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Schiphol Dienstverlening B.V.  
 

 

Principe akkoord CAO SDBV 2012 

 

 

1. Looptijd cao 

De CAO heeft een looptijd van 9 maanden, ingaande op 1 april 2012 en eindigend op 

31 december 2012. 

 

2. Loonontwikkeling 

De collectieve contractloonstijging voor 2012 is: 

1 april 2012   2%.  

 

3. Eenmalige uitkering 

Als compensatie voor toegenomen kosten van bijvoorbeeld de Inkomensafhankelijke 

Zorgverzekeringswet zal iedere medewerker naar rato van de omvang van het 

dienstverband (arbeidsduur) een éénmalige uitkering ontvangen van € 250 netto. De 

eenmalige uitkering wordt uitgekeerd in december 2012.  

 

De eenmalige uitkering wordt met inachtneming van de fiscale regels onbelast 

uitgekeerd als reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer. Het deel dat niet binnen 

de fiscale regels als onbelaste reiskostenvergoeding kan worden uitbetaald wordt als 

netto bedrag uitbetaald. De werkgever betaald hierbij de loonheffingen.  

 

4. Verlof bij overlijden 

Partijen zijn overeengekomen om de tekst in de tabel van het Artikel 12.2 lid 2, “Verlof 

voor overlijdensgeval” als volgt aan te passen:  

 

“A. Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e),  een (adoptie-/stief-/pleeg-)kind, ouders, 

schoonouders of pleegouders: vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van 

begrafenis / crematie (uiterlijk de vierde dag na het overlijden). Dit is met inbegrip van 

het calamiteitenverlof als bedoeld in de Wet arbeid en zorg.” 

“B. Bij overlijden van broers, zusters, zwagers, schoonzusters, kleinkinderen en 

grootouders van medewerker of diens echtgenoot: 1 dag. Dit is met inbegrip van het 

calamiteitenverlof als bedoeld in de Wet arbeid en zorg.” 

“C. Bij overlijden van een ander dan onder de bovengenoemde bij A en B indien de 

medewerker is belast met de regeling van de begrafenis, crematie en of 

nalatenschap maximaal 4 dagen. Dit is met inbegrip van het calamiteitenverlof als 

bedoeld in de Wet arbeid en zorg.” 

 

5. Niet-Christelijke feestdagen 

Medewerkers die behoren tot een erkende niet christelijke religieuze gemeenschap 

kunnen op de voor hen geldende religieuze feestdagen onbetaald verlof opnemen 

tot een maximum van drie dagen per kalenderjaar voor zover de roosterplanning dit 

toelaat. Het is aan de werkgever toegestaan een verlofdag van deze aard te 

weigeren op het moment dat dit de uitvoer van de werkzaamheden/planning sterk 

compliceert. 
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6. Wijziging toekenning periodiek 

Vooruitlopend op de wijziging in beoordelingssystematiek zijn de partijen 

overeengekomen onderstaande te wijzigen in artikel 7.5 van de cao. De wijzigingen 

zijn pas van kracht op het moment van ingang van de nieuwe 

beoordelingssystematiek. 

 Pagina 12: artikel 7.5 lid 1, de tekst vervangen door: 

“Jaarlijks wordt op basis van het integraal functioneren van de werknemer door 

de werkgever beslist of de werknemer in aanmerking komt voor een individuele 

salarisverhoging. De individuele salarisverhoging vindt plaats op 1 januari van het 

opvolgende kalenderjaar.” 

 Pagina 12: artikel 7.5 lid 4, de tekst vervangen door: 

“Indien een medewerker meer dan 5 maanden ziek is geweest gedurende het 

beoordelingsjaar komt deze niet in aanmerking voor een individuele 

salarisverhoging.” 

 Pagina 12: artikel 7.5 lid 5 en artikel 7.5 lid 6 vervallen. 

 Pagina 12: art 7.5 lid 8, de tekst vervangen door: 

“Onvoldoende    0% 

Matig/ nog te ontwikkelen  1% 

Voldoende /goed   3% 

Uitmuntend    5%”” 

 

7. Leeftijdfasebewust personeelsbeleid 

De economische situatie waar Nederland zich momenteel in bevindt en de komende 

verkiezingen brengen een hoop onzekerheden met zich mee. Een ding is zeker, er 

moet worden bezuinigd. De meeste mensen zullen dit merken in hun portemonnee. 

