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Artikel 1 
 
Definities 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. werkgever: 
 partij ter ene zijde; 
 
b. vakverenigingen: 
 partij ter andere zijde; 
 
c. werknemer: 
 iedere persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever, 

waarin deze cao van toepassing is verklaard; 
 
d. echtgenoot/echtgenote: 
 gehuwde personen; in deze cao wordt onder echtgenoot/echtgenote mede verstaan de 

partner met wie de niet-gehuwde werknemer, met het oogmerk duurzaam samen te leven, 
een gemeenschappelijke huishouding voert, blijkend uit een gezamenlijke schriftelijke 
verklaring; niet als echtgenoot/echtgenote wordt beschouwd de partner met wie 
bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat; 

 
e. OR: 
 de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden; 
 
f. cao: 
 deze collectieve arbeidsovereenkomst met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen; 
 
g. BW: 
 Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 10); 
 
h. maand: 
 een kalendermaand; 
 
i. dienstrooster: 
 een werktijdenregeling die aangeeft op welke tijdstippen werknemers normaliter hun 

werkzaamheden aanvangen, deze onderbreken en beëindigen; 
 
j. maandsalaris: 
 het bruto salaris zoals geregeld in bijlage I van deze cao; 
 
k. jaarsalaris: 
 12 keer het maandsalaris; 
 
l. jaarinkomen: 
 12 keer het maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en 

de eventuele leeftijdstoeslag; 
 
m.  uursalaris: 
 1/173 van het maandsalaris. 
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Artikel 2 
 
Werkingssfeer 
 
1. Algemeen 
 a. De bijlagen zijn deel van deze cao. 
 b. De cao geldt voor werknemers als omschreven in artikel 1c. 
 
2. Beperkte werkingssfeer 
 Partijen kunnen, nadat hierover in overleg overeenstemming is bereikt, afwijken van de cao: 
 a. in individuele gevallen; 
 b. ten aanzien van bepaalde groepen werknemers. 
 
3. Onvoorziene omstandigheden 
 Indien de toepassing van deze cao, voor werknemer(s) of voor werkgever tot ongewenste 

en/of onvoorziene gevolgen zou leiden door in deze cao niet voorziene omstandigheden, 
kunnen partijen van de bepalingen van deze cao afwijkingen, nadat zij hierover in overleg 
overeenstemming hebben bereikt.  
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Artikel 3 
 
Algemene verplichtingen van partijen bij deze cao 
 
1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding met betrekking tot aan elkaar verstrekte 

vertrouwelijke gegevens, indien dit nadrukkelijk afgesproken is. 
 
2. Partijen verplichten zich bij de toepassing van de cao niet te discrimineren naar het al dan 

niet lid zijn van een werknemersorganisatie, noch naar het bekleden en uitoefenen van een 
functie in die organisatie of naar het optreden als lid van de OR.  

 
3. Partijen verbinden zich gedurende de looptijd van deze cao met elkaar zo spoedig mogelijk 

in overleg te treden, wanneer één der partijen de ander daartoe uitnodigt, in geval van 
ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de belangen van partijen. 
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Artikel 4 
 
Algemene verplichtingen van de werkgever 
 
1. Toepassing cao 
 De werkgever zal geen werknemers in dienst nemen of houden op voorwaarden die in strijd 

zijn met deze cao. 
 
2. Uitreiking cao 
 De werkgever zal aan de werknemer een exemplaar van de cao uitreiken. 
 
3. Wervingsbeleid 
 De werkgever zal bij het ontstaan van vacatures, zo mogelijk de vacature eerst intern te 

publiceren, alvorens wordt overgegaan tot werving buiten de onderneming. Bij vacatures 
voor functies, die direct aan de directeur rapporteren kan de werkgever in overleg met de 
OR van deze regel afwijken. 

 Bij vervulling van vacatures zullen bij gelijke geschiktheid, dit ter beoordeling van de 
werkgever, reeds in dienst zijnde werknemers voorrang genieten. 

 
4. Personeel van derden 
 De werkgever zal slechts gebruik maken van personeel van derden, indien: 
 a. er voorzienbaar (gezien bijvoorbeeld duur, frequentie en/of onregelmatigheid) 

zodanige inzetbehoeften bestaan, dat het niet verantwoord is hiervoor andere 
werknemers aan te trekken; 

 b. dit noodzakelijk is om de gevolgen van onvoorziene gevallen en calamiteiten op te 
vangen; 

 c. werknemers met de vereiste kwalificaties niet op een andere wijze kunnen worden 
aangetrokken; 

 d.  door langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer(s) tijdelijk een tekort aan 
werknemers met de vereiste kwalificaties bestaat. 

 
 De werkgever zal bij inschakeling van personeel van derden ervoor zorgdragen, dat: 
 a. promoties van reeds in dienst zijnde personeel niet worden belemmerd; 
 b. indiensttreding van werknemers voor onbepaalde tijd daardoor niet wordt 

belemmerd. 
 
5. Herplaatsing 
 De werkgever zal in de onderstaande situaties de betreffende werknemers, zo mogelijk - dit 

ter beoordeling van de werkgever - een andere functie aanbieden, waarbij rekening zal 
worden gehouden met geschiktheid en opleiding. 

 a.  De werknemer, die op grond van arbeidsongeschiktheid zijn eigen functie naar 
verwachting blijvend niet meer kan uitoefenen. De werknemer behoudt de 
arbeidsvoorwaarden van de betreffende functie.  

 b.  De werknemer, wiens werkzaamheden niet meer hoeven te worden verricht als 
gevolg van reorganisatie, inkrimping of voortschrijdende technische ontwikkeling. De 
gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden zullen in overleg met de werknemer worden 
geregeld. 

 c.  De werknemer, die niet meer kan voldoen aan de eisen van zijn functie. Er zal 
worden bezien of, en in hoeverre, aanpassing van de arbeidsvoorwaarden zal 
plaatsvinden. 
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6. Fusie en reorganisatie 
 De werkgever, die overweegt een fusie aan te gaan, een organisatieonderdeel te sluiten of 

de personeelsbezetting ingrijpend te herzien, zal hierbij de sociale gevolgen voor het 
personeel betrekken. De werkgever zal de vakvereniging tijdig en volledig inlichten over de 
overwogen maatregelen en voorts met inachtneming van deze cao met de vakvereniging 
overleggen over de eventueel daaruit voor de betrokken werknemers voortvloeiende sociale 
gevolgen. 

 
7. Informatie 
 Tenminste eenmaal per kwartaal zullen de werkgever, de vakvereniging en de OR 

gezamenlijk de algemene gang van zaken binnen de onderneming, zowel op korte als op 
langere termijn bespreken met het oogmerk daaraan wederzijds een positieve bijdrage te 
leveren, onder andere op het gebied van de werkgelegenheid. De werkgever zal hiertoe de 
vakvereniging en de OR voorzien van de benodigde informatie. 

 Verder zal de werkgever tijdens dit overleg een overzicht verstrekken van het aantal 
verzoeken om in deeltijd te mogen werken en van de reactie hierop van de werkgever. 

 
8. Gelijke behandeling 
 Met inachtneming van objectief aan de functie verbonden eisen, zal de werkgever alle 

werknemers gelijke kansen in de onderneming bieden en geen onderscheid maken op grond 
van factoren als leeftijd, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht, seksuele gerichtheid of burgerlijke staat. 

 
9. Werkgeversbijdrage  
 De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage aan de 

vakvereniging ten behoeve van de arbeidsverhoudingen c.q. de scholing en vorming van 
leden binnen AAR. Per op 1 juni van enig jaar in dienst zijnde werknemer zal een bijdrage 
verstrekt worden van € 9,08. Deeltijdwerkers worden voor de bijdrage naar rato van hun 
arbeidsduur meegeteld. 

 
10. Opleiding en scholing 
 De werkgever zal per werknemer de door hem, voor de loopbaan relevante, gevolgde 

opleiding en scholing vastleggen en de toekomstige opleidingsbehoefte van de werknemers 
inventariseren. De werkgever zal een algemeen opleidingsbeleid ontwikkelen en per 
werknemer een individueel plan voor opleiding en scholing vaststellen. 
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Artikel 5 
 
Algemene verplichtingen van de werknemer 
 
1. Goed werknemerschap 
 De werknemer zal de belangen van de organisatie van de werkgever als een goed 

werknemer behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. 
 
2. Uitvoering opgedragen werkzaamheden 
 De werknemer zal alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, 

voor zover deze redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uitvoeren 
en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. 

 
3. Nevenwerkzaamheden 
 a.  Het is de werknemer niet toegestaan naast zijn werkzaamheden bij de werkgever 

andere werkzaamheden te verrichten of handel te drijven, indien de werkgever 
daarvan nadeel kan ondervinden. 

 
 b.  Het is de werknemer voorts niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever 

werkzaamheden te verrichten ten behoeve van andere bedrijven of instellingen, 
werkzaam op het gebied van de luchtvaart. 

 
4. Geheimhouding 
 Tijdens het dienstverband en na beëindiging daarvan, verplicht de werknemer zich tot 

volstrekte geheimhouding omtrent alles wat hem in verband met zijn dienstbetrekking 
bekend wordt, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat geheimhouding vereist 
is, ongeacht de wijze waarop deze ter kennis zijn gekomen. 

 De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor mededelingen betreffende zijn 
dienstbetrekking aan zijn vakvereniging, medische en rechtskundige adviseurs. 

 
5. Gebruik goederen werkgever 
 De werknemer dient de hem door de werkgever in gebruik of bewaring gegeven goederen 

aan de werkgever terug te geven, indien de werkgever hierom vraagt en bij uitdiensttreding. 
 
6. Personeelsgegevens 
 Werknemer is gehouden werkgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van elke 

wijziging van zijn burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, huisadres, 
telefoonnummer, adres van diegene die in geval van nood moet worden ingelicht en militaire 
c.q. noodwachtstatus en de daarvoor benodigde formaliteiten te vervullen. 

 
7. Medewerking vordering tot schadevergoeding 
 In geval de werkgever terzake van arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen één of 

meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden (Boek 6 artikel 107a 
BW), zal de werknemer daaraan zijn medewerking verlenen. 

 
8. Aansprakelijkheid 
 a. De werkgever is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van goederen, 

welke het eigendom zijn van de werknemer, bij hem in gebruik zijn of onder hem 
berusten, een en ander behoudens het onder b gestelde. 
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 b.  Behoudens ten aanzien van schade aan een de werknemer toebehorend of bij hem 
in gebruik zijnde voertuig, ontvangt de werknemer een schadevergoeding, indien hij 
aantoont, dat de beschadiging of de vermissing van goederen als bedoeld onder a. 
het gevolg is van de uitoefening van de functie en de beschadigde of vermiste 
goederen, goederen zijn, waarvan het redelijk wordt geacht, dat de werknemer deze 
bij zich heeft, een en ander onder voorwaarde dat de werknemer: 

  1. het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om beschadiging of vermissing te 
voorkomen; 

  2. de beschadiging of vermissing binnen 24 uur schriftelijk bij de directie heeft 
gemeld; indien de schade in het buitenland is ontstaan, geldt een termijn van 48 
uur;  

  3. eventuele aanspraken op vergoeding jegens derden aan de werkgever zal 
overdragen. 

 
 c.  Voor noodzakelijk aanschaf van goederen in verband met de uitoefening van de 

functie buiten de standplaats vermiste bagage, zal een vergoeding worden 
toegekend, welke met de eventuele schadevergoeding welke uit de bepaling onder b. 
voortvloeit, zal worden verrekend. 

 
 d.  Vermiste goederen welke worden teruggevonden nadat de schadevergoeding heeft 

plaatsgevonden, vervallen aan de werkgever. 
 
 e.  Schadevergoeding als bedoeld onder b. vindt plaats op basis van reparatiekosten 

c.q. vervangingswaarde rekening houdend met afschrijving. 
 

 f.  De werknemer is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van hem door de 
werkgever in gebruik gegeven goederen, mits de schade of vermissing binnen 24 uur 
schriftelijk bij de directie is gemeld, tenzij de werkgever kan aantonen, dat de schade 
of vermissing is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 
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Artikel 6 
 
Indienstneming en ontslag 
 
1. Individuele arbeidsovereenkomst 
 De dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer wordt vastgelegd in een individuele 

arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst zal ten minste de gegevens bevatten als 
vermeld in artikel 655 lid 1 BW. 
 

2. Non-concurrentiebeding 
Werkgever zal in de arbeidsovereenkomsten geen non-concurrentiebeding opnemen.  

 
3. Proeftijd 
 Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden. 

In de individuele arbeidsovereenkomst kan een kortere termijn worden overeengekomen. 
 Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van korter dan 6 maanden, 

wordt geen proeftijd overeengekomen. 
 
4. Aard van het dienstverband 
 Het dienstverband wordt aangegaan: 
 a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
 b. hetzij voor bepaalde tijd; hieronder wordt ook verstaan de arbeidsovereenkomst, die 

afgesloten wordt voor de duur van een bepaald project. 
 
 In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverband is aangegaan. 
 Indien deze vermelding ontbreekt, is het dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan. 
 De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan, met uitzondering van de 

arbeidsovereenkomst, die wordt afgesloten voor een bepaald project of ter vervanging van 
een werknemer, voor maximaal 1 jaar worden afgesloten. 

 
5. Beëindiging van het dienstverband 
 Inzake de beëindiging van het dienstverband gelden de bepalingen van het BW, met dien 

verstande dat: 
 - het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer van rechtswege eindigt op 

het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd in de zin van de 
pensioenregeling heeft bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 

 
 In afwijking van het BW hanteren zowel de werkgever als de werknemer bij opzegging van 

de arbeidsovereenkomst een opzegtermijn van 2 maanden. Indien de werknemer 10 jaar of 
langer in dienst is, gelden in afwijking hiervan bij opzegging door de werkgever de volgende 
opzegtermijnen: 
• Dienstverband 10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar: 3 maanden 
• Dienstverband 15 jaar of langer: 4 maanden 
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Artikel 7 
 
Deeltijdarbeid 
 
1. Verzoek om in deeltijd te werken 
 Deeltijd is in beginsel mogelijk in alle functies en op alle niveaus. Een verzoek van de 

 werknemer om zijn functie in deeltijd te mogen uitoefenen, wordt in beginsel 
 gehonoreerd, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden gevergd. 

 De werkgever reageert binnen een maand na ontvangst op het verzoek van een werknemer. 
Een afwijzing wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt. 

 
2.  Arbeidsvoorwaarden deeltijdarbeid 
 Voor deeltijdwerkers geldt dat de bepalingen van de cao naar rato van de individuele 

arbeidsduur van toepassing zijn. Afwijkingen hierop zijn: 
 

a.  De tegemoetkoming woon-werkverkeer; de vergoeding woon-werkverkeer wordt 
toegekend naar rato van het aantal dagen, dat de deeltijdwerker werkzaam is. 

b.  Het buitengewoon verlof; de mate, waarin buitengewoon verlof wordt verstrekt, is 
afhankelijk van of de gebeurtenis plaatsvindt tijdens werktijd van de deeltijdwerker. 

c.  De compensatiedagen bij overwerk; ten aanzien van de compensatiedagen bij overwerk 
geldt voor deeltijdwerknemers hetzelfde maximum aantal als voor de voltijdmedewerkers. 

 
 Deeltijdwerkers, waarmee vóór 22 oktober 1997 schriftelijk afspraken zijn gemaakt, die in 

strijd zijn met bovenstaande regeling, behouden recht op de eerder gemaakte afspraken.  
 
3. Nadere bepalingen 
 In artikel 4 lid 7 en artikel 10 lid 1.c. zijn nadere bepalingen met betrekking tot deeltijdarbeid 

opgenomen. 
 
4. De werkgever zal in principe de deeltijdwerknemers niet verzoeken arbeid te verrichten op 

de dagen, waarop op grond van de individuele arbeidsovereenkomst geen arbeid wordt 
verricht. 
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Artikel 8 
 
Arbeidsduur en werktijden 
 
1. Arbeidsduur 
 De normale arbeidsduur bedraagt 40 uur per week (vijfdaagse werkweek) en acht uur per 

dag. 
 
2.  Dienstrooster 
 De werknemer werkt volgens een van de volgende dienstroosters: 
 a.  van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 16.00 uur 
 b.  van maandag tot en met vrijdag van 8.15 uur tot 16.45 uur. 
  
 De werkgever bepaalt na overleg met de werknemer in welk dienstrooster de werknemer 

werkzaam is. Tenzij naar het oordeel van de werkgever de bedrijfsomstandigheden dit niet 
toelaten, zal de werkgever hierbij rekening houden met de belangen van de werknemer. 

 
3. Arbeid buiten dienstrooster 
 De werknemer is gehouden ook buiten de in het dienstrooster aangegeven uren arbeid te 

verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften, de 
bepalingen van deze cao en de redelijkheid in acht neemt. Met ernstige bezwaren van de 
werknemer zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

 
4. Overschrijdingen 
 Een overschrijding van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder wordt 

geacht deel uit te maken van de in het eerste lid bedoelde werkweek. 
 
5. Arbeidstijdenwet 
 Voor zover in deze cao niet wordt afgeweken van de standaardregeling van de 

Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, worden de normen van de standaardregeling 
geacht deel uit te maken van de cao. 

 
6. Rusttijd 
 Onder rusttijd wordt verstaan: 
 a. de rustperiode van 30 minuten, die normaliter 4 uur na aanvang van de dagelijkse 

werktijd wordt gegeven; 
 b. de rustperiode van 60 minuten, die gegeven wordt na afloop van dagelijkse werktijd, 

indien in aansluiting op deze werktijd gedurende tenminste 1½ uur overwerk wordt 
verricht. 

 c. de rustperiode van 30 minuten, die wordt gegeven na telkens 5 uur overwerk. 
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Artikel 9 
 
Functiegroepen en salarissysteem 
 
1. Algemeen 
 a. De functies van de werknemers zijn op basis van het systeem van functiewaardering 

ORBA ingedeeld in functiegroepen. Het functieraster en de functieomschrijvingen 
liggen ter inzage bij de afdeling HR. 

 
 b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal. De salarisschalen zijn opgenomen in 

bijlage I. 
 
 c. De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn 

functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, zijn salaris en het aantal 
stappen, waarop zijn salaris is gebaseerd. 

 
 d. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen de indeling van zijn functie, kan hij 

gebruik maken van de bij de werkgever geldende beroepsprocedure, zoals 
opgenomen in bijlage VII van deze cao. 

