
 
 
PROTOCOL CAO DCTS – REVISIE 15-05-2019 
   
 

1 
 

Danieli Corus Technical Services BV (verder te noemen DCTS) en FNV, CNV 
Vakmensen, De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening en VHP Tata Steel 
(verder te noemen VV) zijn overeengekomen dat DCTS onvoorwaardelijk de cao 
Sociale Eenheid IJmuiden zal blijven volgen met uitzondering van de Resultaat 
Afhankelijke Uitkering, Werkgelegenheidspact en het Wenckebachfonds. Dit is 
vastgelegd in de overeenkomst ‘cao Protocol Uittreding DCTS BV uit TSNCTS en 

Toetreding tot IB’, d.d. 19 februari 2015. In aanvulling op dit document zijn de 
navolgende protocollaire afspraken gemaakt. 
 
1 Cao Protocol periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 
 
Pensioen 
Ten aanzien van voortzetting van deelname van de werknemers van DCTS aan de 
Pensioenregeling van de Sociale Eenheid IJmuiden zal door de Stichting 
Pensioenfonds Hoogovens (SPH) met DCTS BV een uitvoeringsovereenkomst 
worden gesloten. Deelnemers van SPH zijn of worden: 

a) Alle huidige werknemers van DCTS; 
b) Nieuwe werknemers van DCTS die reeds deelnemers zijn van SPH 

(werknemers van TSIJ); 
c) Niet tot b) behorende personen die tot 1 januari 2016 in dienst treden bij 

DCTS. 
Voor de nieuwe werknemers die in dienst treden van DCTS na 1 januari 2016 zal 
een nieuwe pensioenregeling voorgesteld worden die vergelijkbaar is met de huidige 
pensioenregeling. (Pensioenverzekering bij Delta Lloyd). 
 
Resultaatafhankelijke regeling 
DCTS zal per datum 1 april 2015 een eigen resultaatafhankelijke regeling (Result 
Oriented Bonus, hierna ‘ROB’), invoeren voor zijn werknemers als percentage van 

het inkomen over het betreffende boekjaar, waarvan de formule is als volgt: 
 
Resultaatuitkeringspercentage    =    Resultaat voor Rente en Belasting * 120  

Omzet    
Definities: 

-    Werknemer: ieder die krachtens een arbeidsovereenkomst als bedoeld in 
artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek in dienst is bij DCTS BV, en 
werknemer in een functie ingedeeld in een van de functiegroepen 4 t/m 20, 
dan wel ingedeeld in personeelscategorie E; 

- Inkomen: de beloning genoemd in de CAO van de Sociale Eenheid IJmuiden 
onder artikel 7.1.1 met uitzondering van de vakantietoeslag (7.1.1.b) en de 
bonus (7.1.1.c), en voorts uitkeringen op grond van artikel 8.4 t/m 8.7; 

- Resultaat voor Rente en Belasting: het door DCTS behaalde geconsolideerde 
bedrijfsresultaat vóór resultaatuitkering en vóór aftrek van rentelasten. 
Eventuele buitengewone baten en lasten en vennootschapsbelasting blijven 
bij het vaststellen van het resultaat buiten beschouwing. 

- Omzet: het geconsolideerde totaal aan gefactureerde goederen en diensten 
in een boekjaar op basis van de percentage compleet methodologie Iedereen 
die werknemer was gedurende het betreffende boekjaar heeft recht op de 
ROB, op pro-rata basis. 

Het recht op de uitkering vervalt: 
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a. Indien het dienstverband van de gerechtigde met DCTS is geëindigd vóór het 
tijdstip van de uitkering en de gerechtigde niet binnen één jaar na vaststelling 
van het bedrag van de uitkering daarop aanspraak maakt bij DCTS; 

b. Indien DCTS het dienstverband van de gerechtigde vóór het einde van het 
boekjaar waarop de uitkering betrekking heeft, beëindigt op de wijze zoals 
genoemd in artikel 2.4.1 onder e; 

c. Indien de gerechtigde vóór het tijdstip van de uitkering overlijdt zonder wettige 
erfgenamen. 

 
De uitkering wordt uitbetaald zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de 
jaarrekening door de Supervisory Board van DCTS. 
 
Verwezen wordt verder naar het document ‘cao Protocol Uittreding DCTS BV uit 
TSNCTS en Toetreding tot IB’, d.d. 19 februari 2015, waarin is opgenomen dat de 
overige bepalingen van de cao Sociale Eenheid IJmuiden 1 april 2014 tot en met 31 
maart 2015 van toepassing zullen zijn op DCTS. 
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2 Cao Protocol periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015 
 
In aanvulling op de bepalingen van het voorgaande cao protocol, zal de cao Sociale 
Eenheid IJmuiden 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 ook van toepassing zijn op 
DCTS, met inachtneming van de volgende revisies: 

 

Performance Management Systeem (revisie juni 2015) 

In afwijking op de cao Sociale Eenheid IJmuiden hanteert DCTS een eigen 
Performance Management Systeem (hierna PMS). Betreffende hoofdstuk 7 ‘Beloning’ 
zijn de aanpassingen als volgt: 

7.3.4.a 

Indien het functioneren van de werknemer door de werkgever als ‘Unsatisfactory’ 

wordt beoordeeld, dan ontvangt de werknemer geen functiejaar in de salarisschaal.   

7.3.4.b 

Indien het functioneren van de werknemer door de werkgever als ‘Reasonable’  of 

‘Good’ wordt beoordeeld, dan wordt zijn salaris verhoogd met een functiejaar in de 
salarisschaal.  

7.3.4.c. 

