
Aan: Cao-parten

Datum 6 tebruarl 2017 Ndemg
Onerwerp ORT & vakantie Behand old door
Kennielk 3979320 Tetefoonnummer

E.mafl

HRM Geachte bestuurders,
-

eezoekadres Voorstel cao•tokst ORT tUdeils vakantlo
Do Inktpot Tussen PcoRaII en vakbonden bestaat eon gesohil over do vraag of de toeslag voor werken op

Moeelsopark3 ontegolmailge tden ook tljdens hot opnemen van vakantie moetworden ultbetaald fhoofdstuk C 4 cao
3511 EP Utcechl ProRail). Dttgeschll Is ontstaan als gevoig van jtirisprttdentie over dit onderwerp van hot Hof van Justitie

EU met bettekklng tot do wotteliJke minlrnumvakantie-uront. Na hierover verschillende gesprekken te
Postoclres hebben gehad, hebben ProRail en do vakbonden tot bes!echtlng van alt gesohil de volgende af.spraken

Postbus 203B gemaakt, die In do vorm van onderhavige aanvullende cao-tekst zlJn getormailseerd:
3500 GA U(recht

Doorbotaling ORT tijdens mlntmtimvakantlodagon
vAwl.proralln Met Ingang van I Januarl 2017 ontvangt elke werknemer op wie do cao ProRalI van tospassing Is, die op

onregelmailgo tden werkt en conform hoofdstuk 04 cao ProRall hiervoor een vorgoeding ontvangt
(hierna: do ‘ontege!rnatigheidstoostag’), betating van do onrogelmatlghetdstoestag tijdens het opnemen
van do wetteHjko mlnlmumvakantie-uren (zoals bedoeld In artikel 7:634 8W). Do hoogte van do to
ontvangen onregetmatigh&dstoeslag tlJdens het opnernen van do wetetke mlnlmumvakantle-uren Is
geliJk aan do vergoeding deMng SAV (zoals bedoeld In artikel C 5.1 cao PtoRail). Dé toestag Is niet
verschtttdigd over do hovonwette)ke vakantle-uren (vrije uren en andero wetljdsaanspraken)

Over de hetaling van do onregelmatigheldstoestag tljdens wottetijke mInImurnvakantieuren wOrdt
pensloen opgebouwd. Do gebruikeIke preinleverdeling geldt (arlikot C 6.1 cao ProRaII.

Er zljn op hot moment van aangaan van doze aanvullendo cao-tekst geeti andero emolumenten
waarvan recht op betaling bestaat tlJdens hot opnemen van verlofuren, vrlJe uren en andere
vrijetdsaansptaken. Voorgaando Is enkel anders voor zover eon werknemor die betating al ontving op
hot moment van Inwerklngttedlng van ondorhavlge cao-tekst. Over betaiing Vn
onregelmatigheidstoestag wordt voorts geen vakantletooslag opgebouwd. - -

Nabetallng ORT tlJdons ,nlnlmtiinvatantledagon (ox—)worknemors
Alto werknemers die In do periodo van I januari 2012 tot 1 januarl 2017 minirnaal eén maand In dienst
zljn geweest, op wie de cao PoRaII van toepassing was en die gedurende die periode mlnlrnaal één
macnd onregelmatigheldstoeslag hebbon ontvangon, onWangen een nabotaUng van de
onregelmatighektstooslag over do wettelljke rnlnhnunwakantie-uren.

De Iioogte van doze nabetaling bedraagt do door die medewerker per ka?endorrnaand opgebotiWde
wettetke mlnlmumvakantle-uten vermenigvutdlgd met de per die maand geldende vergoeding derving
SAV (zoals bedoeld In artikel C 5.1 cao ProRall). Indion en voor zover eon werknerner per I januarl
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2017 beschikt over opgebouwde doch niet opgenomen wetteHjke minimtimvakantie-uren, wordt do
nabetaling verminderd met do hoogte van de betteffende niet opgenomen wettehjko mlnlmurnvakantie
uren vermenigvuldigd met het pet die datum getdende hedrag deMng SAV. Do nabetallng vlndt uiteriijk
op 31 rnaart 2017 plaats.

Over de nabetating wordt pensioen opgebouwd. De gebruikelijko premleverdeling gekit fartikel C 6.1 cao
ProRall). Het werknemersdeel zal eiorden Ingehouden op do nabetaling.

Voor zover een werknerner op grond van bovengenoeinde voorwaarden recht zou hebben O

nabetating, rnaar per do datum waarop onderhavige cao•tekst ats cao Is aangemeld niet meet In dllenst
Is van PcoRaiI, ontvangt hIJ deze nabetaling aisnog tegen do voorwaardo van finale kwijting.
In afwking van do per I Januari 2017 nog In Uienst z(Jncle werknemers hestaat geen cecht op nabetaling
van het werkgeversdeel pensloenpremle. Voor nabetaling Is wet vereist dat de exwerknerner zlch
uiterUjk I Januarl 2078 schriltelijk bij ProRall heelt gemeld en daarbij om nabetaling heeft verzocht.

Nabotaling en Inkomonsafhankelljko toeslagon
Partljen spreken at dat Indien werknerners door de nabetaling nadeligo gevolgen oridervinden bIj
aanspraken op zorg-, huur- en andero toeslagen waarvan do aanspraak direct gekoppetci Is aan do
hoogto van hot Jaarlnkoinen, ProRall bereid Is to overleggen over eon gespreido betaling van het
betrelfende bedrag. Do werknemer die hier een beroep op wil doen ineldt zich voor I meaft 2017 bIJ do
HRM seMcedesk.

Overigo afapraken
Met de vakbonden is afgesproken dat onderhavige collectiovo schikklng do vorm heett van een
vaststellingsovereenkomst fartikel 7:900 BW). De schlkking wordt overeengekornen onder finale kwting
ten aanzion van do aanspraak op onregelmatigheldstoeslag tijdens verlofuren, vre uren en andere
vtijetlJdsaanspraken, aismedo ten aanzien van do aanspraak op vakantietoestag over
onregelmatigheldstoeslag, en omvat al hetgeen werknemers en/of do vakbonden uit hoofde van eon

•arboldsovereenkomst en/of do cao ProRail ten aanzlen van die aanspraken te vorderen hebben,
waaronder eon eventuete aanspraak op wettelijke verhàging fartikel 7:626 8W) of wettelke rento.

Partijen spreken af dat ats in de toekomst onherroepelijk In rechto komt vast to staan dat eOn of meet In
dezo overeonkomst opgenomen bopalingen In strljd ziJn met dwingond recht en daarmee nietig of
vernletighaar zn, partijen zich zulien Inspannon onii die to vervangen door rechtsgeldige bepalingen.

Onderhavlge overeenkomst komt enkel tot stand na akkoord van alto parten, on onder de voorwaarde
van eon posltleve Iedenraaclpleglncj.

Utrecht, 6 fobruarl 2017

ProiI/j FNV Spoor CNV Vakmensen
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