 
2. Aanloopschaal schoolverlaters 
 De werknemer, die bij indiensttreding nog niet over werkervaring beschikt, kan gedurende 

maximaal één jaar in de aanloopschaal worden ingedeeld. De aanloopschaal heeft 
betrekking op werknemers, waarvan de functie is ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en 
met 6. Na maximaal één jaar wordt de werknemer ingedeeld in de bij de functie behorende 
functieschaal. Werknemers die voorafgaand aan de indiensttreding een stage bij werkgever 
van ten minste 6 maanden met voldoende resultaat hebben afgerond zullen niet in een 
aanloopschaal worden ingedeeld. 

 
3. Jeugdsalarissen 
 Aan werknemers jonger dan 22 jaar, waarvan de functie is ingedeeld in één van de 

functiegroepen 1 tot en met 7, kan een salaris worden toegekend volgens onderstaande 
tabel. 

 
 21 jaar: 90% van het minimum van de functieschaal 
 20 jaar: 85% van het minimum van de functieschaal 
 19 jaar: 80% van het minimum van de functieschaal 
 18 jaar: 75% van het minimum van de functieschaal 
  
 Herziening van het jeugdsalaris vindt eenmaal per jaar op 1 juli plaats. De leeftijd die in dat 

kalenderjaar wordt bereikt, is bepalend voor de hoogte van de herziening. 
 
4. Functieschaal 
 a. De werknemer die niet in de aanloopschaal is ingedeeld en geen jeugdsalaris is 

toegekend, wordt beloond volgens de functieschaal. Herziening van het salaris vindt 
éénmaal per jaar op 1 juli plaats. Deze herziening bestaat uit toekenning van geen, 
één, twee of drie stappen. Dit vindt plaats totdat het maximum van zijn schaal is 
bereikt en is afhankelijk van de schriftelijke beoordeling in het kader van de in de 
onderneming geldende beoordelingsregeling. 
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 b. Beoordeling 
  De beoordelingssystematiek kent vier kwalificaties met bijbehorende 

salarisverhogingen.  
  Bij "voldoet ruim" functioneren zal een verhoging ter grootte van drie stappen worden 

toegekend.  
  Bij "voldoet (=norm)" functioneren zal een verhoging ter grootte van twee stappen 

worden toegekend.  
  Bij “voldoet niet geheel“ functioneren zal een verhoging ter grootte van één stap 

worden toegekend. 
  Bij "voldoet niet" functioneren zal geen verhoging worden toegekend. 
 
 c. Functioneringstoeslag 
  De werknemer van wie het salaris overeenkomt met het maximum van de 

salarisschaal en een beoordeling “uitstekend” ontvangt, komt in aanmerking voor een 
functioneringstoeslag. De hoogte van deze eenmalige uitkering bedraagt bij 
benadering 24 maal één stap in de betreffende salarisschaal en verschilt derhalve 
per salarisschaal. De functioneringstoeslagen zijn opgenomen in bijlage I. 

  De toeslag wordt als eenmalige uitkering in beginsel in de maand juli uitbetaald. 
Indien de werknemer het volgende jaar niet “uitstekend” functioneert, ontvangt de 
werknemer geen functioneringstoeslag.  

 
5. Indeling in de functieschaal 

a.  Bij indiensttreding wordt de werknemer in beginsel het startsalaris toegekend van de 
bij zijn functie behorende salarisschaal. 

 
b.  De werknemer die naar het oordeel van de werkgever bij indiensttreding nog niet 

over de voor de functie vereiste kundigheden en ervaring beschikt, kan gedurende 
maximaal één jaar in één lagere dan de bij die functie behorende salarisschaal 
worden ingedeeld. 

 
c.  Bij indiensttreding na 1 januari geldt dat de eerstvolgende herziening van het salaris 

niet plaatsvindt op 1 juli daaropvolgend, maar 1 jaar later. 
 
6. Plaatsing in een hoger ingedeelde functie (promotie) 

  De werknemer die wordt overgeplaatst in een hoger ingedeelde functie, wordt per die datum 
in de daarbij behorende hogere salarisschaal ingedeeld. Inschaling vindt plaats op het 
hogere bedrag dat het dichtst bij het oude salaris ligt. 

 
7. Plaatsing in een lager ingedeelde functie 
 De werknemer, die op eigen verzoek wordt geplaatst in een lager ingedeelde functie, wordt 

per die datum in de bijbehorende lagere salarisschaal ingedeeld. De verlaging van het 
salaris is het verschil tussen de minimum salarissen van de twee betrokken salarisschalen, 
dan wel zoveel meer als nodig is om het nieuwe salaris in overeenstemming te brengen met 
de eerstkomende lagere salarisstap in de lagere salarisschaal. 

 
8. Tijdelijke waarneming 
 a. De werknemer die tijdelijk een functie volledig waarneemt, die hoger is ingedeeld dan 

zijn eigen functie, blijft ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal die met zijn 
eigen functie overeenkomen. Indien de tijdelijke waarneming 30 achtereenvolgende 
werkdagen heeft geduurd, ontvangt de werknemer een waarnemingstoeslag. 
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 b. De hoogte van de waarnemingstoeslag is gelijk aan het verschil tussen de 
minimumbedragen van de eigen en de hogere salarisschaal. De eventuele 
persoonlijke toeslag, zoals genoemd in bijlage VI, wordt in deze situatie tijdelijk 
afgebouwd met de waarnemingstoeslag. 

 
9. Uitbetaling salaris 
 Het salaris wordt op ca. de 25e van elke kalendermaand betaald onder aftrek van de 

verschuldigde fiscale en sociale heffingen en eventuele pensioenbijdragen, met specificatie 
van de wijze van berekening en de ingehouden bedragen. 
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Artikel 10 
 
Bijzondere beloningen 
 
1.  Overwerk 

a. Wanneer in opdracht van de werkgever werkzaamheden zijn verricht, waardoor de 
arbeidsduur volgens het geldende dienstrooster, zoals genoemd in artikel 8 lid 1 
wordt overschreden, is sprake van overwerk. 

 
b. Niet als overwerk wordt beschouwd een afwijking van het dienstrooster van een half 

uur of minder per werkdag. 
 
 c. Van overwerk is voor een deeltijdwerknemer eerst sprake, indien de werknemer 

meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft én wanneer de 
normale arbeidsduur per dag of week van een werknemer met een fulltime 
dienstbetrekking wordt overschreden. 

 
 d. De werknemer kan overwerk tot een maximum van 7 compensatiedagen per 

kalenderjaar compenseren in vrije tijd, indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het 
oordeel van de werkgever toelaten en de werkgever en de werknemer kunnen 
komen tot een regeling over de tijdstippen, waarop de compensatie zal plaatsvinden. 
Bij compensatie in vrije tijd ontvangt de werknemer verder de onder e. genoemde 
toeslag in geld. 

  In de volgende gevallen zal in plaats van compensatie in vrije tijd per gewerkt uur het 
uursalaris, vermeerderd met de onder e. genoemde toeslag worden betaald: 

  1. Indien de omstandigheden van het bedrijf het naar het oordeel van de 
werkgever niet toelaten dat overuren uiterlijk voor 1 april na het jaar waarin zij 
zijn ontstaan, worden gecompenseerd in vrije tijd; 

2. Indien de werknemer in het kalenderjaar reeds 7 compensatiedagen heeft 
opgebouwd. 

 
e. Indien de werknemer in een kalenderjaar 7 compensatiedagen heeft opgebouwd en 

geen opname heeft plaatsgevonden, heeft de werknemer de mogelijkheid geen 
overwerk te verrichten. Uitzonderingen hierop zijn AOG-situaties en zwaarwegende 
bedrijfsomstandigheden. Indien de werknemer en het afdelingshoofd van mening 
verschillen over het wel of niet aan de orde zijn van zwaarwegende 
bedrijfsomstandigheden, zal de naasthogere leidinggevende van het afdelingshoofd 
een definitief besluit nemen. Zodra de werknemer een compensatiedag opneemt, is 
de werknemer conform artikel 8 lid 4 gehouden overwerk te verrichten. 

 
 f. De toeslag voor overwerk wordt berekend op basis van de volgende percentages: 
  1. maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 24.00 uur: 50% van het uurloon; 
  2.  maandag tot en met vrijdag van 0.00 uur tot 08.00 uur: 100% van het uurloon; 
  3.  vrijdag 24.00 uur tot en met maandag 08.00 uur: 100% van het uurloon; 
  4.  Feestdagen, collectieve roostervrije en collectieve vakantiedagen: 100% van 

het uurloon. 
 
 g. Zaterdagen, zon- en feestdagen en collectieve roostervrije en collectieve 

vakantiedagen worden voor toepassing van dit lid, behalve indien anders 
aangegeven, geacht aan te vangen op 0.00 uur van de desbetreffende dag. 
Feestdagen worden, voorzover zij op een maandag vallen, geacht te zijn 
aangevangen om 08.00 uur en te eindigen op dinsdag om 08.00 uur. 
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 h. Tijdens overwerk wordt over rusttijd, zoals gedefinieerd in artikel 8 lid 7, wordt het 
uurloon betaald. 

 
i. De werknemer ontvangt, indien hij minimaal 1½ uur overwerk heeft verricht, naast de 

hierboven onder e. bedoelde toeslag € 11,34 netto voor het overwerk dat op die dag 
door hem verricht is. 

 
 j. Indien een werknemer in verband met overwerk een extra reis moet maken, worden 

maximaal twee reisuren vergoed tegen 100% van het uurloon en tevens de extra 
reiskosten vergoed. 

 
 k. De kosten verbonden aan maaltijden in verband met overwerk worden vergoed tegen 

€ 10,-- netto indien de werknemer na 19.00 uur arbeid verricht. 
 
 l. Indien een werknemer in een kalendermaand meer dan 27 overuren verricht, 

ontvangt hij een extra halve dag compensatieverlof. 
 
 m. De werknemer met een bruto maandsalaris van € 3.406 of meer ontvangt voor 

overwerk per gewerkt uur het uursalaris exclusief toeslag voor overwerk. Het 
bovengenoemde maandsalaris wordt overeenkomstig de algemene CAO-
salarisverhogingen aangepast. 

 
2. AOG-regeling 
 De AOG-regeling is van toepassing op AOG-werkzaamheden, die tijdens het weekeinde 

worden verricht. De werknemer ontvangt bij opkomst in de nacht van vrijdag op zaterdag of 
in de nacht van zaterdag op zondag voor het eerste uur of een gedeelte daarvan een halve 
compensatiedag. Voor de daaropvolgende uren gelden de vergoedingen conform lid 1 sub a 
t/m k (overwerk) van dit artikel, met dien verstande dat voor de uren op zaterdag en zondag 
een extra compensatie in vrije tijd van 100% per gewerkt uur wordt toegekend. Verder komt 
de werknemer niet in aanmerking voor de vergoeding van twee reisuren, zoals bedoeld in lid 
1i van dit artikel. Gedeelten van uren worden pro rato vergoed. 

 Onder nacht wordt in deze regeling verstaan de periode tussen 0.00 uur en 08.00 uur. 
 
3. Meerwerk deeltijdwerknemer 

Indien de deeltijdwerknemer meer werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft 
en de normale arbeidsduur van een full-time werknemer niet wordt overschreden, wordt een 
meerurentoeslag van 25% van het uursalaris uitgekeerd.  

 
4. Jubileumgratificaties 

Bij een 20-jarig óf bij een 25-jarig dienstverband bij werkgever, dit naar keuze van 
werknemer, wordt de werknemer een jubileumgratificatie toegekend van één bruto 
maandsalaris. 
Bij een 30-jarig óf bij een 40-jarig dienstverband bij werkgever, dit eveneens naar keuze van 
werknemer, wordt de werknemer een jubileumgratificatie toegekend van anderhalf bruto 
maandsalaris. 

 Bij een gratificatie bij een 20-jarig en bij een 30-jarig jubileum zijn de fiscale inhoudingen en 
sociale verzekeringspremies voor rekening van de werknemer, bij een 25-jarig en bij een 40-
jarig jubileum zijn deze voor rekening van de werkgever. 
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Artikel 11 
 
Feestdagen 
 
1. Feestdagen 
 Onder feestdagen worden in deze cao verstaan: 
 nieuwjaarsdag, tweede paasdag, de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt 

gevierd, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en in lustrumjaren 
5 mei ter viering van de nationale bevrijdingsdag. 
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Artikel 12 
 
Geoorloofd verzuim 
 
1. In de navolgende gevallen heeft de werknemer recht op doorbetaald verlof, mits de 

werknemer zo mogelijk tenminste één week van te voren aan de werkgever van het verzuim 
kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan 
achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt: 
a. gedurende één dag bij ondertrouw van de werknemer en gedurende twee dagen bij zijn 

huwelijk; 
b. gedurende één dag bij huwelijk van een kind, stief- of pleegkind, kleinkind, broer, zuster, 

ouder, schoonouder, stief- of pleegouder, zwager en schoonzuster; 
c. gedurende één dag bij het 25- en 40-jarig dienstjubileum van de werknemer; 
d. gedurende één dag bij 25- of 40-jarig huwelijk van de werknemer; 
e. gedurende één dag bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van de ouders, grootouders of 

schoonouders; stief- of pleegouders; 
f. gedurende de benodigde tijd, zulks ter beoordeling van werkgever, bij het afleggen van 

een examen dat naar het oordeel van werkgever voor werkgever van belang is; 
g. gedurende maximaal een dag per kalenderjaar bij verhuizing van de werknemer, tenzij 

naar het oordeel van de werkgever de persoonlijke situatie van de werknemer een 
langere duur noodzakelijk maakt; 

 
2. De werknemer kan doorbetaald calamiteitenverlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van 

de Wet arbeid en zorg mits de werknemer zo mogelijk tenminste één dag van te voren aan 
de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval 
bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken 
overlegt.  
Het recht bestaat in ieder geval: 
a. gedurende de dag van de bevalling van de echtgenote; 
b. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij overlijden 

van de echtgeno(o)t(e) of van een kind, stief- of pleegkind van de werknemer; 
c. gedurende een dag bij overlijden en gedurende een dag bij begrafenis/crematie van één 

van zijn ouders, een niet onder b genoemd kind of pleegkind, een kleinkind, broer, 
zuster, zwager of schoonzuster, grootouder van de werknemer of van diens 
echtgeno(o)t(e), schoonouder, schoonzoon, schoondochter dan wel huisgenoot die niet 
onder b van dit artikellid is genoemd;  

d. gedurende de daarvoor benodigde tijd, wanneer de werknemer ten gevolge van de 
uitoefening van het actief kiesrecht of de vervulling van een bij of krachtens de wet of 
overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting verhinderd is te werken, 
mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden.  
Indien de opgelegde verplichting te wijten is aan de schuld van de werknemer vindt 
geen loondoorbetaling plaats.  
Het maandinkomen wordt doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van 
derden kunnen worden verkregen; 

e. gedurende de voor noodzakelijke medische verzorging benodigde tijd, voor zover dit 
niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden.  
Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het maandinkomen plaats; 

f. gedurende de benodigde tijd in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals het 
ophalen van een ziek kind of in verband met noodsituaties die vergen dat de werknemer 
onverwijld een voorziening treft voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan 
geschieden. 
Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het maandinkomen plaats. 
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3. De werknemer kan doorbetaald kraamverlof opnemen als bedoeld in artikel 4:2 van de Wet 
arbeid en zorg gedurende twee dagen, na bevalling van de echtgenote of degene van wie hij 
het kind erkent. Het verlof kan worden opgenomen gedurende een periode van vier weken 
vanaf het moment dat het kind bij de moeder verblijft. 

 
4. De werknemer kan doorbetaald kortdurend zorgverlof opnemen als bedoeld in artikel 5:1 

van de Wet arbeid en zorg gedurende twee maal de arbeidsduur per week op jaarbasis ten 
behoeve van de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: 
a. een inwonend (pleeg)kind tot wie de ouder in een familierechtelijke betrekking staat of 

een van de inwonende kinderen van de onder b genoemde persoon; 
b. de echtgeno(o)t(e); 
c. de ouder van de werknemer. 
Tijdens het verlof wordt 100% van het maandinkomen (voor zover dit het maximum dagloon 
niet overschrijdt) doorbetaald. 

 
5. De werknemer kan onbetaald adoptieverlof opnemen als bedoeld in artikel 3:2 van de Wet 

arbeid en zorg gedurende vier aaneengesloten weken in verband met de adoptie van een 
kind dan wel bij opname in het gezin van een pleegkind. De werknemer heeft gedurende 
deze periode recht op een uitkering die hij via de werkgever aanvraagt bij het UWV. De 
uitkering bedraagt 100% van het (maximum) dagloon. 

 
6. De werknemer kan onbetaald ouderschapsverlof opnemen als bedoeld in artikel 6:1 van de 

Wet arbeid en zorg, onder de navolgende voorwaarden: 
 a. Recht op ouderschapsverlof zonder behoud van loon heeft de werknemer: 
 - wiens dienstbetrekking bij de werkgever ten minste één jaar heeft geduurd; 
 - ten aanzien van elk kind, zolang het kind de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt. 
 b. Een werknemer is ouder van een kind in de zin van deze regeling indien: 
 - sprake is van een familierechtelijke betrekking tussen kind en de werknemer als 

ouder; 
 - geen sprake is van een familierechtelijke betrekking maar de werknemer het kind 

verzorgt; dat wil zeggen ouder en kind wonen op hetzelfde adres en de ouder heeft 
duurzaam de verzorging en de opvoeding van het kind als eigen kind op zich 
genomen. 

 c. Het totaal aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft, bedraagt de 
arbeidsduur per week gerekend over een periode van dertien weken. 

 d. Het onbetaald ouderschapsverlof wordt per week opgenomen gedurende een 
aaneengesloten periode van 6 maanden. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten 
hoogste de helft van de arbeidsduur per week. 

 e. In afwijking van sub d, maar met inachtneming van sub c, kan de werknemer de 
werkgever verzoeken om verlof voor een langere periode dan zes maanden of meer 
uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt in 
met het verzoek tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 

 f. De werknemer dient het voornemen verlof te nemen ten minste twee maanden voor het 
tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werkgever te melden. 

