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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  

 

 

Preambule 

 

Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) geldt voor huidige en te benoemen werknemers in 

dienst van de werkmaatschappij Damco Netherlands B.V. of haar rechtsopvolgers, vallende onder 

deze CAO. 

 

De CAO zal ook toegepast worden op uitzendkrachten werkzaam bij of voor werkgever, voor zover 

wettelijk mogelijk. 

 

Ondergetekenden: 

 

Damco Netherlands B.V. gevestigd te Rotterdam, 

 

partij ter ene zijde, 

 

 

en de werknemersorganisaties: 

 

FNV Bondgenoten te Amsterdam 

 

partijen ter andere zijde, 

 

zijn deze CAO overeengekomen. 

 

De CAO treedt in werking op 1 april 2013 en eindigt van rechtswege op  

31 maart 2014 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

 

Artikel 1 Definities 

 

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 

 

werkgever: Damco Netherlands B.V. 

werknemer: elke medewerker in dienst van de werkgever met 

standplaats in Nederland wiens functie is ingedeeld in de 

jobgrades t/m 52. Als werknemer in de zin van deze CAO 

wordt niet beschouwd de stagiair, de trainee, een 

expat/impat of de vakantiewerker en daarmee gelijk te 

stellen categorieën 

voltijd dienstverband: een dienstverband met een arbeidstijd van 38,75 uur per 

week 

deeltijd dienstverband: een dienstverband met een arbeidstijd van minder dan 

38,75 uur per week waarbij bepalingen van deze CAO  naar 

rato van toepassing zijn, tenzij dit in een artikel anders is 

bepaald 

kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december 

regelingenboek Damco: (Regelingenboek, Company Handbook) het door werkgever 

gehanteerde standaard voorlichtings-materiaal voor alle 

werknemers waarin zijn opgenomen (verwijzingen naar) 

algemene bedrijfsregelingen en verplichtingen van 

werkgever en/of werknemer 

jaarsalaris: het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en eventueel 

een 13e maand, en exclusief bijzondere beloningen, 

toeslagen en eenmalige uitkeringen 

maandsalaris: is afgeleid van het jaarsalaris maar is afhankelijk van de 

keuze van werknemer wel of geen inbouw 13e maand. Bij 

keuze voor een 13e maand wordt dit 1/14 deel van het 

jaarsalaris 

Bij keuze voor geen 13e maand wordt dit 1/13 deel van het 

jaarsalaris 

basis uurloon: jaarsalaris excl. vakantietoeslag /12 

168 
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Artikel 2 Geschillen 

 

1. Partijen verbinden zich om, indien tussen hen een verschil van mening bestaat met 

betrekking tot de interpretatie, de naleving of het toepasselijk zijn van de CAO, te 

trachten in overleg tot overeenstemming te komen. 

2. Wanneer een der partijen tijdens het in lid 1 bedoelde overleg meent dat zulk een 

overeenstemming niet te bereiken is, dan behoudt deze het recht om het geschil aan de 

rechter voor te leggen. 

 

Artikel 3 Informatie aan werknemersorganisaties 

 

1. De werkgever zal de werknemersorganisaties tenminste een maal per jaar informeren 

over de algemene gang van zaken in de onderneming alsmede over voorgenomen 

beslissingen, die tot een aanmerkelijke verandering in de bedrijfssituatie aanleiding 

geven, voor zover hieraan sociale gevolgen en/of gevolgen voor de werkgelegenheid zijn 

verbonden. 

2. Hierbij zal door de werkgever en de werknemersorganisaties rekening worden gehouden 

met de positie en de taak van de ondernemingsraad. 

 

Artikel 4 Hardheidsclausule 

 

In alle gevallen waarin deze CAO niet voorziet dan wel tot onbillijke situaties of resultaten leidt, 

kan de werkgever de nodige voorzieningen treffen. 
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HOOFDSTUK 2 ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

 

Artikel 5 Aanstelling 

 

1. De werkgever zal met elke werknemer individueel een schriftelijke arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarin naar deze en naar latere tussen partijen te sluiten CAO’s wordt verwezen, 

evenals naar een op dat moment geldend Regelingenboek. 

2. De arbeidsovereenkomst vermeldt onder meer de aard van het dienstverband, de datum 

van indiensttreding, het salaris, de arbeidsduur en de functie waarin de werknemer 

wordt te werk gesteld.  

3. Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. 

5. Bij aanstelling ontvangt de werknemer een exemplaar van deze CAO en het geldende 

Regelingenboek. 

 

 

Artikel 7 Einde dienstverband 

 

1. De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege 

op de dag waarop de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt. 

2. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt door de werkgever of de werknemer 

tegen het einde van de maand opgezegd met inachtneming van de wettelijke 

opzegtermijn. 

3. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer de tijd is 

verstreken die in de individuele arbeidsovereenkomst is overeengekomen. 

4. Indien in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen dat deze tussentijds 

kan worden beëindigd geldt dat tegen het einde van de maand wordt opgezegd met 

inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 

5. Indien bij ontslag op basis van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid de werknemer 

binnen één jaar nadat het ontslag is ingegaan weer volledig arbeidsgeschikt wordt, dan 

heeft hij het recht op voorkeursbehandeling bij sollicitatie naar een vacante functie. 
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HOOFDSTUK 3 BELONING 

 

Artikel 8 Keuze inbouw 13e maand in maandsalaris 

 

1. Werknemers kunnen kiezen voor een relatief hoger maandsalaris zonder een 13e maand 

of een relatief lager maandsalaris met een 13e maand.  

