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Principeakkoord CAO Servisair 2011-2013 
 

d.d. 24 juli 2012  

 

1. FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht  

De Unie, gevestigd te Culemborg 

 

enerzijds, verder te noemen ‘de werknemersorganisaties’ 

 

en 

   

2.   Servisair Amsterdam B.V., gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, verder 

aangeduid als ‘Servisair’ 

 

anderzijds, zijn op 3 mei 2012 de volgende afspraken met betrekking tot de CAO 

Servisair voor de periode 1 oktober 2011 tot en met 31 januari 2013 overeengekomen. 

 

 

 overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. 

 

1. Looptijd: De looptijd van de CAO is van 1 oktober 2011 tot en met 31 januari 2013. 

 

2. Inkomen: Gedurende de looptijd van deze CAO kent Servisair aan alle medewerkers 

over de salarissen en de salarisschalen en de overige in de CAO genoemde nominale 

looncomponenten per 1 januari 2012 een structurele kostencompenserende 

loonsverhoging van 1,25% toe en per 1 januari 2013 een structurele 

kostencompenserende loonsverhoging van 1,0% toe. 

 

De intentie is om de genoemde salarisverhoging met terugwerkende kracht uit te 

betalen met het salaris van augustus, onder voorbehoud van tijdige goedkeuring van 

het akkoord door de leden van de vakbonden.  

 

Medewerkers, die het Persoonlijk Maximum van hun salarisschaal hebben bereikt, 

zullen bij een beoordelingsscore “Uitstekend” een eenmalige bruto uitkering 

ontvangen ter hoogte van het jaarequivalent van 1 extra norm van de salarisschaal 

waar zij in vallen 

 

3. Werkgelegenheidsgarantie: Servisair geeft gedurende de looptijd van deze CAO een 

werkgelegenheidsgarantie. Er zullen derhalve tot en met 31 januari 2013 geen 

gedwongen ontslagen om bedrijfseconomische redenen plaatsvinden. Uitzonderingen 

hierop zijn ontslag om dringende redenen, aantoonbaar disfunctioneren en ontslag als 

gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid langer dan 104 weken. 
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4. Inzet flexkrachten: Artikel 6, Lid 3, tweede alinea zal worden aangepast; in de 

huidige CAO wordt gesproken over een maximaal percentage Oproepkrachten van 

15%. In de nieuwe CAO zal een maximaal percentage van 25% Oproepkrachten en 

Uitzendkrachten worden opgenomen. 

 

5. Scholing: Servisair zal het opleidingsbudget voor de medewerkers die onder de CAO 

vallen verhogen tot 1,25% van het totale bruto basissalaris. 

 

6. Moderniseren CAO: Gedurende de looptijd van deze CAO zullen partijen de 

mogelijkheid tot moderniseren van de CAO verkennen. Onderdeel daarvan is dat 

wordt gekeken naar de mogelijkheden om een meer levensfasebewust 

personeelsbeleid te creëren.  

 

Uitgangspunten voor de modernisering: 

 

• Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om zoveel mogelijk een 

arbeidsvoorwaardenpakket op maat samen te stellen (de zogeheten CAO a la 

carte optie).  

 

• Eventuele wijzigingen mogen geen nadelige gevolgen hebben voor huidige 

werknemers en dienen uit kostenoogpunt acceptabel te zijn voor Servisair met 

dien verstande dat mimimaal wordt uitgegaan van kostenneutraliteit. 

 

In dat kader zal gedurende de looptijd van deze CAO o.a. worden gesproken over:  

 

• De mogelijkheid van anders inzetten van leeftijdsafhankelijke 

arbeidsvoorwaarden, waaronder de seniorendagen regeling zoals opgenomen 

in Artikel 15, lid 3. 

  

• Het omvormen van jeugdschalen c.q. leeftijdsschalen in de CAO naar 

ervaringsschalen. 

 

• Compenseren van de feestdagen die niet in het weekend vallen. 