 Daarin moet worden opgenomen: 
 - de gewenste aaneengesloten periode van het verlof; 
 - het gewenste aantal uren verlof per week; 
 - de gewenste spreiding van de verlofuren over deze week. 
 Het verlof zal vervolgens in overleg met de werkgever uiterlijk vier weken voor het 

tijdstip van ingang van het verlof worden vastgesteld. 
 g. Het verkrijgen van onbetaald ouderschapsverlof brengt geen wijziging in de aanspraak 

vergoeding ziektekostenverzekering met zich mee. 
  Ten aanzien van de opbouw en het opnemen van vakantiedagen geldt het bepaalde in 

artikel 13 van deze cao. 
  Bij ziekte tijdens het ouderschapsverlof vindt geen opschorting van het verlof plaats. 
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 h. Het bedrag van de doorbetaling van het salaris tijdens ziekte wordt berekend op basis 
van het salaris dat wordt genoten tijdens het ouderschapsverlof. 

  In het geval van langdurige ziekte die doorloopt na afloop van de periode van 
ouderschapsverlof zal de doorbetaling van het salaris tijdens ziekte worden berekend op 
basis van het salaris, waarop betrokkene bij de hervatting van zijn functie aanspraak 
zou hebben.” 

 
7. Buitengewone verlofaanvragen, waar het oordeel van werkgever een rol speelt, zullen door 

de Director, Human Recources worden behandeld. 
 
8. In bijzondere en hierboven niet voorziene gevallen kan werkgever ter zijner beoordeling 

buitengewoon verlof verlenen. 
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Artikel 13 
 
Vakantie 
 
1. Vakantiedagen 
 Per kalenderjaar verwerft de werknemer met een volledig dienstverband afhankelijk van zijn 

leeftijd en het aantal dienstjaren een aantal vakantiedagen met behoud van inkomen, 
conform onderstaande staffel. 

 
  Lft.      Min.  3 dnstjr.  6 dnstjr.  9 dnstjr.  12 dnstjr.  15 dnstjr. 
 
  18t/m49  26     27      28      29      30      31 
  50t/m59  28     29      30      31      32      33 
  60t/m65  33     34      35      36      37      38 
 
 Als leeftijd in een bepaald kalenderjaar geldt de leeftijd, die de werknemer op 31 mei van dat 

kalenderjaar heeft bereikt. Als diensttijd geldt het aantal volle dienstjaren, dat een 
werknemer op 1 januari van enig jaar in dienst van de werkgever is. 

 
2. Vakantiedagen deeltijdwerknemer 
 De deeltijdwerknemer verwerft de vakantiedagen volgens lid 1 op basis van het aantal 

dienstjaren en de leeftijd en vervolgens naar rato van de individuele arbeidsduur. 
 
3. Extra vakantiedagen Cleanroom 
 De werknemer, werkzaam in de Cleanroom, verwerft na het verstrijken van de proeftijd, 3 

extra vakantiedagen per kalenderjaar. Indien de werknemer niet of minder dan de normale 
arbeidstijd in de Cleanroom werkt, wordt voor elke maand waarin dit het geval is, de 
aanspraak op extra vakantiedagen voor dat kalenderjaar pro rato verminderd. 

 
4. Berekening aantal vakantiedagen 
 De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is 

(geweest), heeft een evenredige aanspraak op vakantiedagen. Daarbij wordt een 
dienstverband van minder dan een maand beschouwd als een hele maand. 

 
5. Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking van de 

werkzaamheden 
 a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij 

wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op loon heeft. 
 
 b. De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij zijn werkzaamheden niet heeft 

kunnen verrichten wegens: 
  1. volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, veroorzaakt buiten 

opzet van de werknemer; 
  2. zwangerschaps- en bevallingsverlof; 
  3. het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de 

landsverdediging of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor eerste 
oefening; 

  4. het genieten van vakantiedagen gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking 
verworven doch niet opgenomen vakantiedagen; 

  5. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de 
vakvereniging van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 

  6. onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 
  7. verlof als bedoeld in artikel 643 BW; 
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  8. het volgen van onderricht waartoe hij krachtens de wet door de werkgever in 
de gelegenheid moet worden gesteld; 

  9. het opnemen van adoptieverlof als bedoeld in artikel 3:2 van de Wet arbeid 
en zorg. 

 
  In de hiervoor onder de punten 1 en 2 bedoelde gevallen wordt nog vakantie 

verworven over de wettelijk vastgestelde periode, waarin geen arbeid wordt verricht, 
met dien verstande dat de tijdvakken samengesteld worden als zij elkaar met 
onderbreking van minder dan een maand opvolgen. 

  Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld in onderdeel b. in meer 
dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der onderbreking 
bij de berekening van de periode van afwezigheid mee in aanmerking genomen. 

  Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van hier bedoelde 
onderbreking is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

  De verworven vakantierechten in de onder de punten 1, 2 en 6 van onderdeel b. 
genoemde gevallen vervallen, indien het dienstverband door de werknemer wordt 
beëindigd alvorens het werk is hervat. 

 
 c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de 

vakantierechten verworven naar rato van werken. 
 
6. Kopen van extra vakantiedagen 

De werknemer kan jaarlijks maximaal 5 extra vakantiedagen kopen. Deze dagen dienen, na 
overleg met de werkgever, te worden opgenomen in het kalenderjaar waarin zij worden 
aangekocht. De aankoop van deze dagen wordt verrekend met de eindejaarsuitkering. 
Een aan te kopen dag kost 0,45% van het bruto jaarinkomen. 

 
7. Verkopen van vakantiedagen 

De werknemer kan jaarlijks maximaal 5 vakantiedagen verkopen. De verkoop van deze 
dagen wordt uitbetaald tegelijk met de eindejaarsuitkering. 
Een te verkopen dag levert 0,40% van het bruto jaarinkomen op. 

 
 
8. Opnemen van vakantiedagen 
 a. De werkgever kan met instemming van de OR jaarlijks een bepaalde dag als 

collectieve vakantiedag vaststellen. 
 
 b. De werkgever stelt de vrij opneembare vakantiedagen vast na overleg met de 

werknemer. 
  Opname van vakantiedagen geschiedt desgewenst zodanig, dat de werknemer 

tenminste 23 aaneengesloten kalenderdagen, inclusief vier weekeinden, in de 
periode van 30 april tot 1 oktober vrij van dienst is. 

 
 c. De werknemer dient de vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen in het jaar 

waarin zij worden verworven. De werkgever zal de werknemer daartoe zoveel 
mogelijk in de gelegenheid stellen.  

  Onverminderd het bepaalde in lid 10, en onder aftrek van vakantiedagen die zijn 
verkocht, mogen ten hoogste 5 vakantiedagen worden meegenomen naar het 
daaropvolgende kalenderjaar. In overleg tussen werkgever en werknemer kunnen 
afwijkende afspraken worden gemaakt. 

 
 d. Indien de bedrijfsomstandigheden dit vereisen, dit ter beoordeling van de werkgever, 

kan de reeds vastgestelde vakantie worden verzet. De werkgever zal in dit geval alle 
extra kosten voor zijn rekening nemen. 
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 e.  Voor werknemers van 55 jaar en ouder geldt een dagenspaarregeling. Deze regeling 
houdt in dat een werknemer de vakantiedagen, die zijn toegekend in verband met 
zijn leeftijd, en de overwerkcompensatiedagen kan sparen om eerder dan zijn 
pensioengerechtigde leeftijd uit te treden. De werkgever zal de gespaarde dagen 
verdubbelen. De werknemer, die aan deze regeling wenst deel te nemen, dient de 
werkgever hiervan op de hoogte te stellen. 
De werkgever verstrekt jaarlijks een overzicht van de opgebouwde rechten. 

 
9. Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid 

wordt verricht. 
 a. Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt gedurende vastgestelde vakantie, 

zullen de dagen waarop de verhindering zich voordoet niet als vakantie worden 
geteld. Dit geldt uitsluitend indien de arbeidsongeschiktheid door de werkgever wordt 
geaccepteerd dan wel over die dagen een wettelijke uitkering ter zake van ziekte is 
ontvangen. 

 
 b. Aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen die op grond van het in dit lid bepaalde niet 

als zodanig zijn gerekend, kunnen in overleg met de werkgever opnieuw worden 
vastgesteld. 

 
10. Vakantie bij ontslag 
 a. Bij het eindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer in de gelegenheid worden 

gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen. Deze dagen mogen slechts 
met toestemming van de werkgever onderdeel uitmaken van de opzeggingstermijn. 

 
 b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet geheel heeft kunnen 

opnemen, zal de resterende vakantie worden uitbetaald. 
 
 c. Te veel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het maandinkomen 

verrekend. 
 
 d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een 

verklaring uit waaruit blijkt hoeveel vakantie is uitbetaald. 
 
11. Verjaring 
 Vakantierechten die niet zijn opgenomen binnen 5 jaar na de laatste dag van het 

kalenderjaar, waarin deze zijn verworven, vervallen. 
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Artikel 14 
 
Vakantietoeslag 
 
1. Vakantietoeslagjaar 
 Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april. 
 
2. Vakantietoeslag 
 Omstreeks 31 mei ontvangt de werknemer een vakantietoeslag ter grootte van 8% van het 

op 30 april geldende maandsalaris. Indien de individuele arbeidsduur van een werknemer 
tijdens het vakantietoeslagjaar is gewijzigd, bedraagt de vakantietoeslag 8% van het in het 
vakantietoeslagjaar genoten jaarsalaris. Indien de dienstbetrekking niet het hele 
vakantietoeslagjaar heeft geduurd, wordt voor elke volle kalendermaand die de werknemer 
in dienst van de werkgever is geweest gedurende het vakantietoeslagjaar, een evenredig 
deel verstrekt. 

  
 Voor de werknemer van 22 jaar en ouder geldt een minimum vakantietoeslag van 8% over 

het bruto jaarsalaris behorende bij schaal 1 trede 0. Voor de werknemer jonger dan 22 jaar, 
geldt een afbouw van de minimum vakantietoeslag met 8% per leeftijdsjaar. Als leeftijd geldt 
de leeftijd van de werknemer op 31 mei van het betreffende vakantietoeslagjaar. 

  
 In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale 

verzekeringswetten. 
 
3.  Wijziging individuele arbeidsduur 

Indien de individuele arbeidsduur van een werknemer tijdens een periode van 1 mei tot en 
met 30 april wijzigt, bedraagt de vakantietoeslag in afwijking van lid 2 van dit artikel 8% van 
de in deze periode ontvangen maandsalarissen.  

 
4. Definitie maandsalaris 
 Onder maandsalaris wordt in dit artikel verstaan het maandsalaris inclusief de 

loondoorbetaling, uitkeringen en aanvullingen als bedoeld in artikel 16 lid 2 van de cao. 
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Artikel 15 
 
Eindejaarsuitkering en winstafhankelijke uitkering 
 
1. Eindejaarsuitkering 
 a. De werknemer, die op 31 december in dienst is van de werkgever en het gehele 

kalenderjaar in dienst is geweest, ontvangt eind december van dat kalenderjaar een 
eindejaarsuitkering van 7% van 12 maal het maandsalaris van de maand november. 

 
 b. De werknemer, die op 31 december in dienst is van de werkgever en niet gedurende 

het gehele kalenderjaar in dienst is geweest, ontvangt eind december van dat 
kalenderjaar de in lid 1 genoemde uitkering pro rato. 

 
 c. Indien de individuele arbeidsduur van een werknemer tijdens een kalenderjaar 

wijzigt, bedraagt de eindejaaruitkering in dat betreffende kalenderjaar, in afwijking 
van lid 1.a., 7% van het jaarsalaris van dat jaar. 

 
 d. De eindejaarsuitkering maakt geen deel uit van de pensioengrondslag. 
 
2. Winstafhankelijke uitkering 
 De winstafhankelijke uitkering is afhankelijk van de geprognosticeerde winst voor belasting. 

Indien de geprognosticeerde winst in een boekjaar wordt behaald, ontvangt de werknemer 
een uitkering van 1,5% van het jaarsalaris.  

 Indien de behaalde winst 10% of meer uitstijgt boven de geprognosticeerde winst, ontvangt 
de werknemer een uitkering van 2% van het jaarsalaris. 
In aanvulling op bovenstaande geldt dat, indien de geprognosticeerde winst ten minste wordt 
gehaald, de uitkering ten minste € 400,-- bruto zal bedragen (deeltijdwerknemers naar rato). 

 Onder jaarsalaris wordt in het kader van de winstuitkering verstaan de maandsalarissen plus 
de vakantietoeslag, die tijdens het boekjaar zijn uitgekeerd. 

 De OR en de vakvereniging worden vooraf geïnformeerd over de winstprognose, die door de 
werkgever wordt vastgesteld. 
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Artikel 16 
 
Arbeidsongeschiktheid 
 
1. Indien een werknemer tengevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 

bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 629 B.W., de 
Ziektewet, de Wet arbeid en zorg en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO), voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 
2. a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende maximaal 104 weken 

70% van het maandsalaris (tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum 
dagloon inzake de Coördinatiewet SV) worden doorbetaald. Daarboven ontvangt de 
werknemer gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid een 
aanvulling tot 100% van het maandsalaris. Indien de werknemer actief meewerkt aan 
zijn reïntegratie wordt van de 53ste tot en met de 104de week een aanvulling verstrekt 
tot 90% van het maandinkomen.  

 
 b. Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal de uitkering krachtens de WAO gedurende 

maximaal 1 jaar worden aangevuld tot 90% van het maandsalaris en bij een 
dienstverband langer dan 10 jaar in het tweede en derde jaar, waarin recht op een 
uitkering krachtens de WAO bestaat, zal worden aangevuld ter hoogte van 80% van 
het maandsalaris. Indien het maandsalaris meer bedraagt dan het maximum dagloon 
inzake de Coördinatiewet SV, zal in afwijking van het gestelde in de voorgaande 
volzin, 20% respectievelijk 10% betaald worden. 
De aanvullingsperiode eindigt in ieder geval na twee jaar, dan wel na vier jaar bij een 
dienstverband langer dan 10 jaar, na aanvang van de arbeidsongeschiktheid. 

 
 c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal de werkgever aan de werknemer die in 

passende arbeid is te werk gesteld, een aanvulling verstrekken op het dan geldende 
maandinkomen en de uitkering WAO tot in het eerste jaar 90% en bij een 
dienstverband langer dan 10 jaar in het tweede en derde jaar 80% van het 
maandsalaris. Deze aanvulling zal nooit meer bedragen dan in geval van volledige 
arbeidsongeschiktheid. De aanvullingsperiode bedraagt in dit geval maximaal 2 jaar 
gerekend vanaf het tijdstip van de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. 

 
 d. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal de werkgever aan de werknemer die niet 

in passende arbeid kan worden te werk gesteld, indien de werknemer een WAO-
uitkering én een WW-uitkering ontvangt, op deze uitkeringen een aanvulling 
verstrekken in het eerste jaar 90% en bij een dienstverband langer dan 10 jaar in het 
tweede en derde jaar 80% van het maandsalaris. Deze aanvulling zal nooit meer 
bedragen dan in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. De aanvullingsperiode 
bedraagt in dit geval maximaal 2 jaar gerekend vanaf het tijdstip van de aanvang van 
de arbeidsongeschiktheid. 

 
3. Onder maandsalaris als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandsalaris dat de 

werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 



 

 

 
CAO AAR Aircraft Component Services – 2006 - 2007 29
 

 
4.  De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de 

dienstbetrekking met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan 
werknemers van 65 jaar en ouder. 

 
5. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling te weigeren (a 

t/m c) of op te schorten (d en e) en de aanvullingen te weigeren of in te trekken (alle punten) 
ten aanzien van de werknemer die: 

 a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
 b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader 

van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing 
van de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden 
uitgevoerd; 

 c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd en/of zonder deugdelijke grond geen 
passend werk verricht; 

 d. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second 
opinion van de arbodienst of het UWV; 

 e. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte 
(controlevoorschriften); 

 f. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of deskundige 
gegeven redelijke voorschriften of maatregelen om passend werk te verrichten; 

 g. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling van 
een plan van aanpak tot reïntegratie; 

 h. ondanks instructies van de werkgever weigert gebruik te maken van de 
veiligheidsmiddelen, dan wel de voorschriften met betrekking tot veiligheid en 
gezondheid overtreedt. 

 
6. De geldende onkostenvergoedingen zullen bij arbeidsongeschiktheid nog twee volle 

kalendermaanden worden doorbetaald. In geval van aantoonbare langdurige aangegane 
verplichtingen zal worden doorbetaald tot afloop van deze verplichtingen. 

 
7. Bij arbeidsongeschiktheid worden gedurende de eerste 4 jaar alle betalingen uit deze cao 

gegarandeerd, rekening houdend met lid 2 van dit artikel en met uitzondering van de 
onkostenvergoedingen. 

 
8. In aanvulling op het bepaalde in lid 5 behoudt de werkgever zich het recht voor in hoge 

uitzonderingsgevallen de aanvullingen te weigeren en af te wijken van lid 2 en lid 6. De 
werkgever zal hiertoe slechts besluiten in overleg met de vakvereniging, indien de 
werknemer lid is, of met de OR, indien de werknemer geen lid is van de vakvereniging. 

 
9. Bonus/malus regeling ziekteverzuim 

De werknemer ontvangt aan het begin van ieder kalenderjaar 3 bonusdagen. Bij iedere 
ziekmelding wordt 1 bonusdag ingeleverd. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van 
de werknemer, zal bij ziekte als gevolg van een bedrijfsongeval, geen bonusdag in 
mindering worden gebracht. 
 
