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Ondergetekenden, partijen bij de CAO Schippersinternaten, te weten: 

 

1) Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd, gevestigd te Barendrecht;  

 

als werkgeversorganisatie enerzijds en  

 

 

2) ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, 

 

alsmede 

 

3) CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag, 

 

alsmede 

 

4) Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers, gevestigd te Veenendaal 

 

als vakorganisaties anderzijds, 

 

 

verklaren hierbij: 

 

dat partijen, met als basis de op 31 augustus 2013 geldende CAO voor Internaten voor kinderen van 

Binnenschippers en/of Kermisexploitanten (hierna CAO), overeenstemming hebben bereikt over de inhoud 

van de CAO Schippersinternaten voor de periode van 1 september 2013 tot en met 30 september 2015. 

Partijen beogen hiermee materieel de op 31 augustus 2013 geldende CAO te verlengen voor een periode 

van 25 maanden, zulks onder het doorvoeren van de hierna vermelde wijzigingen.   
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Looptijd 

De CAO wordt aangegaan voor de duur van 25 maanden: van 1 september 2013 tot en met 30 september 

2015. Indien gedurende deze looptijd in de CAO Jeugdzorg een structurele loonsverhoging betreffende de 

salarisschalen wordt overeengekomen, zal deze loonsverhoging per gelijke datum verwerkt worden in de 

CAO Schippersinternaten. 

 

 

Structurele loonsverhoging 

Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten zijn overeen gekomen om de salarisschalen van de CAO 

Jeugdzorg te zullen volgen. Derhalve worden  de salarisschalen per 1 juli 2014 structureel verhoogd met 

eerst 2% en vervolgens 0,4%.  

 

 

Eenmalige uitkering 

Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten bevestigen de in november 2013 gemaakte afspraak om 

in 2013 aan werknemers een eenmalige uitkering te verstrekken van 1,5% van het salaris over 2013. 

 

 

Wachtgeldregeling en de nieuwe Werkeloosheidswet 

Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten spreken af dat zij na ommekomst van het aangekondigde 

SER-advies over de nieuwe WW en de eventuele aanvullende bemerkingen van de Stichting van de Arbeid 

daarbij, overleg gaan voeren over een private aanvullende verzekering op cao-niveau waarmee de huidige 

hoogte en duur van uitkeringen worden gehandhaafd. 

 

 

Bijzonder verlof  

Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten zijn overeen gekomen om artikel 20 te wijzigen, gelijk aan 

de wijziging van art. 23 CAO Jeugdzorg. Het recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt 

daarmee beperkt tot situaties die niet te plannen zijn. Zie hiervoor bijlage 1 (‘Bijlage 4: Bijzonder verlof 

(artikel 23)’ uit de CAO Jeugdzorg). 

 

 

Garantiebanen  

Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten willen een verantwoordelijkheid nemen bij het realiseren 

van garantiebanen in de schippersinternaten. Daarbij onderkennen partijen dat dit een forse uitdaging zal 

zijn gezien de schaalgrootte van de sector en de te voorziene daling van het aantal plaatsen in de 

schippersinternaten en de daarmee samenhangende, geleidelijke, daling van het aantal arbeidsplaatsen. 

 

Cao-partijen spreken de intentie uit dat de sector schippersinternaten een evenredig deel van de 

garantiebanen voor haar rekening neemt. Werkgevers zullen zich maximaal inspannen om, ondanks de 

bovengenoemde beperkingen, dit evenredige aantal garantiebanen te realiseren. Medio 2016 zal bezien 

worden hoeveel garantiebanen er bij de schippersinternaten zijn gerealiseerd en zullen indien nodig 

aanvullende afspraken gemaakt worden. 
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Wijziging artikel 27 lid 2 CAO schippersinternaten 

Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten zijn over een gekomen om aan sub e van artikel 27 lid 2 

cao schippersinternaten toevoegen: ‘Op verzoek van de werknemer kan de werknemer de 

slaapdienstvergoeding ook in vrije tijd opnemen’. 

 

 

Commissie van Geschillen  

Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten zijn overeen gekomen om artikel 35 te wijzigen, gelijk aan 

de wijziging van art. 38 lid 2 CAO Jeugdzorg. Artikel 35 lid 2 wordt daarmee uitgesloten als sprake is van 

een ontslagprocedure om bedrijfseconomische redenen, waaraan een reorganisatieplan ten grondslag ligt, 

dat met instemming van de OR is vastgesteld.  

 

 

Werkkostenregeling 

Op ondernemingsniveau spreken de werkgever en de OR regelingen af passend binnen de fiscale 

mogelijkheden van de werkkostenregeling. Onderdeel van deze afspraken vormt in ieder geval een regeling 

voor het fiscaal vrijgesteld vergoeden van vakbondscontributie (artikel 30.2) aan werknemers die lid zijn van 

een vakbond.  

 

 

Algemeen verbindend verklaren (AVV) 

Partijen betrokken bij de CAO schippersinternaten zullen het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid verzoeken hun CAO algemeen verbindend te verklaren. 