Indien het functioneren van de werknemer door de werkgever als ‘Excellent’ wordt 

beoordeeld, dan wordt zijn salaris verhoogd met een functiejaar in de salarisschaal en 
is voor hem de bonusregeling van artikel 7.5 van toepassing. 

7.3.5 

Indien het functioneren van de werknemer in twee achtereenvolgende jaren door de 
werkgever als ‘Unsatisfactory’ en/of  ‘Reasonable’ wordt beoordeeld, dan wordt aan 
hem over dat jaar geen functiejaar toegekend. Het salaris kan nooit meer dan twee 
functiejaren lager zijn dan het salaris dat hij bij een normale taakvervulling zou 
ontvangen. 

7.3.6 

DCTS zal met de Ondernemingsraad afspraken maken betreffende een 
bezwaarprocedure.  

7.3.7 

Nadat de werknemer het hoogste salaris in de salarisschaal heeft bereikt, vindt geen 
wijziging in zijn salaris meer plaats. 

 

7.5 Bonusregeling 

Een werknemer in een van de functiegroepen 5 tot en met 20 die door de werkgever 
in enig jaar als ‘Excellent’ wordt beoordeeld, kan over dat jaar een bonus krijgen. Deze 

bonus komt overeen: 
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- Voor de functiegroepen 5 tot met 10: met een bedrag gelijk aan één functiejaar van 
functiegroep 10; 

- Voor de functiegroepen 11 tot en met 20: met een bedrag gelijk aan één functiejaar 
van de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld. 

 

Performance Management Systeem (revisie december 2015) 

Als gevolg van de toetreding van DCTS tot IB, volgt DCTS het boekjaar van IB, dat 
loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Aangezien in het PMS targets worden afgesproken 
die gerelateerd zijn aan het boekjaar, heeft het nieuwe boekjaar van DC gevolgen voor 
het PMS. Concreet betekent dit dat bij een ‘Good’ of ‘Excellent’ beoordeling de 

periodieke verhoging in de salarisschaal wordt toegekend per 1 juli, in plaats van 1 
april. Betreffende hoofdstuk 7 ‘Beloning’ zijn de aanpassingen als volgt: 

 

7.3 De vaststelling van het salaris 

Er wordt eenmalig een nabetaling gedaan over het verschil tussen het salaris van juli 
en april 2016, en wel als volgt: 

- het salaris wordt per 1 juli verhoogd met de periodiek (indien van toepassing); 
- 25% van de waarde van de periodiek wordt nabetaald (over de periode 1 april 
    tot 1 juli); 
- eventuele variabele betalingen (bijvoorbeeld overwerk, feestdagtoeslag, 
    uitbetaalde dagen) tussen 1 april en 1 juli die hoger gewaardeerd zouden zijn 
    als de periodieke verhoging per 1 april zou zijn betaald, worden in verhouding 
    nabetaald. 

Vanaf 2017 wordt periodieke verhoging toegekend per 1 juli zonder compensatie. 
 
 
7.4 vakantietoeslag 

In 2016 en 2017 wordt een nabetaling gedaan over het verschil tussen de 
vakantietoeslag berekend over het jaarsalaris per 1 juli en de vakantietoeslag 
berekend over het jaarsalaris per 1 april.  

Vanaf 2018 wordt de vakantietoeslag berekend over het jaarsalaris per 1 april, zonder 
compensatie. 

 

7.5 Bonusregeling 

De eventuele bonus wordt uitbetaald bij de salarisbetaling over de maand juli. 
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3 Cao Protocol periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019 
 
In aanvulling op de bepalingen van het voorgaande cao protocol, zal de cao Sociale 
Eenheid IJmuiden 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019 ook van toepassing zijn op 
DCTS, met uitzondering van: 

• Generatiepact 
• Loopbaanscan (het Performance Management Systeem van DCTS voorziet in 

loopbaanbegeleiding). 
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4 Cao Protocol periode 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 
 
In aanvulling op de bepalingen van het voorgaande cao protocol, zal de cao Sociale 
Eenheid IJmuiden 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021 ook van toepassing zijn op 
DCTS, met uitzondering van: 

• Werkscan 
 
Artikel 4.7 cao zal als volgt worden aangepast. 
 
Werkgever kan de werknemer opdragen een dienstreis te maken.  

 
Voor een werknemer in een van de functiegroepen 4 tot en met 14 gelden de uren 
waarin hij reist en/of arbeid verricht, en die buiten de volgens het rooster vastgestelde 
werktijden vallen, waardoor de duur van de normale werktijd wordt overschreden, als 
overwerk.  

 
Voor een werknemer in een van de functiegroepen 15 tot en met 17 en 
personeelscategorie E gelden: 
a. de uren waarin hij arbeid verricht, en die buiten de volgens het rooster vastgestelde 
werktijden vallen, waardoor de duur van de normale werktijd worden overschreden, 
als overwerk*; 
b. de uren waarin hij reist, en die binnen de volgens het rooster vastgestelde werktijden 
vallen, als normale werktijd tot maximaal de normtijd per dag **; 
c. de uren waarin hij reist, en die buiten de volgens het rooster vastgestelde werktijden 
vallen, als normale werktijd tot maximaal de normtijd per dag ***. 
De onder c. genoemde uren worden toegevoegd aan het flexsaldo.  

 
* alleen van toepassing bij een werktijd van meer dan 9 uren per dag, in dat geval 
worden de eerste 45 minuten boven de normtijd beschouwd als flextijd en het restant 
als overuren waarvoor een toeslag geldt. 
** te registreren als Dienstreis Reisdag/Normtijd of (als men een gedeelte van de dag 
werkt) als Dienstreis Kort.  
*** hiervoor wordt een nieuwe afwezigheidscode aangemaakt in ProTime, het tijd- en 
afwezigheidsregistratiesysteem van Danieli Corus. 
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