Wanneer er een duidelijke relatie is tussen twee ziekmeldingen binnen de periode van twee 
weken zal er geen bonusdag worden ingehouden voor de tweede ziekmelding. Dit ter 
beoordeling van de controlerend arts. 
 
Deze bonusdagen kunnen evt. uitbetaald worden tegen een vast bedrag van € 90,76 bruto 
per dag. Wanneer een werknemer deze dagen niet opneemt voor december van het 
opvolgende jaar dan zullen deze dagen uitbetaald worden. 
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Indien de werknemer tussentijds in of uit dienst treedt, is deze regeling naar rato van het 
dienstverband van toepassing. Indien een werknemer in een betreffend kalenderjaar meer 
dan 60 kalenderdagen aaneengesloten ziek is, wordt deze werknemer uitgesloten van deze 
regeling.  
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Artikel 17 
 
Uitkering bij overlijden 
 
1. Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering 

worden verstrekt op grond van het bepaalde in artikel 674 B.W. 
 
2. Deze uitkering is gelijk aan het bedrag van driemaal het maandsalaris. Op dit bedrag wordt 

in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen bij overlijden van de werknemer 
toekomt op grond van de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op 
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 
3. De werkgever is geen uitkering verschuldigd, indien de werknemer onmiddellijk voorafgaand 

aan het overlijden door toepassing van artikel 629 lid 3 B.W. geen aanspraak had op loon 
als bedoeld in artikel 629 lid 1 a. en b. B.W. of door toedoen van de werknemer geen 
aanspraak bestaat op een uitkering op grond van de sociale verzekeringswetten als hiervoor 
genoemd in lid 2. 

 
4. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan: 
 a. de langstlevende der echtgenoten van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden 

leefde, dan wel degene met wie de werknemer ongehuwd samenleefde; 
 
 b. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a: de minderjarige wettige of 

natuurlijke kinderen. 
 
 c. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a en b; degene met wie de 

werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan de werknemer 
grotendeels voorzag. 

 
 Van ongehuwd samenleven als bedoeld onder a is sprake indien twee ongehuwde personen 

een gezamenlijke huishouding voeren, met uitzondering van bloedverwanten in de eerste 
graad. 

 Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, indien de betrokkenen hun 
hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door 
middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van huishouding dan wel op andere 
wijze in elkaars verzorging voorzien.  

 
5.  Indien de werknemer ten tijde van overlijden in opdracht van de werkgever buiten Nederland 

verblijft, is de werkgever bereid op verzoek van de nagelaten betrekkingen, het stoffelijk 
overschot op zijn kosten naar Nederland of zijn geboorteland te doen vervoeren, voorzover 
deze kosten niet door een verzekering of een voorziening ingevolge een sociale 
verzekeringswet zijn gedekt. 
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Artikel 18 
 
Pensioenregeling 
 
In de onderneming geldt een pensioenregeling, waaraan deelname in beginsel verplicht is voor de 
werknemer, die ouder dan 25 jaar is. Indien de werknemer niet aan de pensioenregeling wenst deel 
te nemen, dient hij hiervoor toestemming te krijgen van de werkgever en een schriftelijke 
afstandsverklaring te ondertekenen. 
In bijlage IV is het pensioenreglement opgenomen. 
De werknemer machtigt de werkgever de door hem verschuldigde bijdrage aan de 
pensioenregeling, te weten 5,13 % van de pensioengrondslag, op zijn salaris in te houden en aan 
het pensioenfonds af te dragen. 
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Artikel 19 
 
Kostenvergoedingen/regelingen 
 
1. Zorgverzekering  
 De werknemer die deelneemt aan de collectieve zorgverzekering, die door werkgever is 

afgesloten, ontvangt een tegemoetkoming van € 9,-- netto per maand van de werkgever.  
Elk voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging van de collectieve zorgverzekering 
behoeft instemming van de ondernemingsraad. 

 
2. Woon-werkverkeer 
 De werkgever verstrekt de werknemer maandelijks een tegemoetkoming in de kosten woon-

werkverkeer, die gelijk is aan de actuele kosten volgens het zonetarief van het openbaar 
vervoer. 

 
3. Studiefaciliteiten 
 De faciliteiten bij het volgen van opleidingen en cursussen zijn geregeld volgens de 

voorwaarden, zoals opgenomen in bijlage II. 
 
4. Telefoonvergoeding 
 De kosten van lokale en interlokale telefoongesprekken, die in uitdrukkelijke opdracht van de 

werkgever of in verband met de functie op een andere telefoonaansluiting dan die van de 
werkgever worden gemaakt, worden door de werkgever vergoed. 

 Indien naar het oordeel van de werkgever de woning van de werknemer in verband met de 
aard van zijn functie aangesloten dient te zijn op het telefoonnet, worden de aansluitkosten, 
indien nog geen aansluiting op het telefoonnet bestaat en de abonnementskosten door de 
werkgever vergoed.  

 
5. BHV-vergoeding 

Voor het actief deelnemen aan de BHV-dienst binnen AAR wordt aan de vrijwillige leden van 
de BHV (Bedrijfs Hulp Verleners) die in het bezit zijn van een geldig en officieel erkend BHV-
diploma of certificaat, maandelijks een vergoeding verstrekt van € 22,69 bruto. 

 
6. Dienstreizen 
 a.  Onder een dienstreis wordt verstaan een reis, die in opdracht van de werkgever in 

verband met de uitoefening van de functie wordt gemaakt, niet zijnde woon-
werkverkeer. 

b. De reiskosten van dienstreizen worden na declaratie vergoed op basis van € 0,28 
per kilometer.  

c. De werkgever stelt zich garant voor autoschade bij ongeval tijdens een dienstreis, tot 
een maximum van € 6806,70 per gebeurtenis, voor zover de schade niet wordt 
vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Eventuele wijziging in de bonus/malus 
tengevolge van het ongeval wordt niet vergoed door de werkgever. 

 
7. Stationerings/uitzending/dienstreisregeling 
 De werkgever kent een regeling ten aanzien van stationering, uitzending en dienstreizen, die 

is opgenomen als bijlage III. 
 
8.  Ongevallenverzekering 
 De werkgever heeft voor de werknemers een ongevallenverzekering afgesloten. De 

verzekering is ook buiten arbeidstijd en over de gehele wereld van kracht.  
 
Ongevallen dienen onverwijld bij de werkgever te worden gemeld. De verzekeringspolis ligt 
ter inzage bij de afdeling personeelszaken. De hoofdpunten uit deze polis zijn: 
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 a.  Het risico als passagier van een vliegtuig is mede verzekerd. 
 b.  In geval van een ongeval wordt bij overlijden van de werknemer het jaarsalaris 

vermeerderd met de vakantietoeslag uitbetaald. 
 c.  De uitkering bij overlijden zal geschieden aan de echtgenote/echtgenoot van de 

werknemer. Bij ontstentenis van deze persoon geschiedt uitkering aan degenen, die 
door de werknemer bij testament als begunstigden van de uitkering bij overlijden zijn 
aangewezen. Bij ontstentenis van deze personen geschiedt uitkering aan de wettige 
erven van de werknemer.  

 d.  De uitkering in geval van blijvende invaliditeit geschiedt aan de werknemer. 
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Artikel 20 
 
Bedrijfsregelingen  
 
1. Spaarloonregeling 
 De werkgever kent een spaarloonregeling. De werknemer kan per kalenderjaar het voor dat 

kalenderjaar geldende wettelijk maximum sparen.  
 De werkgever zal jaarlijks een bruto uitkering doen van € 113,45, die naar keuze van de 

werknemer op de spaarloonrekening van de werknemer kan worden gestort. 
 
2. Vakbondscontributie 

Met ingang van 1 september 2005 kan op verzoek van de werknemer de 
vakbondscontributie worden verrekend met het bruto salaris. Naar keuze van de werknemer 
kan de inhouding geschieden op het maandloon of de eindejaarsuitkering. 
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Artikel 21 
 
Uitleg en geschillen 
 
1. Algemeen 
 De uitleg van deze cao berust bij partijen. 
 
2. Overleg tussen partijen 
 Indien partijen van mening zijn dat er een geschil bestaat omtrent de toepassing van deze 

cao, zal de meest gerede van hen de andere partij uitnodigen voor nader overleg, ten einde 
te trachten het geschil in der minne op te lossen. 
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Artikel 22 
 
Looptijd 
 
Deze cao treedt in werking op 1 juni 2006 en eindigt op 31 mei 2007. 
Partijen zullen voor het einde van de looptijd overleg plegen over een nieuwe cao. Zij zullen ernaar 
streven om voor het einde van de looptijd tot overeenstemming te komen over de totstandkoming 
van een nieuwe cao. 
 
Partij ter ene zijde    Partij ter andere zijde 
AAR Aircraft Component Services  De Unie 
 
 
 
 
 
M. Dempsey     D. Kohen 
General Manager    Bestuurder 
 
 
 
 
 
      J.P.H. Teuwen 
      Voorzitter 
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BIJLAGE I      Functiejarenschaal behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor AAR Aircraft Component Services  
 
1 juni 2006 (+ 0,9% t.o.v. 01/01/06) in Euro           
Functiegroep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
               
Trede 0 1589 1627 1653 1739 1813 1915 2052 2214 2405 2632 2964 3420 3917 
 1 1606 1649 1679 1764 1843 1943 2081 2245 2441 2678 3016 3482 3991 
 2 1625 1669 1706 1792 1870 1972 2109 2277 2480 2724 3069 3546 4063 
 3 1644 1691 1732 1817 1899 2001 2140 2309 2517 2769 3120 3606 4133 
 4 1662 1713 1757 1845 1927 2030 2164 2341 2555 2817 3173 3668 4205 
 5 1683 1735 1783 1870 1955 2061 2199 2373 2593 2859 3228 3729 4279 
 6 1701 1756 1809 1897 1984 2091 2228 2406 2630 2906 3277 3792 4349 
 7 1721 1776 1834 1923 2012 2119 2257 2438 2667 2952 3328 3852 4421 
 8 1739 1799 1859 1949 2041 2149 2286 2469 2707 2996 3381 3914 4494 
 9 1758 1819 1884 1974 2069 2176 2316 2501 2743 3045 3432 3976 4565 
 10 1776 1842 1910 2000 2097 2207 2345 2532 2780 3089 3485 4036 4637 
 11 1797 1862 1936 2027 2125 2236 2375 2565 2821 3135 3536 4099 4708 
 12 1815 1882 1961 2053 2154 2266 2405 2596 2856 3181 3589 4163 4780 
 13   1903 1988 2080 2180 2295 2433 2629 2893 3227 3640 4223 4850 
 14     2014 2105 2210 2323 2462 2660 2933 3274 3693 4286 4922 
 15       2132 2238 2353 2502 2694 2970 3318 3746 4347 4995 
 16         2267 2381 2521 2725 3007 3362 3798 4409 5067 
 17           2412 2552 2757 3047 3410 3849 4470 5138 
 18           2441 2580 2789 3084 3455 3900 4531 5210 
 19             2609 2822 3122 3500 3953 4593 5282 
 20             2638 2853 3160 3548 4005 4653 5352 
 21               2884 3197 3593 4057 4718 5425 
 22                     4109 4779 5498 
 23                         5568 
 24                         5640 
               
FT   454 494 545 605 666 726 787 848 938 1130 1281 1564 1756 
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1 januari 2007 (+ 0,6% t.o.v. 01/06/06) in Euro           
Functiegroep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
               
Trede 0 1599 1637 1663 1750 1824 1927 2065 2228 2420 2648 2982 3441 3941 
 1 1616 1659 1690 1775 1855 1955 2094 2259 2456 2695 3035 3503 4015 
 2 1635 1680 1717 1803 1882 1984 2122 2291 2495 2741 3088 3568 4088 
 3 1654 1702 1743 1828 1911 2014 2153 2323 2533 2786 3139 3628 4158 
 4 1672 1724 1768 1857 1939 2043 2177 2356 2571 2834 3193 3691 4231 
 5 1694 1746 1794 1882 1967 2074 2213 2388 2609 2877 3248 3752 4305 
 6 1712 1767 1820 1909 1996 2104 2242 2421 2646 2924 3297 3815 4376 
 7 1732 1787 1846 1935 2025 2132 2271 2453 2684 2970 3348 3876 4448 
 8 1750 1810 1871 1961 2054 2162 2300 2484 2724 3014 3402 3938 4521 
 9 1769 1830 1896 1986 2082 2190 2330 2517 2760 3064 3453 4000 4593 
 10 1787 1854 1922 2012 2110 2221 2360 2548 2797 3108 3506 4061 4665 
 11 1808 1874 1948 2040 2138 2250 2390 2581 2838 3154 3558 4124 4737 
 12 1826 1894 1973 2066 2167 2280 2420 2612 2874 3201 3611 4188 4809 
 13   1915 2000 2093 2194 2309 2448 2645 2911 3247 3662 4249 4880 
 14     2027 2118 2224 2337 2477 2676 2951 3294 3716 4312 4952 
 15       2145 2252 2368 2518 2711 2988 3338 3769 4374 5025 
 16         2281 2396 2537 2742 3026 3383 3821 4436 5098 
 17           2427 2568 2774 3066 3431 3873 4497 5169 
 18           2456 2596 2806 3103 3476 3924 4559 5242 
 19             2625 2839 3141 3521 3977 4621 5314 
 20             2654 2871 3179 3570 4030 4681 5385 
 21               2902 3217 3615 4082 4747 5458 
 22                     4134 4808 5531 
 23                         5602 
 24                         5674 
               
FT   457 497 548 609 670 730 792 853 944 1137 1289 1573 1767 
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BIJLAGE II BIJLAGE II behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor AAR 
Aircraft Component Services 

 
Regeling studiefaciliteiten 
 
1.  Deze regeling is van toepassing op werknemers, die langer dan 1 jaar ononderbroken in 

dienst zijn van de werkgever. 
 
2. Indien een werknemer in aanmerking wenst te komen voor een vergoeding van de 

werkgever in het kader van deze regeling, dient hij daartoe een verzoek in bij de werkgever. 
In voorkomende gevallen stelt de werkgever de werkgeversbijdrage vast op grond van het 
belang voor de onderneming dat aan de opleiding wordt toegekend. 

 In dit kader worden drie categorieën opleidingen onderscheiden en per categorie de 
vergoeding van de werkgever bepaald: 

 
 1. de studie heeft rechtstreeks verband met de functie van de werknemer en/of de door 

hem uit te voeren werkzaamheden: 100% van de cursus- en lesgelden; 
 2. de door de studie verkregen kennis levert een reële bijdrage aan de 

toekomstmogelijkheden van de werknemer binnen de onderneming: 50% van de 
cursus- en lesgelden; 

 3.  de studie draagt bij aan de algemene ontwikkeling van de werknemer en er bestaat 
enige connectie met de functie van de werknemer: 25% van de cursus- en lesgelden. 

 
 In bijzondere gevallen kan de werkgever beslissen in gunstige zin van het bovenstaande af 

te wijken.  
  
3. Nadat de werknemer de officiële bewijsstukken terzake van cursus- en lesgelden heeft 

overlegd, wordt in beginsel de vergoeding voor aanvang van de studie als voorschot volledig 
uitgekeerd. 

 
4. Aanspraak op kostenvergoeding bestaat slechts zolang redelijke studieresultaten geboekt 

worden. Ingeval van onvoldoende resultaten kan de werkgever de uitbetaling opschorten, 
dan wel geheel staken. 

 
5. De werknemer die een studiekostenvergoeding heeft ontvangen, is verplicht de vergoeding 

terug te betalen wanneer hij uit dienst treedt binnen een periode van 2 jaar na afloop van de 
studie. Het bedrag dat terugbetaald moet worden, wordt voor elke maand dat het 
dienstverband bestaat of zal bestaan, in de periode van datum van afronding van de studie 
tot 2 jaar daarna, met één-vierentwintigste verminderd. 

 
6. De OR-commissie studievergoeding zal de uitvoering van deze regeling toetsen. 

 
7. Indien de werknemer een cursus in de avonduren volgt en daardoor niet in de gelegenheid is 

om deel te nemen aan een maaltijd op het privé-adres wordt de maaltijd vergoed tegen  
€ 10,00 netto.  
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BIJLAGE III behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor AAR Aircraft 
Component Services 

 
Stationering/uitzending/dienstreisregeling 
 
A. Stationering zal plaatsvinden op basis van vrijwilligheid hetwelk geregeld zal worden bij een 

individuele arbeidsovereenkomst. 
 
B. Betalingsregeling bij uitzending 
 1. Gedurende een uitzending wordt het voor de werknemer geldende inkomen 

doorbetaald als ware hij normaal op zijn standplaats werkzaam. 
 
 2. De kosten van verblijf in een hotel zijn voor rekening van werkgever. Het hotel wordt 

in overleg met de werkgever vastgesteld. 
 
 3. De overige redelijkerwijs te maken kosten worden op basis van declaratie volledig 

vergoed. 
 
C. Uitzendingsverlof 
 1. Indien het zich laat aanzien, dat een uitzending langer dan 1 maand zal duren, zal 

voor vertrek een dag vrijaf worden gegeven. 
 
 2. Indien een uitzending langer dan 15 kalenderdagen heeft geduurd, zal voor iedere 

volgende volle week die de werknemer buiten Nederland was, 1 werkdag vrijaf 
worden gegeven tot een maximum van 10 werkdagen. Dit opgebouwde verlof zal 
direct aansluitend aan terugkeer in Nederland worden verleend. 

 
D. Betalingsregeling bij dienstreis 
 1. Gedurende een dienstreis wordt het voor de werknemer geldende inkomen 

doorbetaald als ware hij normaal op zijn standplaats werkzaam. 
 
 2. De kosten tijdens een dienstreis zullen in overleg met de werkgever per declaratie 

worden vergoed. 
 