2. Een nieuwe werknemer kan zijn keuze kenbaar maken bij indiensttreding. Werknemers 

kunnen hun keuze wijzigen per ieder kalenderjaar. De keuze moet voor 30 november 

van het voorgaande jaar schriftelijk worden gemeld. Zonder bericht loopt de huidige 

regeling door. 

 

Artikel 9 Vakantietoeslag 

 

1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk kalenderjaar.  

2. De vakantietoeslag bedraagt 1 bruto maandsalaris en wordt uitbetaald in de maand mei 

van elk kalenderjaar en wordt afgeleid van het in die maand geldende maandsalaris. 

3. De werknemer die op 1 mei 22 jaar of ouder is, met een fulltime dienstverband, heeft 

recht op een minimum vakantietoeslag gelijk aan het maximum bedrag van salarisschaal 

45 (zie artikel 11 lid 1.) 

4. Indien het dienstverband geen vol kalenderjaar heeft geduurd, wordt voor het 

opbouwgedeelte een evenredig deel van deze toeslag betaald dan wel voor het 

voorschotgedeelte een evenredig deel verrekend met het nog te betalen salaris.  

 

Artikel 10 Functies en indeling in jobgrades 

 

De functies van werknemers zijn ingedeeld in jobgrades volgens het International Position 

Evaluation (IPE) systeem van Mercer. Het overzicht van functies gekoppeld aan jobgrades is in het 

bedrijf beschikbaar. 

 

Artikel 11 Beloningssysteem en indeling salarisschalen 

 

1. Bij elke jobgrade behoort een salarisschaal met een minimum en een maximum. De 

vanaf 1 april 2013 geldende salarisschalen zijn in bijlage 1 opgenomen. Jaarlijks kunnen 

de salarisschalen indien gewenst aangepast worden. Uitgangspunt is dat de 

salarisschalen marktconform zijn. Werkgever zal hiertoe regelmatig onderzoek 

verrichten. 

 

2. Afhankelijk van ervaring, leeftijd en opleiding wordt een werknemer bij indiensttreding 

ingedeeld in de salarisschaal die hoort bij de betreffende jobgrade van de functie. 

 

3. In afwijking van lid 2 kan een werknemer, die nog niet (geheel) aan de functie-eisen 

voldoet, bij start in een functie voor maximaal twee jaar in een ontwikkeltraject in een 

lagere jobgrade worden ingedeeld. Met de betreffende werknemer worden afspraken 

gemaakt wanneer bij welke behaalde doelstellingen definitieve inschaling in de juiste 

jobgrade plaatsvindt. In beginsel vindt definitieve inschaling na één jaar plaats, maar 

maximaal na twee jaar. Het definitieve salaris zal minimaal het minimum salaris 

behorende bij de betreffende jobgrade zijn. 
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4. Werknemers ontvangen – afhankelijk van hun beoordeling - een salarisverhoging per 1 

april van enig jaar, tenzij de CAO een afwijkende looptijd heeft, of dit voor een nieuwe 

werknemer expliciet anders is afgesproken in zijn arbeidsovereenkomst. Hiervan kan 

bijvoorbeeld sprake zijn indien er bij het bepalen van het aanvangssalaris reeds rekening 

is gehouden met een eventuele indexering of verhoging. 

 

Alle werknemers die op 1 september in dienst zijn worden  beoordeeld op basis van het 

geldende Performance Appraisal & Personal Development System, waarover met de 

ondernemingsraad afspraken gemaakt zijn. Werkgever streeft ernaar een transparante 

eenvoudige beloningssystematiek te hanteren, waar een duidelijk onderscheid gemaakt 

wordt tussen de salarisverhoging van werknemers die presteren onder de norm, op de 

norm en boven de norm. 

 

5. Werknemers die onder de norm presteren, worden hierover gedurende het jaar op de 

hoogte gesteld door hun leidinggevende, zodat zij de tijd krijgen zich te verbeteren om 

alsnog minimaal aan de norm te voldoen. Hiervoor dient bijvoorbeeld de Mid Year 

Review, een tussentijdse beoordeling of een vastgelegd gespreksverslag. Indien er in het 

lopende jaar geen op- of aanmerkingen geweest zijn op het functioneren dan kan men 

aan het einde van het jaar geen onvoldoende scoren in het beoordelingsgesprek. 

 

6. Werknemers die buiten hun schuld geen beoordeling hebben ontvangen, krijgen een 

verhoging gebaseerd op de objective score 3, met values respectievelijk leadership score 

consistent. 

 

7. Werknemers die op basis van de voor hen geldende salarisverhoging boven het 

maximum van een schaal uitstijgen krijgen de salarisverhoging tot het maximum van de 

betreffende salarisschaal plus een eenmalige bruto uitkering van het verschil tussen wat 

hun salaris had geweest en dit maximum. Werknemers die op of boven het voor hen 

geldende maximum schaalsalaris zitten, krijgen alleen de eenmalige uitkering gebaseerd 

op het maximum van het schaalsalaris. 