 

 

 

Den Haag, 30 september 2014 

 

 

Aldus overeengekomen: 

 

Partij ter ene zijde: 

 

Partijen ter andere zijde: 

a. NEVIS  

voor deze: X.M. Bezuijen 

 

 

b. ABVAKABO FNV 

voor deze: G. Noortman 

 

 

 

 c. CNV Publieke Zaak 

voor deze: E.C. Grootendorst 

 

 

 

 d. Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers 

voor deze: C. Baggerman 
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Bijlage 4:  Bijzonder verlof (artikel 23)  

 

 

1. Tenzij de te verrichten werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever 

daartegen verzetten heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof met behoud van 

salaris – indien en voor zover de noodzaak tot werkverzuim aanwezig is – in de hierna te 

noemen gevallen: 

a. bij overlijden van bloed- of aanverwanten: 

- 4 dagen bij het overlijden van de onder f bedoelde personen; 

- 2 dagen bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad; 

- ten hoogste één dag bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde 

of vierde graad. 

Is de werknemer evenwel belast met de regeling van de begrafenis, crematie 

en/of nalatenschap, dan worden ten hoogste 4 dagen verleen 

b. bij bevalling van zijn echtgenote: 5 dagen; 

c. voor het hier te lande verrichten van bezigheden verband houdende met 

adoptie: ten hoogste 5 dagen per kind; deze 5 dagen worden in mindering 

gebracht op het wettelijke adoptieverlof, waar de werknemer recht op heeft 

volgens artikel  3:2 WAZO.  

d. bij ziekte van echtgenoot, echtgenote, ouders, stiefouders, schoonouders, 

pleegouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen voor een duur ter 

beoordeling van de werkgever;  

 

2. Het gaat om onbetaald verlof voor de volgende gebeurtenissen met de daarbij 

genoemde omvang. 

a. bij zijn verhuizing: 2 dagen per kalenderjaar; 

b. bij zijn ondertrouw of voor het bij de notaris opmaken van een 

samenlevingscontract: 1 dag; 

c. bij zijn huwelijk: 4 dagen; 

d. tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en 

tweede graad:1 dag, indien dit huwelijk wordt gesloten in zijn woonplaats of 

plaats van tewerkstelling of werkgebied en ten hoogste 2 dagen, indien dit 

huwelijk wordt gesloten buiten zijn woonplaats of plaats van tewerkstelling of 

werkgebied; 

e. bij het 25-, 30-, 40- en 50-jarige dienstjubileum: 1 dag; 

f. op het 25-, 40- en 50-jarige huwelijksjubileum van de werknemer en het 25-, 

40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van zijn ouders, stief-, pleeg- of 

schoonouders: 1 dag; 

g. hij zijn kerkelijke bevestiging en Eerste Heilige Communie en bij andere 

vergelijkbare godsdienstige en levensbeschouwelijke gebeurtenissen en bij die 

van zijn echtgenote, kinderen, pleeg- of stiefkinderen: 1 dag; 

  

3. a. Tenzij de te verrichten werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever  

daartegen verzetten heeft de werknemer – met behoud van zijn gehele of 

gedeeltelijke salaris – recht op buitengewoon verlof, voor het bijwonen van 

vergaderingen en zittingen van publiekrechtelijke colleges, waarin de werknemer is 
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benoemd of verkozen, en voor het verrichten van daaruit voortvloeiende 

werkzaamheden ten behoeve van deze colleges, een en ander voor zover zulks niet in 

de vrije tijd kan geschieden. 

3.b. De werkgever kan de werknemer verlof zonder behoud van salaris verlenen bij 

aanvaarding van de functie van lid van Gedeputeerde Staten van een provincie, van 

wethouder van een gemeente of van dagelijks bestuurslid van een plusregio ingesteld 

op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. 

4.a. In alle andere, bijzondere gevallen kan de werkgever, wanneer hij oordeelt dat 

hiertoe aanleiding bestaat, buitengewoon verlof – al dan niet met behoud van salaris 

– verlenen voor een van geval tot geval beperkte tijdsduur. 

4.b. Indien de periode van buitengewoon verlof onbetaald is en langer duurt dan twee 

maanden, dient de werknemer zich na de eerste twee maanden van het 

buitengewoon verlof vrijwillig te verzekeren voor salarisdoorbetaling bij 

arbeidsongeschiktheid, waarbij de verschuldigde premies ten laste komen van de 

werknemer. 

4.c. Wanneer naar het oordeel van de werkgever daartoe aanleiding bestaat, kan hij de 

werknemer een tegemoetkoming toekennen in de verschuldigde premies voor de 

onder b bedoelde voortzetting van de verzekering alsmede in de verschuldigde 

premies voor de voortzetting van de overige werknemersverzekeringen en de 

pensioenvoorziening van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

5. De werkgever is verplicht een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof 

schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mede te delen. 

 

 

 

  