E. Uitrustingstoelage 

Indien de werknemer ter uitvoering van een door de werkgever gegeven opdracht gedurende 
tenminste 30 aaneengesloten kalenderdagen buiten Nederland verblijft en hij kan aantonen 
dat zijn uitrusting als gevolg van de dienstreis/uitzending aanvulling behoeft, komt hij in 
aanmerking voor de vergoeding van deze kosten tot maximaal € 453,78 per jaar, uit te 
betalen 1 maand voor het vertrek. 

 
F. Scheidingstoelage 

De werknemer die in opdracht van de werkgever langer dan 15 aaneengesloten 
kalenderdagen in het buitenland verblijft, ontvangt een scheidingstoelage van € 13,61 bruto 
per dag over de gehele periode.  

 
G. Reisverzekering 
 Op de werknemer is tijdens een dienstreis/uitzending een door de werkgever afgesloten reis- 

en ongevallenverzekering van toepassing. 
 
H. Overige zaken 
 1. Indien een internationaal rijbewijs op de plaats van stationering is vereist, kan dit 

worden verkregen bij de ANWB. 
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 2. Het vervoer tussen arbeidsplaats en hotel wordt in overleg tussen werkgever en 
werknemer geregeld.   

 
 3. Eventuele inentingen worden verzorgd door het Kon. Ned. Instituut voor de Tropen of 

door de KLM Medische Dienst. Hoewel niet vereist, is inenting tegen enkele ziekten 
aan te bevelen.   

 
 4. Indien vanwege zeer dringende redenen (ziekte of overlijden) van familieleden in de 

eerste graad (ouders -echtgenote - kinderen) onmiddellijke terugkomst naar 
Nederland noodzakelijk is, zullen de kosten door werkgever worden gedragen. 

 
 5. Een eventueel noodzakelijke visumaanvraag wordt door de werkgever geregeld en 

bekostigd. 
 
I. Ziekte en ziektekosten tijdens verblijf buiten NL 
 In geval van ziekte van werknemer, die ter uitvoering van een hem gegeven opdracht of een 

tot zijn functie behorende taak buiten Nederland verblijft, zal werkgever alle daaruit 
voortvloeiende kosten, zoals kosten vergoeding hospitaal, incl. bijstand van specialisten voor 
zijn rekening nemen. Werkgever zal tevens zorgdragen voor vervoer naar Nederland of het 
domicilie van werknemer zodra werknemer kan worden vervoerd. Deze regeling geldt 
voorzover genoemde kosten niet door een verzekering worden gedekt. 

 



 

 

 
CAO AAR Aircraft Component Services – 2006 - 2007 43

BIJLAGE IV behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor AAR Aircraft 
Component Services 

 
 
Pensioenreglement 
 
 

PENSIOENREGLEMENT 
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PENSIOENREGLEMENT 

Artikel 1; Begripsomschrijvingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
a. werkgever:  AAR Aircraft Component Services te Hoofddorp;  
 
b. deelnemer:  de werknemer die in deze pensioenregeling is opgenomen; 
 
c. nabestaande: 1. weduwe/weduwnaar, de vrouw c.q. de man, die bij overlijden van 

de (gewezen) deelnemer zijn/haar echtgeno(o)t(e) is krachtens 
een voor de pensioendatum aangegaan huwelijk. 

 Op grond van de wettelijke bepalingen inzake geregistreerd 
partnerschap wordt met betrekking tot deze pensioenregeling 
geregistreerd partnerschap gelijkgesteld met huwelijk en 
beëindiging van het geregistreerd partnerschap gelijkgesteld met 
echtscheiding; 

 
 2. partner, de ongehuwde persoon die geen bloed- of aanverwant in 

de rechte lijn van de ongehuwde (gewezen) deelnemer is en bij 
diens overlijden met hem/haar samenwoont krachtens een voor de 
pensioendatum aangegaan partnerschap; 

 
d. partnerschap: de gezamenlijke huishouding die de ongehuwde (gewezen) deelnemer 

met zijn/haar partner blijkens een notarieel verleden 
samenlevingscontract gedurende ten minste een half jaar voert; in dit 
contract dienen enige vermogensrechtelijke aangelegenheden te 
worden geregeld; het contract is niet vereist indien de gezamenlijke 
huishouding reeds ten minste 5 jaar onafgebroken bestaat; 

 
e. kinderen: 1. de kinderen die zijn geboren uit een voor de pensioendatum door 

de (gewezen) deelnemer aangegaan huwelijk, alsmede de 
kinderen die reeds voor de pensioendatum op een andere wijze in 
familierechtelijke betrekking tot de (gewezen) deelnemer zijn 
komen te staan; 

 
 2. de pleegkinderen van de (gewezen) deelnemer die door hem/haar 

als eigen kinderen worden onderhouden en opgevoed, mits dit 
onderhoud en deze opvoeding zijn aangevangen voor de 
pensioendatum; 

 
f. pensioendatum: de eerste van de maand, volgend op de maand waarin de (gewezen) 

deelnemer 65 jaar wordt. Indien de (gewezen) deelnemer jarig is op de 
eerste van de maand, is de pensioendatum de dag waarop hij 65 jaar 
wordt; 

 
g. echtscheiding: einde van het huwelijk door echtscheiding of ontbinding na scheiding 

van tafel en bed; 
 
h. echtscheidingsdatum: de datum waarop het echtscheidings- of ontbindingsvonnis is 

ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand; 
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i. beëindiging van het beëindiging van het partnerschap door het opheffen van de 
 partnerschap: gezamenlijke huishouding (anders dan door overlijden) of het aangaan 

van een huwelijk door de (gewezen) deelnemer en/of zijn/haar partner; 
 
j. einddatum de datum waarop het partnerschap (anders dan door overlijden) 
 partnerschap: is beëindigd blijkens een door de (gewezen) deelnemer en zijn/haar 

gewezen partner ondertekende schriftelijke verklaring; 
 
k. verzekeraar: AEGON Levensverzekering N.V., gevestigd te Den Haag. 
 
 
Artikel 2; Deelnemerschap 
1. In deze pensioenregeling wordt opgenomen de werknemer, die in dienst is van de werkgever 

en 25 jaar of ouder is. 
 
2. Op de ingangsdatum van deze pensioenregeling is opgenomen de werknemer die op die 

datum aan de gestelde opnemingsvereisten voldoet. 
 
3. De werknemer die eerst na de ingangsdatum van deze pensioenregeling aan de gestelde 

opnemingsvereisten voldoet, wordt opgenomen op de eerste van de maand waarin aan die 
vereisten is voldaan. 

 
4. Het deelnemerschap eindigt zodra de dienstbetrekking tussen de werknemer en de werkgever 

eindigt, maar uiterlijk op de pensioendatum. 
 
 
Artikel 3; Pensioenaanspraken 
1. De deelnemer heeft aanspraak op: 
 - levenslang ouderdomspensioen voor zichzelf; 
 - levenslang nabestaandenpensioen voor zijn/haar nabestaande; 
 - wezenpensioen voor zijn/haar pensioengerechtigde kinderen. 
 
2. De deelnemer met een partner heeft op elk moment slechts aanspraak op 

nabestaandenpensioen voor één partner. 
 
3. Bij overlijden van de ongehuwde (gewezen) deelnemer dient zijn/haar partner zich bij de 

verzekeraar te melden en ten genoegen van de verzekeraar aan te tonen dat hij of zij ten tijde 
van dit overlijden de partner van de ongehuwde gewezen deelnemer was. Indien de 
ongehuwde gewezen deelnemer na de pensioendatum overlijdt dient tevens te worden 
aangetoond dat het partnerschap reeds voor de pensioendatum bestond. 

 
4. De aanspraken worden door de werkgever verzekerd en worden van kracht zodra de 

betrokken verzekering c.q. verhoging van de verzekering door de verzekeraar is aanvaard. 
Is verzekeren of verhogen van de verzekering niet onder normale condities mogelijk, dan zal 
de werkgever in overleg met de verzekeraar en de werknemer een regeling treffen die zoveel 
mogelijk aansluit bij deze pensioenregeling en het daarmee samenhangende kostenniveau. 

 
5. De hierna omschreven grootte der toegekende pensioenen geldt uitsluitend bij deelneming tot 

de pensioendatum of tot eerder overlijden. 
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6. Indien de werknemer na aanvankelijk afstand te hebben gedaan van aanspraken uit hoofde 
van deze pensioenregeling, verzoekt om alsnog in de pensioenregeling te worden 
opgenomen, is inwilliging van dit verzoek in ieder geval mede afhankelijk van de voorwaarden 
die de verzekeraar stelt. 

 
7. De aanspraken worden mede beheerst door hetgeen werkgever en verzekeraar 

overeenkomen. 
 
8. Indien de onderhavige pensioenregeling niet in overeenstemming is met de opvattingen van 

de belastingdienst en/of de belastingrechter en dientengevolge de pensioenregeling niet of 
niet volledig als zodanig wordt aanvaard, zal de regeling worden vervangen door een regeling 
die wel in overeenstemming is met de daaraan te stellen eisen. 

 De werkgever is bevoegd zich neer te leggen bij de uitspraak van de belastingdienst en/of de 
belastingrechter. De aanpassing vindt automatisch met terugwerkende kracht plaats tot de 
datum van invoering of wijziging van de onderhavige pensioenregeling in het geval de 
aanpassing het gevolg is van een beschikking van de belastinginspecteur op de voorgelegde 
regeling. 

 Bij de aanpassing wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de toezegging die de werkgever in 
deze pensioenregeling heeft gedaan. 

 
 
Artikel 4; Pensioengrondslag 
1. Op de dag van opneming en vervolgens jaarlijks op 1 januari wordt voor elke deelnemer de 

pensioengrondslag vastgesteld. 
 
2. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met een franchise. 
 
3. Onder pensioengevend salaris wordt verstaan 12 maal het vaste maandsalaris dat geldt op 

het tijdstip van vaststelling van de pensioengrondslag, vermeerderd met de vakantietoeslag. 
Tot het vaste maandsalaris wordt niet gerekend vergoeding wegens overwerk, 
onkostenvergoedingen, gratificaties, tantièmes en andere aan de dienstbetrekking verbonden 
emolumenten. 

 
4. De franchise is gelijk aan 10/7 maal het op 1 januari bekende jaarlijkse pensioen volgens de 

Algemene Ouderdomswet (AOW) voor een samenwonende inclusief de vakantietoeslag. 
 
5. In geval van arbeidsongeschiktheid is het bepaalde in het artikel "Arbeidsongeschiktheid" van 

toepassing. 
 
 
Artikel 5; Levenslang ouderdomspensioen 
1. Het levenslange ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum en het wordt uitgekeerd 

tot het einde van de maand waarin de gewezen deelnemer overlijdt. 
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2. Het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen is gelijk aan 1,85% van de voor de deelnemer 
op de aanvangsdatum van het deelnemerschap vastgestelde pensioengrondslag, 
vermenigvuldigd met het aantal jaren gelegen tussen 1 januari 2002, dan wel de latere 
aanvangsdatum van het dienstverband, en de pensioendatum. 

 
 In geval van verhoging of verlaging van de pensioengrondslag wordt het ouderdomspensioen 

verhoogd of verlaagd met 1,85% van de verhoging of de verlaging, vermenigvuldigd met het 
aantal jaren gelegen tussen de datum van wijziging van de pensioengrondslag en de 
pensioendatum. 

 
3. Voor de berekening van het levenslange ouderdomspensioen worden maximaal 40 jaren 

onmiddellijk voorafgaande aan de pensioendatum in aanmerking genomen. De jaren worden 
in maanden bepaald, waarbij een gedeelte van een maand wordt verwaarloosd. 

 
4. Jaarlijks wordt, zolang het deelnemerschap voortduurt, op 1 januari (voor het eerst op 1 

januari 2003) het tot die eerste januari gefinancierde pensioen verhoogd. De toeslagen 
worden gebaseerd op het percentage waarmee het loonindexcijfer van de werkgever over de 
maand oktober van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen ten opzichte van het 
loonindexcijfer over de maand oktober van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. 

 Indien zich een verlaging van de indexcijfers heeft voorgedaan zal verhoging eerst 
plaatsvinden indien de indexcijfers hoger worden dan de indexcijfers waaraan de laatste 
verhoging is gerelateerd. 

 
5. Hiervoor wordt de overrente aangewend, die op grond van de met de verzekeraar 

overeengekomen voorwaarden voortvloeit uit de gesloten pensioenverzekeringen. De 
verhoging wordt gemaximeerd op de overrente over het voorafgaande jaar, waarbij de 
overrente gelijk is aan het rendement boven de 4%. Indien de overrente hoger is dan de 
loonindex zal dit overschot door de werkgever voor volgende jaren worden gereserveerd.  

 Indien door gebrek aan middelen niet het volledige stijgingspercentage kan worden toegepast, 
zal de werkgever de volledig benodigde indexatiekoopsom voldoen en met de extra kosten 
hiervoor rekening houden in het eerstvolgende CAO-overleg. Indien de werkgever gedurende 
drie jaar bijstort, zal hij in overleg treden met de Unie.  

 
 
Artikel 6; Gevolgen van scheiding voor het ouderdomspensioen 
1. In geval van echtscheiding of scheiding van tafel en bed heeft de (gewezen) echtgeno(o)t(e) 

van de (gewezen) deelnemer recht op verevening van het ouderdomspensioen volgens het 
bepaalde in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. 
Deze wet bepaalt dat de (gewezen) echtgeno(o)t(e) recht krijgt op uitbetaling van een deel 
van het ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer. 
In afwijking van de omschrijving in het artikel "Begripsomschrijvingen" wordt in dit artikel onder 
echtscheiding verstaan einde van het huwelijk door echtscheiding. 

 
2. Het recht op verevening kan rechtstreeks jegens de verzekeraar geldend worden gemaakt 

indien de scheiding binnen 2 jaar na de scheidingsdatum aan de verzekeraar wordt gemeld. 
 
 De verzekeraar betaalt dan het aan de (gewezen) echtgeno(o)t(e) toekomende deel van het 

ingegane ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan de gewezen echtgeno(o)t(e). De 
uitbetaling aan de (gewezen) echtgeno(o)t(e) eindigt bij overlijden van de gewezen 
deelnemer, maar uiterlijk bij het eerdere overlijden van de (gewezen) echtgeno(o)t(e). 
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3. De verzekeraar kan uitsluitend worden aangesproken voor dat deel van het te verevenen 

ouderdomspensioen dat hij nog moet uitkeren vanaf een maand nadat hij het daartoe 
bestemde, correct ingevulde “mededelingsformulier” heeft ontvangen. 

 Indien de scheiding niet tijdig aan de verzekeraar is gemeld, kan de (gewezen) 
echtgeno(o)t(e) het recht op verevening uitsluitend nog jegens de (gewezen) deelnemer 
uitoefenen. 

 
4. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de gewezen echtgenoten bij echtscheiding de 

verzekeraar om conversie verzoeken. Hieronder wordt verstaan de omzetting van de 
aanspraak van de gewezen echtgeno(o)t(e) op het hem/haar uit te betalen deel van het 
ouderdomspensioen en zijn/haar op grond van het artikel “Bepalingen in geval van 
echtscheiding c.q. beëindiging partnerschap” verkregen aanspraak op bijzonder weduwen- 
/weduwnaarspensioen (onder verval van beide aanspraken) in een voor hem/haar 
zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen. 

 
 De verzekeraar is niet verplicht aan conversie mee te werken en kan voorwaarden aan de 

conversie verbinden. 
 
5. Het ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer wordt verminderd met het aan de 

(gewezen) echtgeno(o)t(e) toekomende deel ervan. Deze vermindering vervalt bij overlijden 
van de (gewezen) echtgeno(o)t(e); bij conversie is de vermindering echter blijvend. 

 
6. De verzekeraar zal de kosten van de verevening aan de (gewezen) echtgenoten in rekening 

brengen (ieder voor de helft). 
 
7. De verzekeraar verstrekt aan de (gewezen) echtgeno(o)t(e) een bewijsstuk van het hem/haar 

toekomende deel van het te verevenen pensioen. De (gewezen) deelnemer ontvangt een 
kopie van de verzekeraar. 

 
 
Artikel 7; Wijzigen pensioendatum 
Het ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum. Op verzoek van de deelnemer kan het 
ouderdomspensioen eerder dan de pensioendatum tot uitkering komen na de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de werkgever en voorzover de dan geldende fiscale regelgeving zich 
hier niet tegen verzet. Indien het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd voor de pensioendatum 
wordt het ouderdomspensioen actuarieel verlaagd, volgens de regels die bij of krachtens de wet 
worden gesteld en volgens de voorwaarden van de verzekeraar. Een verzoek tot wijziging dient 
minimaal 6 maanden voor de gewenste pensioendatum te worden gedaan. 
 
 
Artikel 8; Levenslang nabestaandenpensioen 
1. Het levenslange nabestaandenpensioen gaat in op de eerste van de maand waarin de 

(gewezen) deelnemer overlijdt en het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin 
zijn/haar nabestaande overlijdt. 

 
2. Het jaarlijkse levenslange nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het jaarlijkse 

levenslange ouderdomspensioen. Voor de tijdens het deelnemerschap overleden deelnemer 
is dit het ouderdomspensioen, waarop deze bij deelneming tot de pensioendatum volgens de 
laatst vastgestelde pensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen. 
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3. Na overlijden van de (gewezen) deelnemer voor de pensioendatum wordt het levenslange 
nabestaandenpensioen jaarlijks op 1 januari verhoogd met 3%. Deze verhoging wordt 
berekend over het nabestaandenpensioen dat over het voorafgaande jaar is uitgekeerd. Deze 
eerste verhoging gaat in op 1 januari volgend op de dag van overlijden van de (gewezen) 
deelnemer en de laatste op 1 januari voorafgaande aan de pensioendatum van de gewezen 
deelnemer. 

 
 
Artikel 9; Bepalingen in geval van echtscheiding c.q. beëindiging partnerschap 
1. Indien het huwelijk c.q. partnerschap van de deelnemer, dan wel van de gewezen deelnemer 

dat hij/zij heeft gesloten c.q. is aangegaan voor beëindiging van het dienstverband met de 
werkgever, eindigt anders dan door overlijden heeft zijn/haar gewezen echtgeno(o)t(e) c.q. 
partner aanspraak op een bijzonder nabestaandenpensioen. 