 

8. Met vakbonden wordt een factor D afgesproken. De factor D bedraagt per 1 april 2013 

0%.  
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9. De individuele salarisverhoging wordt berekend op basis van onderstaand overzicht: 

 

Eindoordeel Values Verhoging 

werknemer 

Leadership Verhoging 

Leider 

1 of 2 Niet relevant 0.0* D Niet relevant 0.0* D 

3 

Inconsistent 0.0* D Inconsistent 0.0* D 

Inconsistent 0.0* D Consistent 0.0* D 

Inconsistent 0.0* D Visible driving 

force 

0.0* D 

Consistent 1.0* D Inconsistent 0.0* D 

Consistent 1.0* D Consistent 1.0* D 

Consistent 1.0* D Visible driving 

force 

1.5* D 

Visible driving force 1.5* D Inconsistent 0.0* D 

Visible driving force 1.5* D Consistent 1.5* D 

Visible driving force 1.5* D Visible driving 

force 

1.5* D 

4 

Inconsistent 0.5* D Inconsistent 0.5* D 

Inconsistent 0.5* D Consistent 0.5* D 

Inconsistent 0.5* D Visible driving 

force 

0.5* D 

Consistent 1.5* D Inconsistent 0.5* D 

Consistent 1.5* D Consistent 1.5* D 

Consistent 1.5* D Visible driving 

force 

2.0* D 

Visible driving force 2.0* D Inconsistent 0.5* D 

Visible driving force 2.0* D Consistent 2.0* D 

Visible driving force 2.0* D Visible driving 

force 

2.0* D 

5 

Inconsistent 1.0* D Inconsistent 1.0* D 

Inconsistent 1.0* D Consistent 1.0* D 

Inconsistent 1.0* D Visible driving 

force 

1.0* D 

Consistent 2.5* D Inconsistent 1.0* D 

Consistent 2.5* D Consistent 2.5* D 

Consistent 2.5* D Visible driving 

force 

3.0* D 

Visible driving force 3.0* D Inconsistent 1.0* D 

Visible driving force 3.0* D Consistent 3.0* D 

Visible driving force 3.0* D Visible driving 

force 

3.0* D 
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Artikel 12 Functiewijziging 

 

1. Om de employability van de werknemers te vergroten, wil werkgever horizontale en 

verticale mobiliteit stimuleren, ook in een verhoging van het basissalaris. De percentages 

genoemd bij lid 3 en 4 zijn richtlijnen, waar gemotiveerd van afgeweken kan worden. 

2. Indien een werknemer in opdracht van werkgever langer dan één maand een functie 

waarneemt die hoger ingeschaald is dan zijn eigen functie, krijgt de werknemer een door 

werkgever te bepalen billijke toeslag. Dit geldt ook voor het verrichten van 

werkzaamheden van een hoger functieniveau op projectbasis. 

3. Bij een horizontale functiewijziging (binnen de jobgrade) en gebleken geschiktheid voor de 

nieuwe functie krijgt de werknemer binnen een termijn van maximaal zes maanden na de 

functiewijziging een salarisverhoging van 2 tot maximaal 5%, afhankelijk van de inschaling 

van de werknemer in de salarisschaal. 

4. Bij een verticale functiewijziging (een werknemer gaat een nieuwe functie bekleden met 

een hogere jobgrade) wordt het salaris van werknemer aangepast met 4 tot maximaal 

10% per officiële startdatum. Uitgangspunt is dat werknemer hierdoor binnen de 

salarisschaal valt van de hogere functie. Indien een werknemer hierdoor nog buiten de 

schalen valt, kan sprake zijn van een situatie zoals omschreven in artikel 11 lid 3. 

5. Indien een werknemer na gebleken onvoldoende functioneren of op eigen verzoek, of naar 

aanleiding van een loopbaan-advies wordt overgeplaatst of binnen zijn afdeling een andere 

functie gaat vervullen, en de nieuwe functie is ingedeeld in een lagere jobgrade dan die 

waarin de werknemer zich bevindt: 

a. blijft het salaris ongewijzigd indien het actuele salaris van de werknemer lager is dan 

het maximum salaris van de nieuwe jobgrade; 

b. wordt het salaris per datum van overplaatsing of ingang verlaagd tot het maximum 

salaris van de nieuwe jobgrade, indien het actuele salaris van de werknemer hoger is 

dan dat maximum salaris. 

c. Indien sprake is van een situatie zoals omschreven in lid b wordt het verschil tussen het 

oude en nieuwe salaris in 24 maanden in evenredige termijnen afgebouwd. 

6. Indien een werknemer als gevolg van een herstructurering van de organisatie of 

herwaardering van een functie boven het schaalmaximum komt, behoudt werknemer zijn 

actuele salaris. Zolang het salaris van werknemer zich boven het salaris maximum van de 

schaal bevindt, vinden salarisverhogingen plaats volgens artikel 11 lid 7. 
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HOOFDSTUK 4 ARBEIDSTIJD 

 

Artikel 13 Arbeidstijd 

 

De normale arbeidstijd per week bedraagt 38,75 uur. De normale arbeidstijd per dag bedraagt 

7,75 uur per dag. 

 

Artikel 14 Werktijden 

 

1. De normale werktijd in de dagdienst ligt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 

19.00 uur (dagvenster), met een pauze van 30 minuten tussen 12.00 en 14.00 uur. De 

werknemer maakt met zijn manager afspraken over zijn werktijden. Waar mogelijk 

wordt met individuele wensen van de werknemer rekening gehouden, waarbij 

uitgangspunt is dat de continuiteit en bereikbaarheid op de afdeling kostenneutraal 

gewaarborgd blijft. 

2. De werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van de voor hem geldende 

werktijden. 

3. Bij onvoorziene wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden kan de werkgever 

tussentijds de vastgestelde individuele werktijden aanpassen. 