  

• De geldende bonus/malusregeling bij ziekte 

 

7. Vakantiewetgeving: Conform de nieuwe vakantiewetgeving, zoals die per 1 januari 

2012 van kracht is, zullen partijen de aangepaste vakantiewetgeving volgen en de 

bepalingen van artikel 14 van de CAO hierop aanpassen. De huidige vervaltermijn in 

de CAO van 5 jaar voor wettelijke vakantiedagen komen hiermee te vervallen, en 

zullen voortaan 6 maanden na het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd komen te 

vervallen. Daarnaast zal tijdens arbeidsongeschiktheid voortaan volledig opbouw van 

de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen plaatsvinden. Indien de werknemer 

kan aantonen dat gedurende het jaar van opbouw minimaal 3 keer verlof is 
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aangevraagd en afgekeurd, dan zullen deze dagen niet vervallen en ten goede komen 

van het saldo bovenwettelijke dagen. De verlofaanvragen dienen zodanig te gebeuren 

dat de benodigde bezetting gegarandeerd blijft. 

 

Artikel 14, lid 8 zal worden aangepast als volgt: Met ingang van 1 oktober 2011 

mogen in het voorgaande kalenderjaar opgebouwde, niet opgenomen opgebouwde 

bovenwettelijke vakantiedagen c.q. uren worden aangewezen door de werkgever in 

overleg met de werknemer.  

 

8. Flexibiliteit vs zeggenschap: Partijen zullen gedurende de looptijd van deze CAO 

onderzoeken op welke wijze meer flexibiliteit aan de zijde van Servisair kan worden 

gecreëerd bij de totstandkoming van de roosters. Tegelijkertijd zal de mogelijkheid om 

meer zeggenschap te bieden aan de werknemer bij aanpassingen van het individuele 

rooster worden verkend.   

 

9. Parkeerkosten: De niet benutte reiskostenvergoeding zal worden gebruikt om de 

parkeerkosten fiscaal zo gunstig mogelijk te verrekenen. 

 

10. Reservering ANW hiaat premie. Conform afspraak zal Servisair de resterende 

reserve als eenmalige uitkering worden uitbetaald aan alle medewerkers die in 2009 in 

dienst waren van Servisair, deelnamen aan de regeling en in 2012 nog steeds in dienst 

zijn. In de maand waarin de reserve wordt uitbetaald zal direct de nieuwe premie 

worden berekend en ingevoerd voor alle huidige deelnemers in de regeling. Jaarlijks 

zal het eventueel opgebouwde verschil tussen benodigde premie en daadwerkelijk 

betaalde premie worden verrekend met de premie voor het daarop volgende fiscale 

jaar. 

 

 

Redactioneel: 

 

11. Artikel 7, Onderzoekscommissie, zal als volgt worden aangepast: 

 

a. De Onderzoekscommissie zal bestaan uit de Manager Safety & Quality 

Control (vaste voorzitter), de Manager HR en een derde persoon, die per keer 

zal worden aangewezen door de vaste commissieleden. Deze derde persoon 

kan zijn een HR functionaris of een leidinggevende van een andere afdeling. 

b. De onderzoekscommissie kan niet langer zelfstandig maatregelen nemen, maar 

kan advies uitbrengen aan de directie tot het nemen van maatregelen. 

c. De directie volgt dit advies op of geeft een gedegen onderbouwing waarom 

van het advies wordt afgeweken. 

 

 

12. Bijlage IX, regeling Beroep en geschillen, zal als volgt worden aangepast: 
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a. De commissie voor Beroep en Geschillen wordt gevormd door een externe 

voorzitter, de Manager Sales  Business Development, de Manager Finance en 

twee vast te benoemen leden van de Ondernemingsraad. 

 

13. De functie-indeling zoals opgenomen in Bijlage 1 van de CAO zal worden 

geactualiseerd. 

 

14. De huidige CAO, inclusief aanvullende protocollen en bijlagen, zal worden 

geactualiseerd.  

 

 

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Schiphol op …. juni 2012. 

 

 

FNV Bondgenoten     Servisair Amsterdam B.V. 

 

 

 

Z.Boufangacha     M. Biersma 

Bestuurder      Directeur 

 

 

De Unie 

 

 

 

M. Van Bruggen 

Belangenbehartiger 

 