 
2. Het bijzondere nabestaandenpensioen gaat in op de eerste van de maand waarin de 

(gewezen) deelnemer overlijdt en het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de 
gewezen echtgeno(o)t(e) c.q. partner overlijdt. 

 
3. De grootte van het bijzondere nabestaandenpensioen is gelijk aan het (premievrije) 

nabestaandenpensioen dat de deelnemer zou hebben verkregen als op de 
echtscheidingsdatum c.q. einddatum van het partnerschap het dienstverband met de 
werkgever door ontslag zou zijn geëindigd. Eindigt het huwelijk c.q. partnerschap na 
beëindiging van het dienstverband, dan is het bijzondere nabestaandenpensioen gelijk aan 
het op de ontslagdatum vastgestelde (premievrije) nabestaandenpensioen.  

 
4. Een volgende echtgeno(o)t(e) c.q. partner heeft aanspraak op een (verlaagd) 

nabestaandenpensioen. Het verlaagde nabestaandenpensioen is gelijk aan het 
nabestaandenpensioen overeenkomstig het artikel "Levenslang nabestaandenpensioen", lid 
2, verminderd met het bijzondere nabestaandenpensioen. 

 
5. Eindigt een in lid 1 omschreven huwelijk c.q. partnerschap na beëindiging van het 

dienstverband, dan heeft een volgende echtgeno(o)t(e) c.q. partner geen aanspraak op 
nabestaandenpensioen. 

 
6. Indien het partnerschap voor de pensioendatum eindigt wegens huwelijk van de (gewezen) 

deelnemer met zijn/haar partner vindt het in de voorgaande leden geen toepassing. De 
aanspraak op nabestaandenpensioen gaat alsdan ongewijzigd over op de echtgeno(o)t(e). 

 
7. De bij echtscheiding c.q. beëindiging partnerschap betrokken partijen zullen daarvan terstond 

schriftelijk mededeling doen aan de verzekeraar onder overlegging van de benodigde 
bewijsstukken. De ongehuwde (gewezen) deelnemer zal, indien zijn/haar partnerschap tijdens 
respectievelijk na het dienstverband eindigt, de werkgever respectievelijk de verzekeraar 
daarvan terstond schriftelijk mededeling doen onder overlegging van een door de (gewezen) 
deelnemer en zijn/haar gewezen partner ondertekende verklaring. De handtekening van de 
(gewezen) deelnemer volstaat indien deze ten genoegen van de werkgever c.q. de 
verzekeraar aantoont zich voldoende te hebben ingespannen om de handtekening van 
zijn/haar partner te verkrijgen en deze op de betreffende reglementsbepalingen te hebben 
gewezen.  

 Hierbij is van belang dat een eventueel bijzonder nabestaandenpensioen voor de gewezen 
partner slechts ontstaat indien zowel de (gewezen) deelnemer als de gewezen partner de 
verklaring inzake de beëindiging van het partnerschap hebben ondertekend.  
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 Noch de werkgever noch de verzekeraar is aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen 
van te late aanmelding. De verzekeraar zal aan de gewezen echtgeno(o)t(e) c.q. partner een 
bewijsstuk verstrekken van het voor haar/hem verzekerde pensioen. 

 
8. Na het overlijden van de (gewezen) deelnemer wordt het bijzondere nabestaandenpensioen 

op dezelfde wijze verhoogd als het levenslange nabestaandenpensioen. 
 
 
Artikel 10; Wezenpensioen 
1. Na overlijden van de (gewezen) deelnemer gaat voor ieder van de pensioengerechtigde 

kinderen een wezenpensioen in.  
 Pensioengerechtigd zijn de kinderen die 
 a. jonger zijn dan 18 jaar; 
 b. 18 jaar of ouder, maar nog geen 27 jaar zijn, zolang: 
  - of hun voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen 

door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep, 
  - of zij ten gevolge van ziekte of gebreken niet in staat zijn om 55% te verdienen van 

hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke 
omstandigheden verkeren, kunnen verdienen en daartoe ook, hetzij in het afgelopen 
jaar niet in staat zijn geweest, hetzij vermoedelijk in het eerstkomende jaar niet in 
staat zullen zijn. 

 
2. Elk wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 

overlijdt, maar niet eerder dan op de eerste van de maand waarin het kind pensioengerechtigd 
wordt. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin het kind 
ophoudt pensioengerechtigd te zijn of overlijdt. 

 
3. Elk wezenpensioen bedraagt 14% van het jaarlijkse levenslange ouderdomspensioen. 
 
 Voor de tijdens het deelnemerschap overleden deelnemer is dit het ouderdomspensioen, 

waarop deze bij deelneming tot de pensioendatum volgens de laatst vastgestelde 
pensioengrondslag aanspraak zou hebben verkregen. 

 
4. Na overlijden van de (gewezen) deelnemer voor de pensioendatum wordt elk wezenpensioen 

jaarlijks op 1 januari verhoogd met 3%. Deze verhoging wordt berekend over het 
wezenpensioen dat voor het betrokken kind over het voorafgaande jaar (zonder eventuele 
verdubbeling als hierna bedoeld) is uitgekeerd of zou zijn uitgekeerd, indien het kind vanaf de 
dag van overlijden van de (gewezen) deelnemer pensioengerechtigd zou zijn geweest. De 
eerste verhoging gaat in op 1 januari volgend op de dag van overlijden van de (gewezen) 
deelnemer en de laatste op 1 januari voorafgaande aan de pensioendatum van de (gewezen) 
deelnemer. 

 
5. Het wezenpensioen wordt verdubbeld indien er geen nabestaande (meer) is die aanspraak 

heeft op nabestaandenpensioen. 
 
 
Artikel 11; Deeltijdarbeid 
1. Voor de deelnemer die minder dan de volledige arbeidstijd werkt, geldt het navolgende: 
 
 a. Voor de vaststelling van de pensioengrondslag wordt uitgegaan van het pensioengevend 

salaris dat op 1 januari van het desbetreffende jaar bij een volledig dienstverband 
gegolden zou hebben. 
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 b. Het levenslange ouderdomspensioen wordt van de sub a bedoelde pensioengrondslag 
afgeleid waarna het wordt vermenigvuldigd met een deeltijdpercentage vastgesteld naar 
de verhouding tussen feitelijke en volledige arbeidstijd. 
Van het levenslange ouderdomspensioen afgeleide pensioenen worden berekend op 
basis van het aldus verminderde levenslange ouderdomspensioen. 

 
 Bij de overgang van een onvolledige naar een volledige dienstbetrekking - of omgekeerd - en 

bij wijziging van de mate van onvolledigheid, zal het deeltijdpercentage opnieuw worden 
vastgesteld. Hierbij zal er voor de toekomstige diensttijd steeds van worden uitgegaan dat de 
mate van (on)volledigheid van de dienstbetrekking onveranderd blijft. 
Bij de vaststelling van het levenslange ouderdomspensioen worden de deeltijdpercentages die 
in de afzonderlijke perioden hebben gegolden, alsmede de duur van de perioden waarin deze 
van kracht zijn geweest, in aanmerking genomen. 

 
 Het in vorenstaande zin bepaalde geldt bij aanvang van deze regeling op overeenkomstige 

wijze voor de dan reeds vervulde diensttijd. 
 
2. De deelnemersbijdrage, omschreven in het artikel "Kosten van de pensioenregeling" wordt 

voor de deelnemer die minder dan de volledige arbeidstijd werkt vermenigvuldigd met het in 
lid 1 sub b bedoelde deeltijdpercentage. 

 
 
Artikel 12; Deeltijd pensioen 
1. In overleg met de werkgever heeft de deelnemer de mogelijkheid het pensioen gedeeltelijk 

vóór de pensioendatum te laten ingaan. Alsdan ontstaat een deeltijd pensioendatum. De 
deelnemer heeft daartoe de keuze uit verschillende mogelijkheden, waarvoor door de 
werkgever in overleg met de verzekeraar nadere voorwaarden worden vastgesteld. 

 
2. Het verzoek tot deeltijd pensioen dient door de deelnemer ten minste 6 maanden vóór de 

gewenst deeltijd pensioendatum bij de verzekeraar te zijn ingediend. 
 
3. De verzekeraar bepaalt binnen 2 maanden na ontvangst van het in het vorige lid bepaalde 

verzoek, aan de hand van de hoogte van de op de gewenste ingangsdatum van het deeltijd 
pensioen opgebouwde pensioenaanspraken en de op grond van het resterende 
dienstverband nog op te bouwen pensioenaanspraken, de daarbij behorende hoogte van de 
mogelijke deeltijd-uitkeringen en de hoogte van de corresponderende voltijd-uitkeringen en 
maakt deze aan de deelnemer bekend. 

 
4. De deelnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde 

berekeningen zijn definitieve keuze aan de werkgever en de verzekeraar kenbaar te maken. 
 
5. De verzekeraar kent de uitkering toe indien de deelnemer aan alle in dit reglement gestelde 

voorwaarden voldoet. De uitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin de 
betreffende leeftijd wordt bereikt. 

 
6. Bij gebruikmaking van de deeltijd-regeling wordt het dienstverband tussen de werknemer en 

de werkgever omgezet in een deeltijd-dienstverband van minimaal 50% van het 
oorspronkelijke dienstverband. Voor het resterende percentage neemt de werknemer deel in 
de deeltijd-regeling. 
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7. Het is de deelnemer die van de deeltijd-regeling gebruik maakt toegestaan om één maal per 
jaar, na toestemming van de werkgever, het deeltijd-percentage te wijzigen. De leden 2 tot en 
met 5 zijn dan van overeenkomstige toepassing. De verzekeraar is bevoegd om kosten in 
rekening te brengen. 

 
 
Artikel 13; Uitbetaling van de pensioenen 
1. De pensioenen worden uitbetaald door de verzekeraar in maandelijkse termijnen achteraf. 
 
2. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de (jaarlijks gelijkblijvende) pensioenuitkeringen van 

ouderdomspensioen variabel te laten zijn. 
 Hierbij geldt het volgende: 
 - de hogere uitkering geldt voor een eenmalige periode van 5 ( of veelvouden van 5) jaar 

direct aansluitend op de (pre)pensioendatum; 
 - de hogere uitkering zal in een vaste verhouding van 100:75 ten opzichte van de lagere 

staan; 
 - de actuariële waarde van het ouderdomspensioen blijft ongewijzigd, volgens de regels die 

bij of krachtens de wet worden gesteld en volgens de voorwaarden van de verzekeraar; 
 - het eventueel bij het ouderdomspensioen behorende nabestaanden- en wezenpensioen 

blijven ongewijzigd. 
 Het verzoek hiertoe dient 6 maanden voor de pensioendatum aan de verzekeraar te worden 

gedaan. 
 
 
Artikel 14; Wachttijdregeling (Nabestaandenvoorziening voor niet-deelnemers) 
1. Een gehuwde werknemer c.q. een ongehuwde werknemer die een partnerschap is 

aangegaan, die op grond van zijn/haar leeftijd nog niet als deelnemer is opgenomen, heeft 
dezelfde aanspraken op nabestaanden- en/of wezenpensioen als ware die werknemer 
deelnemer. 

 
2. De verzekeringen die ter dekking van deze aanspraken worden gesloten, hebben geen 

premievrije waarde of afkoopwaarde. 
 
3. Het artikel "Verplichting tot medewerking" geldt op overeenkomstige wijze voor deze 

wachttijdregeling. 
 
 De werknemer is voorts verplicht aan de werkgever schriftelijk opgave te doen van: 
 
 a. het aangaan van een huwelijk en wel voor de voltrekking daarvan; 
 b. het aangaan van een partnerschap en wel voor de aanvang daarvan; 
 c. de ontbinding van het huwelijk en wel binnen 14 dagen daarna; 
 d. de beëindiging van een partnerschap en wel binnen 14 dagen daarna; 
 e. de kinderen die voor wezenpensioen in aanmerking komen, indien de werknemer 

ongehuwd is c.q. geen partner heeft. 
 
4. Het bepaalde in lid 6 van het artikel "Ontslag voor de pensioendatum" is eveneens van 

toepassing op deze wachttijdregeling. 
 
5. De kosten van deze wachttijdregeling zijn geheel voor rekening van de werkgever en worden 

door deze aan de verzekeraar voldaan. 
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Artikel 15; Arbeidsongeschiktheid 
1. In geval de deelnemer gedurende 52 weken onafgebroken arbeidsongeschikt is: 
 
 - wordt met inachtneming van de desbetreffende voorwaarden van de verzekeraar gehele 

of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling verleend; 
Bij een arbeidsongeschiktheid van Bedraagt de vrijstelling van de premie  

80% of meer  100 % 
65% tot 80% 72,5 % 
55% tot 65% 60 % 
45% tot 55% 50 % 
35% tot 45% 40 % 
25% tot 35% 30 % 
15% tot 25% 20 % 

     minder dan 15% nihil % 
 

 - blijven tijdens de verdere duur van de arbeidsongeschiktheid de onmiddellijk 
voorafgaande aan dat moment voor hem/haar verzekerde reglementaire aanspraken van 
kracht; gedurende deze periode worden geen andere aanspraken meer verkregen en 
worden wijzigingen in de pensioengrondslag en/of het pensioenreglement voor hem/haar 
niet in aanmerking genomen. 

 
2. Indien de deelnemer wordt ontslagen gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid zal 

het bepaalde in lid 6 van het artikel "Ontslag voor de pensioendatum" toepassing vinden. 
 
3. In geval door de verzekeraar wegens gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de 

deelnemer gehele respectievelijk gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling is verleend, is de 
deelnemer geen respectievelijk een gedeeltelijke bijdrage verschuldigd gedurende de periode 
waarin de vrijstelling van kracht is. 

 
 
Artikel 16; Kosten van de pensioenregeling 
1. De kosten van de pensioenregeling worden door de werkgever aan de verzekeraar voldaan. 
 
2. De deelnemer zal een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de pensioenregeling betalen ter 

grootte van 5,13% van de pensioengrondslag. 
 De deelnemersbijdrage is uitsluitend bestemd voor de financiering van pensioenaanspraken 

over toekomstige diensttijd. 
 
3. De deelnemersbijdrage wordt in gelijke termijnen met het salaris verrekend. Na het einde van 

het deelnemerschap zal geen verdere verrekening meer plaatsvinden. 
 
4. In geval van arbeidsongeschiktheid is het bepaalde in het artikel "Arbeidsongeschiktheid" van 

toepassing. 
 
5. Voor deelnemers met een onvolledig dienstverband geldt het bepaalde in het artikel 

"Deeltijdarbeid". 
 
 
Artikel 17; Verzekeringen 
1. De financiering van de verzekeringen en verhogingen daarvan geschiedt tegen periodieke 

premies.  
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 Financiering van de verzekeringen gedurende de wachttijdregeling geschiedt tegen 
risicopremies. 
Nieuwe verzekeringen en verhogingen van bestaande verzekeringen die betrekking hebben 
op verstreken diensttijd, worden direct middels een eenmalige koopsom gefinancierd. 

 
2. Voor de verzekeringen geldt de tussen de verzekeraar en de werkgever gesloten 

overeenkomst voor collectieve verzekeringen met de daarbij behorende 
verzekeringsvoorwaarden en aanvullende voorwaarden. 

 
3. Door tijdige betaling van de voor de verzekeringen aan de verzekeraar verschuldigde 

bedragen is de werkgever van zijn uit dit reglement voor hem voortvloeiende 
pensioenverplichtingen gekweten. 

 
4. De werkgever zal de deelnemers, alsmede de in de wachttijdregeling opgenomen 

werknemers inlichten omtrent de verzekerde bedragen door uitreiking van daartoe door de 
verzekeraar te verstrekken verzekeringsopgaven. 

 
5. De (gewezen) deelnemer kan de verzekeraar verzoeken een schriftelijke opgave te 

verstrekken van de hoogte van de opgebouwde aanspraken. De verzekeraar verstrekt deze 
opgave binnen drie maanden na het daartoe ontvangen verzoek. 
De hieraan verbonden kosten kunnen door de verzekeraar in rekening worden gebracht aan 
de (gewezen) deelnemer. 

 
6. Op grond van wettelijke bepalingen zal de verzekeraar met betrekking tot de in het reglement 

vastgelegde en verzekerde aanspraken jaarlijks een schriftelijke opgave verstrekken van de 
uit de verzekerde pensioenaanspraken voortvloeiende waardeaangroei over het voorafgaande 
jaar, welke dient voor het kunnen bepalen van in aanmerking te nemen premies voor lijfrenten 
(jaarruimte). 

 
 Op verzoek van de deelnmer zal de verzekeraar een opgave verstrekken van de 

waardeaangroei van de verzekerde pensioenaanspraken voor zover deze toe te rekenen is 
aan de 7 jaren vóór het voorafgaande jaar en welke dienen voor het kunnen bepalen van de in 
aanmerking te nemen premies voor lijfrente (reserveringsruimte). 

 
 
Artikel 18; Ontslag voor de pensioendatum 
1. In geval van ontslag van de deelnemer voor de pensioendatum, nadat de deelnemer ten 

minste 1 jaar aan de pensioenregeling van de werkgever heeft deelgenomen, worden de op 
zijn/haar leven gesloten verzekeringen op de ontslagdatum premievrij gemaakt. 

 
2. De gewezen deelnemer verkrijgt alsdan aanspraak op voor hem/haar premievrije pensioenen. 

De verzekeraar verstrekt aan de gewezen deelnemer een opgave van de (premievrije) 
aanspraken. 

 
3. De premievrije pensioenen als in lid 2 bedoeld zijn gelijk aan de pensioenen waarop de 

gewezen deelnemer aanspraak had bij een ongewijzigde voortzetting van het dienstverband 
tot de pensioendatum verminderd met de pensioenen berekend op dezelfde grondslagen over 
de jaren tussen de ontslagdatum en de pensioendatum (het tijdsevenredige pensioen). 