4. De werktijdenregelingen inclusief pauzes binnen de onderneming, worden vastgesteld 

met inachtneming van de Arbeidstijdenwet en het bepaalde in de Wet op de 

Ondernemingsraden. 
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HOOFDSTUK 5 TOESLAGEN 

 

Artikel 15 Overwerk 

 

1. Indien de bedrijfsomstandigheden dit vereisen  - te beoordelen door de werkgever - is de 

werknemer verplicht het opgedragen overwerk te verrichten. Overwerk verricht zonder dat 

daartoe vooraf opdracht is gegeven wordt niet als zodanig beschouwd. 

De werknemer werkzaam in de loods die 50 jaar of ouder is, zal in het kader van het 

levensfasebewust personeelsbeleid slechts op basis van vrijwilligheid overwerk verrichten. 

Voor werknemers op kantoor geldt dit vanaf een leeftijd van 55 jaar. 

2. Voor werknemers is sprake van overwerk indien meer dan de normale arbeidsduur per 

dag wordt gewerkt, dan wel op uren buiten het dagvenster.  

Tevens is sprake van overwerk indien gewerkt wordt op zaterdag, zondag en feestdagen. 

3. De werknemer tot en met jobgrade 49 komt in aanmerking voor een 

overwerkvergoeding. De werknemer in jobgrade 50 en 51 komt in aanmerking voor een 

overwerkvergoeding voor de uren die de grens van 10 meeruren per maand te boven 

gaan, tenzij een regeling wordt afgesproken met de OR voor een specifieke afwijkende 

situatie. Een werknemer in jobgrade 52 komt niet in aanmerking voor een 

overwerkvergoeding, tenzij een regeling wordt afgesproken met de OR voor een 

specifieke afwijkende situatie. 

4. Bij meer dan twee uur aaneengesloten overwerk 's avonds zal door de werkgever een 

maaltijd worden verstrekt. Indien dit niet mogelijk is, kan slechts na overleg met de 

leidinggevende een redelijke maaltijdvergoeding van maximaal € 10,= netto worden 

gedeclareerd, waarbij het belangrijk is dat het bonnetje bewaard wordt. Indien in het 

weekend of op feestdagen meer dan 4 uur op een dag wordt overgewerkt bestaat 

eveneens recht op deze maaltijd. 

5. Het eerste half uur na werktijd wordt niet als overwerk beschouwd maar als afmaken 

werk. Indien langer dan een half uur wordt overgewerkt, waarbij afgerond wordt op 

kwart uren, vindt wel de vergoeding inclusief dit half uur plaats. Een extra etenspauze 

van een half uur na werktijd wordt niet als overwerk beschouwd. 

6. Van overwerk is voor een deeltijdwerknemer pas sprake, indien deze werknemer meer uren 

heeft gewerkt dan geldend voor een werknemer met een voltijd dienstverband. 

Meeruren die vallen binnen de normale arbeidsduur per dag van de voltijd werknemer 

worden uitbetaald op basis van 118 % van het uursalaris. 

7. Per gewerkt overuur ontvangt de werknemer het normale uurloon. Daarnaast gelden de 

navolgende toeslagpercentages: 

a. uren op maandag tot en met vrijdag: 30 % van het uursalaris; 

b. uren op zaterdag: 50 % van uursalaris; 

c. uren op zon- en feestdagen: 100 % van het uursalaris.  

In verband met de administratieve verwerking vindt de betaling van overwerk plaats 

met een latere salarisbetaling dan waarin het overwerk is verricht. 
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Artikel 16 Standby vergoeding 

 

1. Voor sommige opdrachtgevers is het belangrijk dat werknemers van het bedrijf ook buiten 

reguliere kantooruren bereikbaar zijn en - indien gewenst - beschikbaar om werk te 

verrichten. Hiervoor heeft werkgever met haar ondernemingsraad een standbyregeling 

afgesproken, die in het regelingenboek is opgenomen. 

2. Een werknemer die volgens rooster standby is heeft recht op een vergoeding per uur. De 

vergoeding is € 1,25 bruto per uur op doordeweekse dagen en € 1,75 bruto per uur in het 

weekend. Een weekend loopt van vrijdag 24.00 uur tot zondag 24.00 uur. 

3. Een werknemer kan recht op een overwerkvergoeding hebben indien er als gevolg van een 

oproep arbeid buiten reguliere werktijden verricht moet worden. 

a. Tot en met jobgrade 49 worden deze gewerkte uren buiten de reguliere werktijden 

als overwerk beschouwd. 

b. In jobgrade 50 en 51 worden deze als onderdeel van het all in salaris beschouwd, 

tenzij het meer dan 10 uren per maand betreft. Hierboven is wederom sprake van 

overwerk. 

c. Voor een werknemer in jobgrade 52 of hoger worden de uren in het all in salaris 

beschouwd. 

d. In gevallen b. en c. van dit lid kan een regeling worden afgesproken met de OR voor 

een specifieke afwijkende situatie. 

4. In alle gevallen dienen na verrichte arbeid buiten reguliere werktijden de arbeids- en 

rusttijden in acht te worden genomen.  

5. Indien een werknemer arbeid buiten reguliere kantoortijden verricht, kan tevens sprake zijn 

van recht op een reisvergoeding, indien werknemer met eigen vervoer reist. Hiervoor geldt 

een vergoeding van 19 cent per kilometer. De werknemer kan deze kosten via de reguliere 

procedure zelf declareren. 

