
 
 

CAO Protocol Aviapartner Cargo B.V. 2010-2011 
 
Op 11 maart 2010 hebben Aviapartner Cargo, De Unie en FNV Bondgenoten overeenstemming bereikt 
over de inhoud van een nieuwe CAO.  

• Deze overeenstemming wordt door De Unie aangemerkt als principe akkoord. 
• FNV Bondgenoten beschouwt deze overeenstemming als een onderhandelingsresultaat. 

 
1. Looptijd  

15 maanden, lopende van 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2011. 
 
2. Salarissen 

•••• De salarissen worden per 1 februari 2011 structureel verhoogd met 1,25%.  
•••• De volgende vergoedingen worden per 1 februari 2011 geïndexeerd met de overeengekomen 

structurele salarisverhoging: reiskosten woon/werk, werkgeversbijdrage parkeerpas (is op dit moment  
€ 7,91), maaltijdvergoeding, consignatievergoeding en minimum vakantietoeslag. 

•••• Deze structurele verhoging wordt als kostencompenserend aangemerkt.  
 

3. Werkgelegenheidsgarantie 
Aviapartner Cargo staat voor de looptijd van de CAO garant voor de werkgelegenheid van de werknemers 
die vallen onder de CAO, inclusief de medewerkers met contract voor bepaalde tijd voor de duur van hun 
contract. Deze garantie is niet van toepassing indien er, ten opzichte van de voorziene (budgettaire) situatie 
van 11 maart 2010, 25% of meer teruggang in omzet optreedt. Op dat moment treden partijen in overleg. 
Deze werkgelegenheidsgarantie zal mede ondertekend worden door de holding. 
 

4. Tijdelijke aanpassing weekendregeling 
Van 1 april 2010 tot 1 april 2011 bestaat voor Aviapartner de mogelijkheid om voor alle medewerkers, welke 
op 31 mei 2008 in dienst waren, de huidige weekendregeling tijdelijk aan te passen van minimaal 17 
weekenden vrij naar minimaal 13 weekenden vrij. Dit wil zeggen dat er maximaal 39 weekenden 
ingeroosterd en gewerkt kunnen worden in genoemde periode, indien de omstandigheden daar aanleiding 
toe geven. Na afloop looptijd CAO zal de oude weekendregeling herleven. Hierbij kunnen dan geen rechten 
ontleend worden aan art. 11 lid 4 van de CAO (afbouwregeling ploegendiensttoeslag). 
 

5. Dienstroosters 
Werkgever heeft de mogelijkheid om roosters te wijzigen met aanzegtermijn 2 weken, mits 
overeenstemming met alle individuele betrokken medewerkers, een afdelingscommissie of 
roostercommissie. De dienstroosters zullen per afdeling in onderling overleg resp. in overleg met de 
afdelingscommissie worden vastgesteld. 
 
Indien alle individuele betrokken medewerkers akkoord zijn, wordt kopie nieuwe rooster ter kennisgeving 
aan OR verstrekt. Indien niet met alle individuele betrokken medewerkers of afdelingscommissie 
overeenstemming wordt bereikt, dient het nieuwe rooster voor instemming aan de roostercommissie te 
worden voorgelegd.  
 
Toetsingskader en procedure roostercommissie 
Een nieuw/gewijzigd (concept) basisrooster wordt door Manager HR ingebracht in roostercommissie. De 
(verkorte) ingangsdatum nieuw basisrooster wordt voorgesteld en met operationele redenen onderbouwd 
door betreffende manager. 
- Manager HR roept roostercommissie bijeen op de kortst mogelijke termijn.  
- Roostercommissie toetst voorliggende rooster(s) aan ATW en kaders CAO.  
- De roostercommissie besluit bij unanimiteit van stemmen over wel/niet invoeren van een voorgestelde 
(tijdelijke) roosterwijziging en per welke ingangsdatum. De roostercommissie rapporteert haar besluit aan de 
Managing Director. Van dit besluit kan niet worden afgeweken.  
- Indien een unaniem positief oordeel ontbreekt, is er geen draagvlak om binnen de kortere termijn van 2 
weken de voorgestelde tijdelijke roosterwijziging in te voeren en zal de bij CAO voorgeschreven procedure 
alsnog worden gevolgd.  



 
 
 
Samenstelling roostercommissie 
De roostercommissie bestaat uit in totaal vier leden, twee aangewezen/benoemd door werkgever en twee 
aangewezen/benoemd door Ondernemingsraad. Vanuit werkgever zullen Manager HR en Stafmedewerker 
HR zitting nemen in roostercommissie. De Ondernemingsraad kan de werknemersleden vanuit haar eigen 
midden en ook buiten eigen geledingen aanwijzen/benoemen.  
 