 
4. Indien het tijdsevenredig pensioen hoger respectievelijk lager is dan het gefinancierde 

pensioen op de voet van de over de periode tot de ontslagdatum aan de verzekeraar 
verschuldigde en tevens betaalde premies zal het verschil door de werkgever worden 
bijverzekerd respectievelijk ten gunste van de werkgever worden afgekocht. 



 

 

 
CAO AAR Aircraft Component Services – 2006 - 2007 55

5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 is niet van toepassing op pensioenaanspraken die 
gedekt worden door verzekeringen die geen premievrije waarde hebben. De aanspraak op 
deze pensioenen vervalt bij ontslag. 

 
6. Indien op de ontslagdatum wegens arbeidsongeschiktheid van de deelnemer gehele of 

gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling is verleend, vindt het bepaalde in de leden 1 tot en 
met 5 plaats voorzover de vrijstelling van premiebetaling niet geldt. 
Zodra na ontslag gehele of gedeeltelijke intrekking van de vrijstelling van premiebetaling 
plaatsvindt, vindt voorzover de vrijstelling van premiebetaling komt te vervallen, het bepaalde 
in de leden 1 tot en met 5 toepassing op het overeenkomstige deel van het pensioen. 
In de plaats van de ontslagdatum wordt dan gelezen de datum waarop de premievrijstelling 
geheel of gedeeltelijk eindigt. 

 
7. Zowel de verzekeraar als de rechthebbende heeft het recht tot afkoop van het pensioen indien 

dit bij ingang niet hoger is dan € 332,29 per jaar. 
Na vestiging in het buitenland geldt in afwijking van het hiervoor bepaalde een grensbedrag 
van € 664,58 en is de verzekeraar op verzoek van de rechthebbende verplicht de aanspraken 
op pensioen voor ingang af te kopen, indien op het tijdstip van afkoop het bedrag van de 
pensioenaanspraak het grensbedrag van € 664,58 niet te boven gaat. 

 
 Voornoemde bedragen (vastgesteld in 2002) zullen jaarlijks op 1 januari van overheidswege 

worden aangepast aan de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer. 
 
 De afkoopsom wordt ter hand gesteld aan de rechthebbende. 
 
8. Indien bij ontslag het deelnemerschap aan de pensioenregeling van de werkgever nog geen 

jaar heeft geduurd, ontvangt de gewezen deelnemer de door hem/haar tijdens het 
deelnemerschap betaalde bijdragen van de werkgever terug, onder verval van zijn/haar 
aanspraken op pensioen. 

 
9. Indien er voor de gewezen deelnemer bij opneming in de pensioenregeling van de werkgever 

waarde-overdracht, zoals bedoeld in het gelijknamige artikel, heeft plaatsgevonden: 
 - is het in lid 1 bepaalde in de bijzin “nadat de deelnemer ten minste 1 jaar aan de 

pensioenregeling van de werkgever heeft deelgenomen” niet van toepassing, en 
 - is lid 8 niet van toepassing. 
 
 
Artikel 19; Waarde-overdracht 
1. Op verzoek van de gewezen deelnemer zal de waarde van de bij ontslag volgens het artikel 

"Ontslag voor de pensioendatum" verkregen aanspraken worden overgedragen aan de 
pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. 
De overgedragen waarde wordt omgezet in aanspraken volgens de pensioenregeling van de 
nieuwe werkgever. 

 
 Het bepaalde in de voorgaande alinea is op overeenkomstige wijze van toepassing op een 

werknemer die deelnemer wordt in de onderhavige pensioenregeling. 
 
2. Overdracht zal plaatsvinden indien het een individueel ontslag anders dan door pensionering 

betreft tenzij de financiële toestand van de werkgever zich (blijkens een verklaring van een 
onafhankelijk accountant) tegen overdracht verzet. 
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3. Een (gewezen) deelnemer die de mogelijkheid tot waarde-overdracht overweegt dient - 
binnen twee maanden na aanvang van het deelnemerschap aan de pensioenregeling van de 
nieuwe werkgever - een verzoek om een berekening van de aanspraken die uit de overdracht 
voortvloeien aan de nieuwe werkgever te richten. 
De pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever zal een opgave van die aanspraken 
verstrekken. 

 
4. Overdracht van de waarde van het nabestaandenpensioen is slechts mogelijk na schriftelijke 

instemming van de eventuele echtgeno(o)t(e) c.q. partner van de gewezen deelnemer. 
Het eventuele bijzondere nabestaandenpensioen kan niet worden overgedragen. 

 
5. De wijze waarop de overdracht plaatsvindt alsmede de bepaling van de overdrachtswaarde 

geschiedt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke voorschriften (artikel 32b van de 
Pensioen- en spaarfondsenwet en het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-
overdracht). 

 
 
Artikel 20; Uitruil 
1.  De (gewezen) deelnemer heeft op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, eenmalig 

het recht om het gehele levenslang nabestaandenpensioen opgebouwd vanaf 1 januari 2002 
of een deel daarvan om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. 

 
2.  Het na een echtscheiding of beëindiging partnerschap vastgestelde bijzondere 

nabestaandenpensioen kan niet in de ruil worden betrokken. 
 
3.  Het hogere ouderdomspensioen dat verkregen wordt op basis van de geldende ruilvoet voor 

elke € 1.000,- uitgeruild levenslang nabestaandenpensioen, wordt vastgesteld aan de hand 
van de met de werkgever vastgestelde contractuele bepalingen. De ruilvoet blijkt uit de 
verzekeringsopgave van de (gewezen) deelnemer. Voor de gewezen deelnemer blijft de 
ruilvoet van toepassing, zoals deze geldt op het moment van uitdiensttreding. 

 
4.  Er kan nimmer meer dan 50% van het pensioengevend salaris aan levenslang 

nabestaandenpensioen worden uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. 
 
5.  Ten behoeve van de vaststelling van het uitruilbare deel van het levenslang 

nabestaandenpensioen, is de (gewezen) deelnemer verplicht de verzekeraar te informeren 
met betrekking tot wijzigingen van diens samenlevingsverband. 

 
6.  Het verzoek tot uitruil dient ten minste 6 weken voor het moment dat het ouderdomspensioen 

ingaat, schriftelijk door de (gewezen) deelnemer bij de verzekeraar te worden ingediend. Het 
verzoek dient mede door de echtgeno(o)t(e) c.q. partner, zoals in dit reglement gedefinieerd, 
van de (gewezen) deelnemer te worden ondertekend. 

 
7.  Na de uitruil vervalt de aanspraak op het uitgeruilde (deel van het) levenslang 

nabestaandenpensioen. 
 
 
Artikel 21; Clausule bovenmatigheid 
Op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 mag het totaal van pensioen op het tijdstip van 
ingang, behoudens enkele toegestane uitzonderingen, niet meer bedragen dan de volgende 
maxima: 
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- ouderdomspensioen:  100% van het pensioengevend loon 
- nabestaandenpensioen: 70% van het ouderdomspensioen, dat de deelnemer op de 

pensioendatum binnen dezelfde functie zou kunnen bereiken. 
- wezenpensioen: 14% van het ouderdomspensioen, dat de deelnemer op de 

pensioendatum binnen dezelfde functie zou kunnen bereiken. 
Voor volle wezen geldt een verdubbeling van dit percentage. 

 
Deze maxima dienen te worden opgevat met inbegrip van een uitkering op grond van de AOW, 
zoals voorgeschreven in de Wet op de loonbelasting 1964. 
Indien en voorzover het pensioen op het tijdstip van ingang het daarvoor geldende maximum 
overschrijdt, anders dan wegens de in de wet genoemde omstandigheden is toegestaan, is de 
werkgever als begunstigde voor dat deel aangewezen. 
 
 
Artikel 22; Afkoopverbod 
De in deze pensioenregeling toegekende aanspraken kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of 
prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen 
voorzien bij of krachtens de Pensioen- en spaarfondsenwet. 
 
 
Artikel 23; Verplichting tot medewerking 
1. Ieder die op grond van dit pensioenreglement aanspraak op pensioen heeft, is verplicht aan 

de goede uitvoering van dit pensioenreglement mee te werken. Dit houdt in dat de deelnemer 
zich op verzoek van de werkgever zal onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek en dat 
ieder alle gegevens en bewijsstukken zal verstrekken, die de werkgever of de verzekeraar 
nodig oordeelt. 

 
2. Voorzover door het geven van onjuiste inlichtingen of ten gevolge van nalatigheid in het geven 

van inlichtingen de uit dit pensioenreglement voor de werkgever voortvloeiende 
pensioenverplichtingen niet door verzekeringen zijn gedekt, kan aan dit pensioenreglement 
geen recht op pensioen worden ontleend. 

 
 
Artikel 24; Aanpassing van de pensioenaanspraken 
1. De werkgever kan de betaling van zijn verdere bijdragen verminderen of geheel staken, indien 

naar zijn oordeel bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt als gevolg van een ingrijpende 
wijziging van omstandigheden. 
Wordt van dit recht gebruik gemaakt, dan zullen de pensioenaanspraken en de daarmee 
corresponderende verzekeringen aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. 

 
2. Indien sociale wetten, fiscale wetten of verplicht gestelde pensioenvoorzieningen worden 

ingevoerd of gewijzigd, zal de werkgever, indien hij daartoe termen aanwezig acht, de in dit 
pensioenreglement neergelegde pensioenregeling - met inachtneming van eventuele 
wettelijke voorschriften - aan de gewijzigde omstandigheden aanpassen. 

 
3. Indien de werkgever tot het in lid 1 en/of 2 vermelde wenst over te gaan, stelt hij de 

deelnemers en de verzekeraar hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis. 
De op grond van reeds gedane betalingen verworven aanspraken op pensioen zullen echter 
niet worden aangetast. 

 
4. De werkgever is niet aansprakelijk voor een als gevolg van toepassing van wettelijke 

voorschriften ontstane vermindering van de pensioenen. 
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Artikel 25; Onvoorziene gevallen. Beslechting van geschillen 
1. In gevallen waarin niet door dit pensioenreglement mocht zijn voorzien, handelt de werkgever 

naar beste weten, in de geest van het pensioenreglement. 
Voorzover het verzekeringstechnische aangelegenheden betreft beslist de werkgever in 
overleg met de verzekeraar. 

 
2. Alle geschillen betreffende dit pensioenreglement zullen met uitsluiting van de gewone rechter 

worden onderworpen aan het oordeel van een commissie van drie personen, wier uitspraak 
door partijen wordt aanvaard als een hen bindend advies. 

 Van deze personen wordt een benoemd door de werkgever en een door de andere partij; 
deze beide personen tezamen benoemen een derde. Indien zij het over de benoeming van de 
derde niet eens kunnen worden, geschiedt de benoeming van deze derde door de 
kantonrechter in wiens ressort de werkgever gevestigd is. 

 De leden van de commissie beslissen als goede mannen naar billijkheid. 
 De in het ongelijk gestelde partij draagt, voorzover de commissie niet anders beslist, de 

kosten van de procedure. 
 
 
Artikel 26; Overgangsbepaling 
1. De aanspraken die ontstaan uit de in dit pensioenreglement omschreven pensioenregeling 

vervangen per de ingangsdatum van het deelnemerschap aan deze pensioenregeling de 
voordien door de werkgever aan de deelnemer verleende pensioenaanspraken. In de 
verzekeringen, die zijn gesloten op grond van deze pensioenregeling, is de waarde verwerkt 
van de verzekeringen uit hoofde van de voorgaande pensioenregeling. 

 
2. Voor de werknemer die vóór 1 januari 2002 was opgenomen in de voorgaande 

pensioenregeling van de werkgever, wordt per 31 december 2001 het tijdsevenredig recht 
vastgesteld van het ouderdomspensioen zoals dat volgens de voorgaande pensioenregeling 
op basis van het pensioengevend salaris per 1 juli 2001 over de dienstjaren tot 1 januari 2002 
is opgebouwd. De deelnemer behoudt aanspraak op deze pensioenen. Deze aanspraken 
worden geïndexeerd per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 2003, op de wijze zoals is 
omschreven in artikel 5 lid 4. Eventuele achterstand in financiering van tot 31 december 2001 
opgebouwde pensioenaanspraken, wordt per die datum door middel van een eenmalige 
koopsomstorting afgefinancierd. 

 
3. Indien en zolang de ingevolge dit pensioenreglement berekende pensioenen voor een 

deelnemer een verlaging betekenen ten opzicht van de voor hem/haar op 31 december 2001 
ingevolge de voordien geldende pensioenregeling van de werkgever geldende pensioenen, 
worden de laatstbedoelde pensioenbedragen volgens de voorwaarden van dit reglement voor 
hem/haar gehandhaafd tot het moment waarop de uitkomsten van de berekening van de 
pensioenen ingevolge dit pensioenreglement deze pensioenbedragen overschrijden. 

 
4. Voor de in lid 2 bedoelde deelnemer met een nabestaande zoals bedoeld in artikel 1 sub c., 

wordt per 31 december 2001 de premievrije aanspraak vastgesteld van het 
nabestaandenpensioen dat bij beëindiging van de deelneming een premievrije aanspraak 
oplevert. Deze aanspraken worden geïndexeerd per 1 januari, voor het eerst op 1 januari 
2003, op de wijze zoals is omschreven in artikel 5 lid 4. Deze aanspraak op 
nabestaandenpensioen is niet uitruilbaar. Uitbetaling na overlijden van de (gewezen) 
deelnemer van het op deze wijze verkregen nabestaandenpensioen vindt alleen plaats aan de 
echtgeno(ot)e of partner met wie de (gewezen) deelnemer vóór de pensioendatum is gehuwd 
of samenwoont.  
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5. Indien de in lid 2 van dit artikel genoemde werknemer op 1 januari 2002 ongehuwd is en na 
deze datum in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat, wordt het op 
grond van artikel 8 te verkrijgen nabestaandenpensioen verhoogd tot 70% van de totale 
aanspraak op levenslang ouderdomspensioen. Een eventueel krachtens artikel 9 verkregen 
bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-echtgeno(o)te c.q. ex-partner wordt 
hierop in mindering gebracht. 

 De verhoging van het krachtens dit lid toegekende levenslang nabestaandenpensioen is niet 
uitruilbaar. 

 
6. Indien lid 4 op de deelnemer van toepassing is, dan wel indien de deelnemer op het moment 

van de in lid 5 bedoelde verhoging ouder is dan 50 jaar, wordt het nabestaandenpensioen 
voor elk jaar dat de deelnemer ouder is dan 50 jaar, met 10% verminderd.  

 
7. Indien de echtgeno(o)t(e) of partner van de in lid 2 bedoelde deelnemer meer dan 10 jaar 

jonger is dan de deelnemer zelf, wordt het nabestaandenpensioen, zo nodig gekort volgens 
het vorige lid, verminderd met 2,5% voor elk vol jaar dat het verschil in leeftijd meer bedraagt 
dan 10 jaar. 

 
 
Artikel 27; Datum inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2002. 
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BIJLAGE V behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor AAR Aircraft 

Component Services 
 
 
Overgangsmaatregelen invoering nieuwe salarissystematiek 
 
Deze overgangsmaatregelen zijn van toepassing op de werknemers voor onbepaalde of bepaalde 
tijd in dienst van de werkgever op 30 juni 1997. 
 
 
a.  Invoeringsdatum 
 De nieuwe salarissystematiek wordt met terugwerkende kracht ingevoerd op 1 juli 1997. 
 
b. Inschaling 
 1. Inschaling vindt plaats in de salarisschaal, die hoort bij de functiegroep waarin de 

functie van de werknemer is ingedeeld, tenzij het een werknemer betreft waarop lid 2 
of lid 4 b. van artikel 9 van toepassing is. 

2. Inschaling vindt plaats op basis van het jaarsalaris van vóór inschaling (oude 
jaarsalaris). Als peildatum wordt 30 juni 1997 gehanteerd.  

 3.  Onder oude jaarsalaris wordt in dit kader verstaan 12 maal het maandsalaris 
(beoordelingstoeslag), de vakantietoeslag, leeftijdstoeslag en de 
 eindejaarsuitkering.  

 4.  Indien het oude jaarsalaris van de werknemer lager is dan het minimum van de 
betreffende salarisschaal vindt inschaling plaats op het minimum van die schaal. 

 5.  Indien het oude jaarsalaris van de werknemer hoger is dan het minimum en lager is 
dan het maximum van de betreffende salarisschaal, vindt inschaling plaats op de 
naasthogere stap. 

 6.  Indien het oude jaarsalaris van de werknemer hoger is dan het maximum van de 
betreffende salarisschaal, vindt inschaling plaats op het maximum van die schaal. 
Het meerdere wordt omgezet in een persoonlijke toeslag. 

 
c. Persoonlijke toeslag 
 I.  Collectieve verhogingen 
 1.  Indien de persoonlijke toeslag minder dan of gelijk is aan 25% van het 

maximum schaalsalaris, geldt bij collectieve salarisverhogingen, dat deze 
verhogingen worden toegepast op zowel het salaris als de persoonlijke toeslag. 

 2.  Indien de persoonlijke toeslag hoger is dan 25%  van het maximum 
schaalsalaris, geldt bij collectieve verhogingen, dat de persoonlijke toeslag 
wordt verminderd met de toename van het salaris. 

  Indien in de toekomst de persoonlijke toeslag minder dan 25% van het 
maximum gaat bedragen, geldt bij collectieve verhogingen de regelgeving 
onder punt 1. 

 
 II.  Plaatsing in een hoger ingedeelde functie 
  Bij toekomstige verhogingen van het jaarsalaris door overplaatsing in een hoger 

ingedeelde functie, wordt de persoonlijke toeslag afgebouwd met het bedrag dat het 
jaarsalaris stijgt. 

 
 III. Salarisstrook 
  Op de salarisstrook van de werknemers wordt geen onderscheid gemaakt tussen het 

salaris en de persoonlijke toeslag. 
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BIJLAGE VI behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor AAR Aircraft 
Component Services 

 
 
Beroepsprocedure functiewaardering  
 
1. Beheer en onderhoud 
 - De General Manager (GM) is eindverantwoordelijk voor toezicht op een juiste uitvoering 

van het FUWA-systeem en neemt de uiteindelijke beslissing wanneer een werknemer 
een bezwaarschrift indient. 