 

Artikel 17 Onregelmatigheidstoeslag / shifttoeslag 

 

1. Er zal een toeslag worden toegekend voor het feitelijk werken op onregelmatige uren. 

Als onregelmatige uren gelden: 

- 20.00 - 23.00 uur  25% van het basisuurloon 

- 23.00 - 07.00 uur  30% van het basisuurloon 

- zaterdag   50% van het basisuurloon 

- zon- en feestdagen  100% van het basisuurloon 

2. Deze toeslag wordt niet verstrekt bij overwerk. Dan geldt alleen de overwerk toeslag. 

 

 

Artikel 18 Vergoeding woon-werkverkeer 

 

1. Een werknemer die binnen een straal van 5 km van zijn standplaats woont of die 

beschikking heeft over bedrijfsvervoer, ontvangt geen vergoeding. 

2. Een werknemer die 5 kilometer of meer van zijn standplaats woont en reist met openbaar of 

eigen vervoer krijgt een tegemoetkoming op basis van de kosten van interlokaal openbaar 

stad- en streekvervoer. 

3. Met behulp van de website www.9292ov.nl wordt de vergoeding bepaald, op basis van een 

ster maandabonnement. Uitbetaling vindt netto plaats voor zover fiscale regels dit toestaan. 

4. De vergoedingen worden aangepast als de tarieven wijzigen.  
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5. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid / afwezigheid wordt de betaling van de vergoeding stop 

gezet per laatste dag van de maand volgend op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid / 

afwezigheid en vangt weer aan per eerste dag van de maand volgend op de eerste dag van 

hervatting van de werkzaamheden. 

 

Artikel 19 BHV-vergoeding 

 

1. Naast de kosten voor de opleiding betaalt werkgever ook een bedrag van bruto  

€ 185,- indien het diploma behaald wordt op verzoek van werkgever. 

2. Leden van de BHV-commissie (waar werkgever deze leden aanwijst) krijgen in de maand 

oktober tevens een vergoeding van bruto € 150,- zolang zij onderdeel uitmaken van de 

commissie. 
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HOOFDSTUK 6 VAKANTIE, VERLOF EN FEESTDAGEN 

 

Artikel 20 Vakantiedagen 

 

1. De werknemer met een voltijd dienstverband heeft recht op 29 vakantiedagen per jaar. 

2. Indien het dienstverband niet gedurende het gehele kalenderjaar bestaat, wordt de 

aanspraak op vakantie vastgesteld in evenredigheid met het aantal volle maanden dat 

de werknemer in dienst is, waarbij de aanspraak rekenkundig wordt afgerond op halve 

dagen. Een periode van een halve maand of korter wordt verwaarloosd; een periode van 

langer dan een halve maand wordt als een hele maand gerekend. Een maand in deze zin 

wordt gesteld op 30 dagen. 

3. De werknemer met een voltijd dienstverband is verplicht ten minste 20 vakantiedagen 

per jaar op te nemen tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken.  

4. Ook in geval van arbeidsongeschiktheid wordt er naar gestreefd afspraken te maken 

over het opnemen van minimaal 20 vakantiedagenper jaar. 

5. De tijdstippen en perioden waarop vakantiedagen worden opgenomen, worden 

vastgesteld door de werkgever na overleg met de werknemer. Het aanvragen van 

vakantie dient zo tijdig mogelijk te gebeuren, zodat bij de beslissing met de belangen 

van de werknemer en werkgever rekening gehouden kan worden. 

6. Van de jaarlijkse vakantie aanspraak zullen minimaal 2 weken maar indien gewenst 3 

weken aaneengesloten worden verleend. 

7. Indien het saldo vakantiedagen van een werknemer in enig kalenderjaar groter is dan 50 

vakantiedagen, treden werkgever en werknemer in overleg om afspraken te maken over 

hoe dit overschot aan vakantiedagen in het betreffende kalenderjaar kan worden 

weggewerkt. 

8. Vakantiedagen die niet zijn opgenomen binnen 5 jaar na de laatste dag van het 

kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, vervallen. 

 

Artikel 21 Ziekte tijdens vakantie  

 

Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens een vakantie, zullen deze dagen niet als 

vakantiedagen worden geteld, indien en voorzover de werknemer de desbetreffende 

voorschriften bij ziekte en arbeidsongeschiktheid naleeft. De voorschriften zijn opgenomen in 

het Regelingenboek. 

 

Artikel 22 Vakantiedagen bij einde dienstverband 

 

1. Indien de werknemer bij beëindiging van het dienstverband de hem toekomende 

vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen, zullen de resterende vakantiedagen worden 

uitbetaald. 

2. Teveel genoten vakantiedagen zullen bij beëindiging van het dienstverband worden 

verrekend met het nog uit te betalen salaris. 

 

Artikel 23 Recuperatiedagen 

 

Loodsmedewerkers (blue collar) hebben vanaf 2011 recht op recuperatiedagen vanaf het 

kalenderjaar dat de leeftijd van 57 bereikt wordt. Deze uren zijn bedoeld om te herstellen van 
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de fysieke inspanning die de functie vraagt. Peildatum is 31 december van ieder jaar. Alle 

dagen worden voor 100% betaald.  

 

57 jaar:  4 dagen (31 uur) 

58 jaar:  4,5 dag (34,88 uur) 

59 jaar:  5 dagen (38,75 uur) 

60 jaar:  5,5 dag (42,63 uur) 

61 jaar:   6 dagen (46,50 uur) 

62 jaar:  6,5 dag (50,38 uur) 

63 jaar:  7,5 dag (58,13 uur) 

64 jaar:  8 dagen (62 uur) 

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 De beschikbare uren kunnen niet worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar; 

 De beschikbare uren kunnen/mogen niet opgespaard worden; 

 De beschikbare uren worden ingeroosterd door de leidinggevende; 

 De beschikbare uren kunnen/mogen niet direct vooraf of aansluitend aan een vakantie 

opgenomen worden. 