6. Aanpassing afbouwregeling ploegentoeslag 
De afbouwregeling ploegentoeslag zal worden aangepast op een wijze die rekening houdt met de duur 
waarin een medewerker in een rooster met een hogere ploegentoeslag werkzaam was. Voor de 
aangepaste regeling verwijzen wij naar de bijlage bij dit protocol. 
 

 Indien de werknemer op eigen verzoek meer weekenden wil werken, en dat gehonoreerd krijgt, dan 
 vervalt de afbouwregeling ploegentoeslag indien op initiatief van de medewerker weer een rooster met 
 lagere ploegentoeslag gewerkt gaat worden.  
  
7. Premie collectieve WGA- hiaatverzekering 

Gedurende looptijd CAO, komt premie collectieve WGA- hiaatverzekering voor rekening werkgever.  
 

8. A la carte; fiscale ruimte reiskosten woon-werk 
Aviapartner biedt werknemer via individuele keuzemogelijkheid de mogelijkheid om (eventuele) fiscale 
ruimte m.b.t. reiskosten woon-werk te benutten. 
 

9. Verschuiven jaarlijkse beoordelingsperiodiek 
De jaarlijkse beoordelingsronde zal structureel gaan plaatsvinden in de rustigste periode van het jaar 
(januari en februari) in plaats van in de drukste periode. De functioneringsgesprekken verschuiven als 
gevolg hiervan naar augustus/september. De éénmalig gemiste periodieke verhoging over de maanden 
januari, februari en maart 2011, zullen in april 2011, over het basismaandsalaris en CDT, worden nabetaald. 
Vervolgens gaat de periodieke verhoging per 1 april van enig jaar in. 
 

10. Pensioenen 
De vakverenigingen zullen vooraf geïnformeerd worden over voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van 
de pensioenregeling, onverlet de toezichthoudende rol van de Ondernemingsraad. 

 
11. Definitie werknemer in CAO 
 Deze definitie zal worden herzien zodat ook medewerkers met een leer-/arbeidsovereenkomst en 
 werknemers die gemiddeld niet meer dan 13 uur per week werken, volledig onder de werkingssfeer van 
 de CAO vallen. 
 
12. Rechtsbescherming kaderleden 

Kaderleden van de bij deze CAO betrokken vakbonden zullen, naar analogie artikel 21 WOR, 
rechtsbescherming genieten. 
 

13. A la carte; ATV 
Werkgever biedt werknemer via individuele keuzemogelijkheid de mogelijkheid maximaal 2 niet 
ingeroosterde ATV- dagen aan het einde van enig kalenderjaar te verkopen. De waarde van een ATV-dag 
is vastgesteld op 4,6% van het basis maandsalaris van december van het betreffende kalenderjaar. 
 

14. Discriminerende leeftijdsbepalingen in CAO 
Werkgever zal inventarisatie discriminerende leeftijdsbepalingen in CAO maken en onderzoeken of hier 
objectieve rechtvaardigheidsgronden aan ten grondslag liggen. Partijen zullen over de uitkomsten in overleg 
treden.  
 
 
 
 
 



 
 
 

15. Zelfroostering 
Zoals overeengekomen tussen CAO-partijen zal werkgever op termijn een voorstudie (laten) verrichten naar 
de mogelijkheden van een flexibele planningsmethode waarbij de werknemer zeggenschap heeft. Het gaat 
hierbij om meer invloed van medewerkers op de persoonlijke balans tussen werk en privé. Bij uiteindelijke 
positieve besluitvorming door CAO-partijen over het starten van een vervolgonderzoek en/of Pilot 
zelfroostering kunnen tijdens de looptijd van de CAO in overleg tussen partijen afspraken over invulling en 
implementatie van het onderzoek plaatsvinden. 
 

16. Werkgeversbijdrage vakbonden 
De werkgeversbijdrage aan vakbonden zal per 2010 wijzigen van € 10,- naar € 12,50 per werknemer 
(peildatum 31-12 jaarlijks). 
 

17. Periodiek overleg 
Partijen hebben afgesproken dat tijdens de periodieke overleggen gedurende de looptijd van deze CAO de 
volgende onderwerpen standaard aan bod komen:  

- preventie van fysieke belasting in het werk; 
- verhouding verschillende contractsoorten en (arbeid-)constructies; 
- employability. 

 
 
 
Aldus overeengekomen te Schiphol op ……….. 2010,  

 
 

Aviapartner Cargo B.V. 
 
 
 
R. Spaans     D.J.P. Andela 
Managing Director    Manager Human Resources 
 
 
 
 
 
 
 
De Unie     FNV Bondgenoten 
 
 
 
 
 
M.W. Hoelscher     M. Dubbelaar 
Bestuurder     Bestuurder 
 