 - Het beheer, onderhoud en bewaking is opgedragen aan de Director, Human Resources. 
 - De ondernemingsraad (OR) is tevens belast met de bewaking van een juiste uitvoering 

van het FUWA-systeem. Eventuele wijzigingen t.a.v. de beroepsprocedure worden in 
overleg met de OR gepleegd. 

 
2. Functieomschrijving 

De direkt leidinggevende en het managementteam zijn verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van de functieomschrijving en hebben de bevoegdheid om de functie-inhoud 
vast te stellen. Bovenstaande dient afgestemd en geautoriseerd te worden door de 
Director, Human Resources. Functieomschrijvingen dienen vastgelegd te worden in een 
voor dat doel ontwikkeld formulier. Dit formulier dient “voor gezien” te worden ondertekend 
door de functiehouder. 

 
3. Beroepsgrond 

Een medewerker kan beroep aantekenen indien: 
 

a) Hij van mening is dat zijn functie-omschrijving of anderszins vastgelegde functie-
informatie waarop de waardering respectievelijk funtiegroepindeling is gebaseerd niet 
(meer) in overeenstemming is met de feitelijke inhoud van de functie  

 
en/of 

 
b) Hij zich niet (meer) kan verenigen met de functiegroepindeling, respectievelijk 

waardering van zijn functie, omdat dit niet overeenstemt met zijn gevoelens 
daaromtrent. 

 
4. Begeleidingscommissie 

- Voor de begeleiding van het FUWA-systeem is een begeleidingscommissie benoemd. 
Deze commissie bestaat uit 3 leden. 1 lid wordt benoemd door de Directie, 1 lid wordt 
benoemd door de OR en 1 voorzitter wordt in overleg tussen Directie en OR benoemd.  

- Tevens wordt er voor ieder begeleidingscommissielid een plaatsvervanger gekozen. In 
het geval dat één van de commissieleden vanuit zijn organisatorische functie nauw 
betrokken is bij een bezwaarschrift, dan zal de plaatsvervanger het betreffende 
bezwaarschrift behandelen. 

- Beslissingen n.a.v. bezwaarschriften dienen unaniem genomen te worden. Wanneer de 
beslissing niet unaniem is, dan dient een functiedeskundige van AWVN geraadpleegd te 
worden.  

 
5. Aftreden en benoemen van de leden van de begeleidingscommissie 

- Het door de Directie benoemde (plaatsvervangend) lid wordt voor onbepaalde tijd 
benoemd 

- De door de Directie/OR benoemde voorzitter wordt voor onbepaalde tijd benoemd 
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- De OR kiest uit haar midden een (plaatsvervangend) lid voor de begeleidingscommissie 
of een ander in wie zij vertrouwen heeft 

- Het (plaatsvervangend) lid namens de OR wordt benoemd voor de duur gelijk aan de 
zittingsduur van de OR. De OR kan een nieuw lid benoemen of een bestaand lid 
herbenoemen 

- Het lid namens de OR, dat in de begeleidingscommissie zitting heeft, rapporteert 
periodiek aan de OR over de gang van zaken. 

 
6.  Beroepsprocedure functieomschrijving (beschreven onder lid 3a ) 

a) Een werknemer die bezwaar heeft tegen de functieomschrijving dient dit in eerste 
instantie met de afdelingsmanager te bespreken. 

b) Indien het onder lid 6a genoemde gesprek niet leidt tot een voor de werknemer 
aanvaarde situatie, dan dient de werknemer binnen 14 dagen na het gesprek 
schriftelijk en gemotiveerd mede te delen dat hij zijn bezwaren handhaaft, en dit 
behandelt wenst te zien als een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift wordt ingediend bij 
een van de leden van de begeleidingscommissie en een kopie hiervan bij de Director, 
Human Resources. 

c) De begeleidingscommissie bespreekt het bezwaar met de afdelingsmanager en de 
medewerker en zal dit gesprek evalueren. 

d) Na evaluatie zal de begeleidingscommissie een advies geven aan de GM. 
e) Bij een unaniem advies van de begeleidingscommissie dient dit advies gevolgd te 

worden. 
f) Bij een verdeeld advies van de begeleidingscommissie is het advies van de 

afdelingsmanager van toepassing. 
 

7.  Beroepsprocedure functie-indeling (beschreven onder lid 3b) 
a) Een werknemer die bezwaar heeft tegen de indeling van zijn functie maakt binnen 14 

dagen na dagtekening van de schriftelijke melding waarin zijn indeling bekend gemaakt 
wordt. Dit bezwaar dient schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden aan de 
afdelingsmanager. Deze bespreekt, na daarover overleg te hebben gevoerd met de 
Director, Human Resources, binnen 14 dagen na ontvangst het bezwaar met de 
betrokken werknemer. 

b) Indien het onder lid 7a genoemde gesprek niet leidt tot een voor de werknemer 
aanvaarde situatie, dan kan de werknemer binnen 14 dagen na het gesprek schriftelijk 
mededelen dat hij zijn bezwaren handhaaft, en dit behandelt wenst te zien als een 
bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift wordt ingediend bij een van de leden van de 
begeleidingscommissie en een kopie hiervan bij de Director, Human Resources. 

c) De begeleidingscommissie behandelt het bezwaarschrift. De begeleidingscommissie 
kan eventueel een deskundige van AWVN inschakelen wanneer zij dit nodig acht. Het 
onderzoek van de begeleidingscommissie resulteert zo nodig in een aangepast 
functieomschrijving en/of aanpassing van de indeling. Het onderzoeksresultaat wordt 
gerapporteerd aan de GM. De GM beslist uiteindelijk over het onderzoeksresultaat en 
informeert de werknemer en zijn afdelingsmanager over het onderzoeksresultaat en 
geeft tevens een toelichting hierop. 

d) Indien het in lid 7c genoemde onderzoeksresultaat niet leidt tot een wijziging van de 
functie-indeling en de werknemer zijn bezwaren handhaaft, kan de werknemer zijn 
bezwaren schriftelijk indienen bij de Director, Human Resources. Deze verzoekt AWVN 
om het beroep te onderzoeken. Wanneer de begeleidingscommissie, zoals in lid 7c 
genoemd, al in een eerder stadium een bepaalde deskundige van AWVN heeft 
geraadpleegd, dan dient een andere deskundige van AWVN het bezwaarschrift te 
behandelen.  
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 Georganiseerde werknemers dienen het bezwaarschrift door een FUWA-deskundige 
van de vakorganisatie te laten behandelen. De deskundige van de vakorganisatie zal bij 
het vormen van zijn advies tevens een deskundige van AWVN raadplegen. Deze 
deskundige van AWVN zal een ander zijn dan de AWVN-deskundige genoemd in lid 7c.  

 Het resultaat van bovengenoemd onderzoek en een advies worden binnen 3 maanden 
na ontvangst van het bezwaarschrift uitgebracht aan de Director, Human Resources. De 
GM beslist uiteindelijk binnen 3 weken na ontvangst van het resultaat/advies.  
Voor de georganiseerde werknemers geldt dat wanneer de adviezen genoemd in lid 7d 
unaniem zijn, de GM dit advies zal handhaven. Voor niet georganiseerde werknemers 
geldt dat wanneer de adviezen genoemd in lid 7c en lid 7d unaniem zijn, de GM dit 
advies zal handhaven. Wanneer de adviezen niet unaniem zijn, dan zal de GM de 
uiteindelijke beslissing nemen. 

e) Indien de procedure leidt tot een wijziging van de functie-indeling, dan wordt het salaris 
dienovereenkomstig aangepast met terugwerkende kracht tot de datum waarop de 
aangevochten functie-indeling van kracht zou zijn geworden. 
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BIJLAGE VII behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor AAR Aircraft 
Component Services 2006 - 2007 

 
Reglement Levensloopregeling AAR ACS Amsterdam 
 
Artikel 1  Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1. Werkgever : AAR Aircraft Component Services Amsterdam, zijnde de 

rechtspersoon met wie de werknemer een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft en die voor 
hem als inhoudingsplichtige optreedt voor de 
levensloopregeling. 

2. Werknemer : degene die op basis van een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht werkzaam is bij de werkgever. 

3. Deelnemer : de werknemer die overeenkomstig artikel 3 aan de 
levensloopregeling deelneemt. 

4. Levensloopvoorziening : de voorziening ingevolge de levensloopregeling als bedoeld in 
artikel 2. 

5. Instelling : de door de deelnemer aan te wijzen instelling waarbij de 
levensloopvoorziening wordt aangehouden. 

6. Levenslooprekening  : een bij de instelling ten name van de deelnemer geopende 
geblokkeerde rekening - levenslooprekening - waarop het 
ingehouden loon gestort wordt. 

7. Levensloopverzekering : een bij de instelling ten name van de deelnemer afgesloten 
verzekering - levensloopverzekering - waarop het ingehouden 
loon gestort wordt. 

8. Levenslooptegoed  : het tegoed op een levenslooprekening of het verzekerde 
kapitaal. 

 
 
Artikel 2  Doel 
 
Deze levensloopregeling heeft ten doel het treffen van een geldelijke voorziening uitsluitend ten 
behoeve van het opnemen van een periode van verlof. 
 
 
Artikel 3  Deelname  
 
1. De werknemer heeft het recht deel te nemen aan de levensloopregeling.  
2. De deelname geschiedt door het invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. Op dit 

aanmeldingsformulier maakt de werknemer kenbaar welk bedrag of percentage van zijn loon de 
werkgever maandelijks of jaarlijks dient in te houden en op de levenslooprekening of 
levensloopverzekering moet worden gestort.  

3. De werknemer kan het verzoek tot deelname slechts één keer per jaar doen, met dien verstande 
dat de deelnemer te allen tijde kan verzoeken om de inhoudingen en stortingen te doen 
beëindigen.  

4. De werknemer gaat door ondertekening van het aanmeldingsformulier akkoord met de 
bepalingen van dit reglement.  

5. De werknemer maakt op het aanmeldingsformulier kenbaar bij welke instelling de 
levensloopvoorziening dient te worden aangehouden. Verder verklaart de werknemer of hij 
reeds beschikt over een of meerdere levensloopregeling(en) en/of levensloopverzekering(en) uit 
vorige dienstbetrekkingen. Indien dat het geval is, verklaart de werknemer: (i) de omvang van de 
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storting die een of meer gewezen inhoudingsplichtige(n) namens hem heeft/hebben gedaan in 
het kalenderjaar waarin hij het aanmeldingsformulier ondertekent en (ii) het levenslooptegoed 
van zijn levensloopregeling(en) en/of levensloopverzekering(en) op 1 januari van het 
kalenderjaar waarin hij wil deelnemen aan de levensloopregeling bij de werkgever. Tevens geeft 
werknemer aan hoeveel jaar hij heeft deelgenomen aan de levensloopregeling. 

6. Indien de werknemer beschikt over een of meerdere levensloopregeling(en) en/of 
levensloopverzekering(en) uit vorige dienstbetrekkingen, dient hij jaarlijks schriftelijk aan de 
werkgever mee te delen wat het levenslooptegoed van deze regeling(en) en/of verzekering(en) 
is op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar.  

7. De werknemer verklaart schriftelijk dat hij niet bij een inhoudingsplichtige spaart ingevolge een 
spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de loonbelasting 1964, in een jaar 
waarin hij een voorziening opbouwt ingevolge een levensloopregeling. 

 
Artikel 4  Inhouding op bruto loon  
 
1. De inhouding per kalenderjaar ingevolge de levensloopregeling bedraagt: 

a. indien aan het begin van het kalenderjaar het levenslooptegoed minder bedraagt dan 
2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd aan het in het voorafgaande kalenderjaar 
genoten loon (= het op de jaaropgave vermelde loon): ten hoogste 12% van het loon 
in het kalenderjaar. 

b. Indien aan het begin van het kalenderjaar het levenslooptegoed gelijk is aan of meer 
bedraagt dan 2,1 maal het loon op jaarbasis gerelateerd aan het in het voorafgaande 
kalenderjaar genoten loon (= het op de jaaropgave vermelde loon): nihil. 

2. De deelnemer legt de hoogte van de inhouding bij het verzoek tot deelname aan de 
levensloopregeling op het aanmeldingsformulier vast. 

 
 
Artikel 5  Wijze van sparen 
 
1. De werkgever stort het ingehouden loon van de deelnemer onmiddellijk na de inhouding op de 

levenslooprekening of als premie ten behoeve van de levensloopverzekering ten name van de 
deelnemer bij de instelling. 

2. De instelling schrijft op de levenslooprekening gestorte bedragen en de daarmee behaalde 
rendementen op de levenslooprekening bij.  

3. De bij de levensloopverzekering behaalde rendementen worden aangewend voor een verhoging 
van het verzekerde kapitaal. 

4. Het levenslooptegoed mag uitsluitend bestaan uit de door de werkgever in het kader van de 
levensloopregeling op het loon van de werknemer ingehouden bedragen en de daarmee op de 
levenslooprekening dan wel levensloopverzekering behaalde rendementen respectievelijk 
vermogenswinsten. 

 
 
Artikel 6  Opname van tegoed 
 
1. De deelnemer mag gedurende de arbeidsovereenkomst het levenslooptegoed alleen 

aanwenden voor de financiering van een periode van verlof. 
2. Indien de deelnemer (een gedeelte van) het levenslooptegoed wil opnemen, doet hij daartoe 

een schriftelijk verzoek aan de werkgever. Het verzoek vermeldt de duur van het verlof en de 
hoogte van de op te nemen gelden. Deze mogen, tezamen met een eventuele gedeeltelijke 
loondoorbetaling door de werkgever, niet hoger zijn dan het bruto loon dat de deelnemer genoot 
direct voorafgaand aan de verlofperiode.  

3. Vervolgens richten de deelnemer en de werkgever gezamenlijk een schriftelijk verzoek aan de 
instelling waar het levenslooptegoed wordt aangehouden.  
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Artikel 7  Afkoop 
 
1. De deelnemer kan de aanspraken ingevolge de levensloopregeling niet afkopen, vervreemden, 

prijsgeven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid maken anders dan ten behoeve 
van de in artikel 61k Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bedoelde verpanding.  

2. Onverminderd het eerste lid, mag de werknemer de aanspraken ingevolge de 
levensloopregeling afkopen bij de beëindiging van het dienstverband. 

3. De werknemer kan bij aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking de aanspraak ingevolge de 
levenslooprekening inbrengen in de levensloopregeling bij de nieuwe werkgever.  

4. Ingeval van overlijden van de deelnemer kan de aanspraak als loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking van de erfgenamen worden gesteld.  

5. Indien de pensioenuitvoerder hiertoe de mogelijkheid biedt, kan de werknemer een aanspraak 
ingevolge de levensloopregeling omzetten in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling 
voor zover de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 niet worden overschreden. 

 
 
Artikel 8  Verlof 
 
De deelnemer kan alleen het levenslooptegoed opnemen voor een periode van verlof als de 
werkgever daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.   
 
 
Artikel 9  Uitzonderingsituaties 
 
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de werkgever. 
 
 
Artikel 10  Inwerkingtreding 
 
Deze levensloopregeling is in werking getreden op 1 januari 2006. 
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BIJLAGE VIII behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor AAR Aircraft 
Component Services 2006 - 2007 

 
 
Protocol CAO- afspraken 
 
1. Looptijd van de CAO: 12 maanden, van 1 juni 2006 t/m 31 mei 2007. 
2. 0,9% structurele verhoging van de salarisschalen en feitelijke salarissen per 1 juni 2006 (wordt 

met terugwerkende kracht uitbetaald bij het salaris over december 2006); 
0,6% structurele verhoging van de salarisschalen en feitelijke salarissen per 1 januari 2007. 

3. Naast de reeds in de CAO geregelde koop van 5 vakantiedagen, wordt het ook mogelijk om 
jaarlijks 5 vakantiedagen te verkopen tegen 0,4% van het bruto jaarinkomen. Het verschil in prijs 
(een te kopen dag kost 0,45%) zit in de pensioenopbouw, die bij de koop van dagen ongewijzigd 
doorloopt. 

4. In de CAO zal als bijlage een reglement Levensloopregeling worden opgenomen, waardoor 
medewerkers die dit wensen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een 
levensloopregeling van hun keuze. AAR zal geen collectieve faciliteit m.b.t. levensloop gaan 
aanbieden. 

5. Er wordt een representatief samengestelde werkgroep ingesteld die de wensen en 
mogelijkheden in kaart gaat brengen voor meer flexibiliteit in werktijden. Onder meer betreft dit 
variabele aanvangs- en eindtijden, rekening houdend met het werkaanbod, logistieke processen 
binnen het bedrijf, en de privé-omstandigheden van de medewerker. De werkgroep krijgt als 
opdracht eventuele knelpunten te signaleren en mogelijke oplossingen aan te dragen. De 
rapportage van de werkgroep zal worden meegenomen in de onderhandelingen over de CAO 
die vanaf 1 juni 2007 moet gaan gelden. 

6. AAR zal zorgdragen voor een collectieve WIA-hiaatverzekering, waarbij de premie voor rekening 
van de medewerker is. In overleg met de ondernemingsraad zal een verzekeringsmaatschappij 
worden gekozen. Het resultaat zal aan de medewerkers worden voorgelegd. 
Streefdatum voor de invoering van de verzekering is 1 januari 2007, hoewel partijen erkennen 
dat dit een optimistische streefdatum is die mogelijk niet gehaald kan worden. 

7. Op aangeven van de pensioenverzekeraar hebben partijen ontdekt dat er een fout geslopen is 
in het pensioenreglement, dat als bijlage IV bij de CAO is opgenomen. In artikel 1 f. staat als 
pensioendatum vermeld de eerste van de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt. 
Dit is echter nooit zo afgesproken. De juiste pensioendatum is de eerste van de maand volgend 
op de maand waarin de (gewezen) deelnemer 65 jaar wordt, tenzij de (gewezen) deelnemer op 
de eerste van de maand jarig is. In het laatste geval is de pensioendatum de dag waarop men 
65 jaar wordt. 
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