 

Artikel 24 Feestdagen 

 

1. Als doorbetaalde feestdagen vallend op maandag t/m vrijdag worden benoemd: 

Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de 

door de overheid aangewezen dag ter viering van Koninginnedag en in lustrumjaren 5 

mei ter viering van de nationale Bevrijdingsdag. 

2. Speciaal feestdagenverlof met behoud van salaris geldt, voor zover de werkzaamheden 

het toelaten, op de  volgende tijdstippen: Goede Vrijdag, 5 december, 24 december en 

31 december op werkdagen vanaf 15.00 uur. 

3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt. 

 

Artikel 25 Kort verzuim en bijzonder verlof met behoud van salaris 

 

1. Indien de volgende gelegenheden plaatsvinden op werkdagen van de werknemer, kan de 

werknemer een beroep doen op bijzonder verlof met behoud van salaris. Het 

geregistreerd partnerschap wordt gelijk gesteld aan het huwelijk. 

a. op de dag van de ondertrouw van de werknemer: ½ dag 

b. huwelijk en wettelijk partnerregistratie: 2 dagen 

c. kraamverlof: 2 dagen voor bevalling van echtgenote of geregistreerde partner 

d. bijwonen van huwelijk van familielid in de 1e en 2e graad: 1 dag 

e. 12 ½-, 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer: 1 dag 

f. bijwonen van 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest ouders, schoonouders en 

grootouders: 1 dag 

g. overlijden van echtgeno(o)t(e) of kind: de dag van overlijden t/m de dag van de 

uitvaart 

h. overlijden van ouders, schoonouders: 2 dagen 

i. Bijwonen begrafenis van familielid in de 1e en 2e graad: 1 dag 

j. jubileum, voor zover benoemd bij artikel 28: 1 dag 

k. benodigde tijd voor noodzakelijk doktersbezoek: in overleg met de leidinggevende, in 

principe aan het begin of einde van de dag 
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l. palliatief verlof: voor het bijstaan van een inwonende echtegeno(o)t(e) of kind in de 

laatste levensfase, maximaal 10 volle werkdagen, eventueel flexibel op te nemen. 

Het salaris wordt doorbetaald 

m. verhuizen: 1 dag (maximaal 1 keer per jaar) 

2. Voorts gelden de wettelijke verlofregelingen zoals vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. 

Zie hiervoor de website van het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

 

Artikel 26 Kopen of verkopen van vakantiedagen  

 

1. De werknemer kan per kalenderjaar, na overleg met de werkgever en indien de 

bedrijfsomstandigheden dat toelaten, tot maximaal 6 extra vakantiedagen bijkopen, 

ongeacht het tegoed aan vakantiedagen. De bijgekochte vakantiedagen dienen in 

hetzelfde kalenderjaar te worden opgenomen. 

2. Per gekochte vakantiedag zal een inhouding plaatsvinden van één bruto dagloon (zijnde 

het jaarsalaris gedeeld door 261 dagen. Bij een parttime dienstverband geldt het aantal 

parttime dagen). De inhouding vindt plaats in de maand volgend op die waarin de 

werkgever het bijkopen heeft aanvaard en op basis van het ten tijde van de afrekening 

voor de werknemer geldende maandsalaris. 

3. De werknemer kan per kalenderjaar, na overleg met de werkgever en indien de 

bedrijfsomstandigheden dat toelaten, maximaal 9 verlofdagen waarop de werknemer in 

dat jaar recht heeft, aan de werkgever verkopen, indien en voor zover het tegoed aan 

verlofdagen daartoe toereikend is. 

4. Het aanbod tot verkoop dient uiterlijk 1 november van het lopende kalenderjaar door de 

werknemer te worden gedaan. Uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar dient 

door de werkgever over dit aanbod te zijn beslist.  

5. Per verkochte vakantiedag zal een uitbetaling plaatsvinden van één bruto dagloon 

(zijnde het jaarsalaris maal deeltijdfactor gedeeld door 261 dagen). De uitbetaling vindt 

plaats in de maand volgende op die waarin de werkgever het aanbod tot verkoop heeft 

aanvaard op basis van het ten tijde van de afrekening voor de werknemer geldende 

maandsalaris. Geen uitbetaling van verlofdagen vindt plaats, indien het verloftegoed 

daarvoor ontoereikend is. 



CAO Damco Netherlands B.V. april 2013 – april 2014   19 

HOOFDSTUK 7 TEGEMOETKOMINGEN EN ANDERE FACILITEITEN 

 

Artikel 27 Algemene tegemoetkomingen en faciliteiten 

 

1. Tegemoetkomingen en andere faciliteiten worden door de werkgever verstrekt binnen de 

fiscale grenzen zoals die in het betreffende kalenderjaar gelden. 

2. De meeste bedrijfsregelingen voor zakelijke kilometers, parkeerkosten, verstrekking van 

een mobiele telefonie, verhuiskosten worden in overleg met de OR vastgesteld. 

 

Artikel 28 Jubileumuitkering 

 

Bij een onafgebroken dienstverband bij werkgever ontvangt de werknemer een 

jubileumuitkering als volgt: 

 12,5 jaar:     ½ maandsalaris 

 25 jaar:     1 maandsalaris 

 35 jaar:     1 maandsalaris 

 45 jaar:     1 maandsalaris 

 bij pensionering of pré-pensionering: 1 maandsalaris 

De genoemde uitkeringen worden netto uitgekeerd als de fiscale regels dit toestaan. 