Omdat nu nog niet duidelijk is op welke wijze deze bezuinigingen gaan plaatsvinden 

hebben partijen een gemeenschappelijk belang geuit bij de invulling van de CAO. Te 

weten een sociaal maatschappelijk belang.  

 

Om aan bovenstaande invulling te geven zijn partijen overeengekomen met ingang 

van 01.01.2013 een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid in te voeren. Aan dit beleid 

wordt waarschijnlijk vorm gegeven met een persoonlijk budget per medewerker wat 

ingezet zou kunnen worden voor verloffaciliteiten, tegemoetkoming in (medische)zorg, 

opleidingen en maatschappelijke ondersteuning. Vanaf september 2012 

onderhandelen partijen verder over de invulling van dit beleid. 

 

8. Tekstuele aanpassingen CAO 

Algemeen: De looptijd in de voettekst aanpassen naar de nieuwe termijn. 

Pagina 2 en 3: De pagina nummering in de inhoudsopgave komt niet overeen met de 

werkelijke pagina nummers. 

Pagina 6: Beginnen met artikel 3.3, daarna artikel 3.1 en afsluiten met artikel 3.2.  

Pagina 7: Artikel 5 lid 4. In verband met wetswijziging per 01.01.2012 met betrekking tot 

de ingangsdatum van de AOW leeftijd dient dit aangepast te worden. Wij stellen voor: 

“Het dienstverband eindigt van rechtswege op de dag waarop de werknemer de 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.”  

Pagina 13:  Artikel 7.6 lid 2 kan vervallen aangezien geen gebruik meer wordt gemaakt 

van aanloopschalen. Artikel 7.7 kan vervallen aangezien geen gebruik meer wordt 

gemaakt van aanloopschalen. 

Pagina 14: Artikel 8.1 lid 6 “De gewijzigde rooster-percentage…” veranderen in “Het 

gewijzigde roosterpercentage…”. 

Pagina 15: Artikel 8.3 lid 1 kan vervallen aangezien deze situatie niet meer voorkomt. 

Pagina 16: Artikel 8.3 lid 2 kan vervallen aangezien deze situatie niet meer voorkomt. 
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Pagina 26: Artikel 13 lid 6 de tekst “Het aantal ouderschapsverlofuren…” aanpassen 

naar “Het aantal deels (50%) betaalde ouderschapsverlofuren conform lid 1 van dit 

artikel…”. Artikel 13 lid 7 de periode “26 weken” als gevolg van een wetswijziging per 

01.01.2009 aanpassen naar “12 maanden”. 

Pagina 33: Artikel 19 lid 2: De uitleg is onduidelijk. Graag opnemen de wettelijke 

terminologie:  

“Onder nabestaanden worden verstaan: 

 De echtgenoot/partner met wie de overledene samenleefde. Is er geen 

echtgenoot/partner dan: 

 De minderjarige wettige of natuurlijke kinderen. Zijn die er niet, dan: 

 Degene voor wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan 

voorzag en met wie hij in gezinsverband samenleefde. “ 

Artikel 19 lid 3 kan met bovenstaande aanpassing komen te vervallen. 

Pagina 38: Artikel 26 lid 1 graag “jaren in dienst” aanpassen naar “jaar in dienst”. 

Pagina 40: Artikel 28 termijn is verlopen, het artikel kan vervallen. Artikel 32 de data 

van de looptijd aanpassen naar de nieuwe termijn. 

Pagina 41: Artikel 32 de data van de looptijd aanpassen naar de nieuwe termijn. 

Artikel 32 de partijen actualiseren. 

 

Aldus overeengekomen in drievoud te Schiphol op 28 augustus 2012, 

 

 

Namens Schiphol Dienstverlening B.V.  Namens ABVAKABO FNV 

 

 

 

 

 

D. Elsinga      E.A. Vermeulen 

Directeur      Vakbondsbestuurder 

 

 

       Namens CNV Publieke Zaken 

 

 

 

 

 

       A. Reijgersberg 

Bestuurder Markt & Senioren 


