 

- 1,25% 
 

• Eindejaarsuitkering 
De eindejaarsuitkering wordt in 2013 verhoogd met 0,5% (van 6.0% naar 6,5%) met 
een bodem van € 1.100,00. 

 
• Eenmalige individuele uitkering 2013 
Partijen zijn overeengekomen dat werknemers die op 31 december 2013 in dienst 
van Groningen Airport Eelde zijn, een eenmalig resultaatafhankelijke bruto uitkering 
ontvangen. Iedere € 100.000,00 resultaatverbetering ten opzichte van de begroting 
resulteert in een bruto uitkering van € 100,00. De eenmalige uitkering wordt 
uitbetaald bij de salarisbetaling van mei 2014.  
.  
• Indexatie vergoedingen 
De vergoeding in geval van Extra stand-by diensten met Kerst en Oud&Nieuw wordt 
met ingang van 1 januari 2013 geïndexeerd met de Cao-loonstijgingen. 
 
• Bovenwettelijke uitkering bij werkeloosheid 
Partijen zijn overeengekomen om de Sociale Leidraad geen onderdeel meer te laten 
zijn van het reguliere Cao-overleg, maar dit te bespreken in een Technisch Overleg 
gericht op een uitkomst uiterlijk 1 mei 2013 
 
• Maaltijdvergoeding 
De regeling over de Maaltijdvergoeding wordt opgenomen in de CAO Groningen 
Airport Eelde. De vergoeding bedraagt met ingang van 1 januari 2013 € 15,50 per 
maand.  
 
• Meerwerkregeling bij deeltijd dienstverband 
Partijen zijn overeengekomen dat Groningen Airport Eelde de CAO 
arbeidsvoorwaardelijk zodanig inricht dat een deeltijder financieel niet wordt 
benadeeld als hij/zij binnen de arbeidstijden meeruren werkt. Dit houdt in dat 
arbeidsvoorwaarden als vakantiegeld, levensloopregeling en eindejaarsuitkering 
worden vergoed over het feitelijk genoten maandinkomen. 
 
• Medezeggenschap 
Er is overeenstemming tussen partijen om de Faciliteitenregeling PVT/OR op te 
nemen in de CAO Groningen Airport Eelde.  
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• Maaltijdvergoeding 
Er is overeenstemming over de regeling Flexroosters. Deze wordt als bijlage 
opgenomen in de CAO Groningen Airport Eelde. 
 
• Duurzame inzetbaarheid van personeel 

Groningen Airport Eelde zet zich positief in voor een passende functie binnen de 
organisatie voor een jonggehandicapte (Wajong).  
 
Werkkostenregeling 
De Werkkostenregeling wordt ingevoerd per 1 januari 2014. Partijen zijn 
overeengekomen dat de Werkkostenregeling medio 2013 wordt besproken in een 
Technisch overleg.  
 
Scholing en loopbaanbeleid 
Partijen zijn overeengekomen om gedurende de looptijd van de CAO te studeren op 
het (verder) moderniseren van de Cao. In deze modernisering worden de onderdelen 
Scholing, Loopbaanbeleid, Ontwikkeling en Employability in onderlinge samenhang 
beschouwd, waarbij  de vergoeding Levensloop/Vitaliteit (1,5%) onderdeel kan 
uitmaken van een “persoonlijk budget”. 
 
Mantelzorg 
Groningen Airport Eelde biedt Mantelzorgers de mogelijkheid om in overleg met hun 
leidinggevende gebruik te maken van verschillende verlofregelingen, zoals zorgverlof 
en calamiteitenverlof.  
 
Niet-christelijke religieuze feestdagen 
Partijen zijn overeengekomen om werknemers die behoren tot een erkende niet-
christelijke religieuze gemeenschap toe te staan om op de voor hen geldende 
religieuze feestagen onbetaald verlof op te nemen tot een maximum van drie 
kalenderdagen per jaar, mits het rooster het toelaat. 
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