Anders wordt er een bruto bedrag uitgekeerd.  

 

Artikel 29 Uitkering bij overlijden 

 

1. Bij overlijden van de werknemer zal het salaris worden uitgekeerd tot het einde van de 

maand waarin het overlijden plaatsvond. 

2. De eventuele niet genoten vakantie- en extra verlofdagen zullen worden uitbetaald, de 

vakantietoeslag zal worden verrekend. 

3. In verband met het overlijden wordt aan de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in 

de Ziektewet c.q. WIA1 een uitkering ineens verstrekt ten bedrage van een kwart van 

het jaarsalaris. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht hetgeen de nagelaten 

betrekkingen bij overlijden van de werknemer toekomt op grond van de Ziektewet en/of 

WIA. 

 

Artikel 30 Vakbondsfaciliteiten 

 

1. Vakbondsverlof: voor het als kaderlid bijwonen van een congres, vergadering of een 

statutaire vergadering van de vakbond, alsmede voor het volgen van een door de 

vakbond georganiseerde cursus: maximaal 6 dagen per jaar met behoud van salaris. 

2. Werkgeversbijdrage: de werkgeversbijdrage aan de vakbonden die partij zijn bij deze 

CAO,  bedraagt in 2013 € 32,50 per lid per jaar. 

                                                           
1  Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit verband onder meer verstaan: 

a. de langstlevende der echtgenoten van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde danwel degene, met wie de 

werknemer ongehuwd samenleefde; 

b. bij ontstentenis van deze: de minderjarige wettige of natuurlijke  kinderen; 

c. bij ontstentenis van deze: degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan de 

werknemer geheel of nagenoeg geheel voorzag. 
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HOOFDSTUK 8 ZIEKTE / ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

Artikel 31 Algemeen 

 

1. In geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid is het van belang dat de werknemer zo snel 

mogelijk terugkeert in het arbeidsproces. Werkgever en werknemer zullen in dat 

verband: 

a. preventieve maatregelen nemen, opdat de werknemer zijn werkzaamheden zoveel 

mogelijk kan blijven verrichten; 

b. een actieve rol vervullen bij het zoeken naar vervangende werkzaamheden voor de 

werknemer, waarin hij -overeenkomstig de daarvoor geldende normen - eventueel 

gedeeltelijk zijn werkzaamheden kan verrichten; 

c. zich inspannen om de werknemer de voor een eventuele herplaatsing benodigde 

opleiding te (laten) volgen. 

2. Voor bovenbedoelde preventieve maatregelen, alsmede voor de begeleiding en controle 

van zieke werknemers wordt gebruik gemaakt van deskundige ondersteuning. 

 

Artikel 32 Voorschriften bij ziekte / arbeidsongeschiktheid 

 

Met inachtneming van de wettelijke bepalingen en richtlijnen terzake worden voorschriften 

vastgesteld met betrekking tot ziekmelding, verblijfplaats en bereikbaarheid tijdens ziekte, het 

verstrekken van inlichtingen aan derden en andere zaken die in het kader van  controle, 

begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers van belang kunnen zijn. De bedoelde 

voorschriften zijn opgenomen in het regelingenboek. 

 

Artikel 33 Inkomen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid in het 1e en 2e ziektejaar 

 

1. Indien en voor zolang een werknemer wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of 

niet volledig zijn werkzaamheden kan verrichten en hij de voorschriften als bedoeld in 

het voorgaande artikel stipt nakomt, zal de werkgever gedurende ten hoogste 52 weken 

100 % van het maandsalaris doorbetalen. 

2. Na 52 weken ontvangt de werknemer bij voortdurende arbeidsongeschiktheid gedurende 

ten hoogste 52 weken 70% van het maandsalaris. Indien de werknemer zijn 

verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter stipt nakomt, ontvangt 

de werknemer daarenboven een aanvulling van 30% van het maandsalaris. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder maandsalaris verstaan het salaris, dat de 

werknemer in de desbetreffende maand van de ziekmelding zou hebben ontvangen 

indien hij volledig arbeidsgeschikt zou zijn geweest, vermeerderd met de eventuele 

tegemoetkoming in de premie van de ziektekostenverzekering, exclusief toeslagen. 

4. Vorderingen uit hoofde van sociale verzekeringen op wettelijke uitvoeringsorganen 

worden, voor zolang het salaris door de werkgever geheel of gedeeltelijk wordt 

doorbetaald, door de werknemer aan de werkgever overgedragen, en in mindering op 

het salaris gebracht. 

5. In geval de werkgever terzake van de ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer 

tegen een of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de 

werknemer de daartoe benodigde informatie verstrekken. Indien de werknemer dit 

weigert, bestaat geen recht op de in dit artikel genoemde aanvullingen. 
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Artikel 34 Einde dienstverband wegens arbeidsongeschiktheid 

 

Indien de werknemer in de eerste 104 weken wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid geen of slechts 

aangepaste arbeid heeft kunnen verrichten, kan het dienstverband na 104 weken (gedeeltelijk) 

beëindigd worden. De werkgever start daartoe tijdig de vereiste procedure. De werkgever stelt de 

werknemer schriftelijk in kennis dat deze procedure zal worden gestart. 
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HOOFDSTUK 9 VERZEKERINGEN 

 

Artikel 35 De pensioenregeling  

 

1. In de onderneming van werkgever geldt een pensioenregeling voor werknemers 

werkzaam in de loodsen en een pensioenregelingen voor werknemers werkzaam op 

kantoor. Deelname is verplicht met inachtneming van het gestelde in de 

pensioenregeling. 

2. De hoogte van de in te houden pensioenpremie is afhankelijk van de totale premie die 

afgedragen moet worden aan de verzekeraar of het pensioenfonds. Van de 

pensioengrondslag wordt 5% betaald door de werknemer. Deze premie wordt in 

maandelijke termijnen van het salaris ingehouden. 

 

Artikel 36 Ziektekostenverzekering 

 

De werknemer ontvangt een tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekering 

voor ziektekosten ten bedrage van € 140 bruto per jaar, mits hij deelneemt aan de collectieve 

verzekering die de werkgever heeft afgesloten en kiest voor een aanvullende verzekering. 

 

Artikel 37 WGA-premie 

 

Indien de WGA-premie voor de werkgever uitstijgt boven de 1%, zal de werkgever de meerdere 

premie voor 50% verhalen op de werknemer. Voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 

maart 2014 wordt er een uitzondering gemaakt: voor medewerkers tot en met job grade 52 

wordt de premie geheel door werkgever betaald.  

 

Artikel 38 Ongevallenverzekering  

 

De werkgever heeft een ongevallen verzekering afgesloten voor haar medewerkers. De premie 

komt volledig voor rekening van de werkgever. 
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SLOTBEPALINGEN  

 

Aldus overeengekomen op 1 april 2013 te Rotterdam 

 

 

 

Damco Netherlands B.V. FNV Bondgenoten  CNV Vakmensen 

 

 

 

 

K. Grosfeld F. Pavias  R. Heins 

CEO Benelux Bestuurder  Bestuurder 

 

 

 

 

 ...................   

 Voorzitter    
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BIJLAGE I SALARISSCHALEN 

 

Salarisschalen 1.4.2013 – 1.4.2014 

 

Alle bedragen zijn bruto, in Euro’s en gelden voor een voltijds dienstverband.  

Mercer 

JG 80% 85% 90% 95% Midpoint 120% 

44 22607 24020 25433 26846 28259 33911 

45 23742 25226 26710 28194 29678 35613 

46 25077 26644 28212 29779 31346 37616 

47 27947 29694 31441 33188 34934 41921 

48 29950 31822 33694 35566 37438 44925 

49 32042 34044 36047 38050 40052 48063 

50 36314 38584 40853 43123 45392 54471 

51 40186 42697 45209 47720 50232 60278 

52 43857 46598 49339 52080 54821 65786 

       
Monthly 13 

     
Mercer 

JG 80% 85% 90% 95% Midpoint 120% 

44 1.739,02 1.847,70 1.956,39 2.065,08 2.173,77 2.608,52 

45 1.826,31 1.940,45 2.054,60 2.168,74 2.282,89 2.739,46 

46 1.929,01 2.049,57 2.170,13 2.290,70 2.411,26 2.893,51 

47 2.149,81 2.284,17 2.418,53 2.552,90 2.687,26 3.224,71 

48 2.303,85 2.447,84 2.591,84 2.735,83 2.879,82 3.455,78 

49 2.464,75 2.618,79 2.772,84 2.926,89 3.080,93 3.697,12 

50 2.793,38 2.967,97 3.142,55 3.317,14 3.491,73 4.190,07 

51 3.091,20 3.284,40 3.477,60 3.670,80 3.864,00 4.636,81 

52 3.373,62 3.584,47 3.795,33 4.006,18 4.217,03 5.060,43 

       

       Monthly 14 
     

Mercer 

JG 80% 85% 90% 95% Midpoint 120% 

44 1.614,80 142,13 150,49 158,85 2.018,50 2.422,20 

45 1.695,86 1.801,85 1.907,84 2.013,83 2.119,82 2.543,79 

46 1.791,22 1.903,17 2.015,12 2.127,07 2.239,03 2.686,83 

47 1.996,25 2.121,02 2.245,78 2.370,55 2.495,31 2.994,37 

48 2.139,29 2.273,00 2.406,70 2.540,41 2.674,12 3.208,94 

49 2.288,69 2.431,74 2.574,78 2.717,82 2.860,87 3.433,04 

50 2.593,85 2.755,97 2.918,08 3.080,20 3.242,32 3.890,78 

51 2.870,40 3.049,80 3.229,20 3.408,60 3.588,00 4.305,61 

52 3.132,65 3.328,44 3.524,23 3.720,02 3.915,81 4.698,97 

       
Full 

time 

salaries 
      All 

amounts 

in EUR 
      Effective date April 1st 2013 
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BIJLAGE II PROTOCOL AFSPRAKEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  

 

1. Looptijd 

De looptijd van de CAO bedraagt 12 maanden, van 1 april 2013 tot 1 april 2014. 

  

2. Factor-D 

De factor D bedraagt per 1 april 2013 0%.  

 

3. Aanpassing salarisschalen 

Per 1 april 2013 worden de schaalbedragen niet verhoogd. 

 

4. WGA premie 

De WGA-premie blijft onveranderd gehandhaafd.  
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BIJLAGE III HARMONISATIE CAO MAERSK BENELUX – CAO DAMCO NETHERLANDS  

 

 

1. Werknemers die op 1 januari 2009 recht hadden op meer dan 29 vakantie-/roostervrije 

dagen worden hiervoor gecompenseerd in het basisjaarsalaris. Ook toekomstige rechten 

worden gecompenseerd over 2012, 2013 en 2014. 

 

2. Medewerker zijn hierover in 2009 schriftelijk geinformeerd.  

 

 


