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Onderhandelingsresultaat 
 
 

tot verlenging van de CAO voor Internaten voor Kinderen van 
Binnenschippers en/of Kermisexploitanten van 1 mei 2008 

tot en met 31 december 2008 
 
 
Partijen bij de CAO voor Internaten voor Kinderen van Binnenschippers en/of  
Kermisexploitanten, te weten de werkgeversorganisatie, te weten: 
 
1.) Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd, gevestigd te 

Barendrecht; 
 
 enerzijds en de vakorganisaties 
 
2.) ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer; 
 
 alsmede 
 
3.) CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag; 
 
 alsmede 
 
4.) Reformatorisch Maatschappelijke Unie Werknemers, gevestigd te Veenendaal; 
 
 anderzijds 
 
verklaren hierbij: 
 

1.   dat partijen, met als basis de per 1 mei 2001 geldende CAO voor Internaten voor 
Kinderen van Binnenschippers en/of Kermisexploitanten (hierna CAO), overeenstemming 
hebben bereikt over de verlenging van de geldende CAO voor de periode van 1mei 2008  
tot en met 31 december 2008. Partijen beogen hiermee materieel de per 30 april 2008 
geldende CAO te verlengen voor een periode van 8 maanden, zulks onder het doorvoeren 
van de hierna onder A. en B. vermelde wijzigingen.  

 
2. dat partijen naar elkaar de uitdrukkelijke intentie hebben uitgesproken om de Sector 

Internaten voor Kinderen van Binnenschippers en/of Kermisexploitanten per 1 januari 
2009 onder te brengen in de CAO Jeugdzorg. Gedurende de resterende looptijd van de 
CAO Schippersinternaten zullen sociale partners in werkgroepverband bezien of de 



 

beoogde overgang naar de CAO Jeugdzorg geheel mogelijk is of dat op onderdelen 
afspraken gemaakt zullen moeten worden over overgangsmaatregelen. Sociale partners 
vertrouwen er op dat in november de voorstellen van de werkgroep door alle partijen 
zullen worden overgenomen en dat de respectievelijke achterbannen zich kunnen 
uitspreken over dit voornemen. 

.-.-.-.-.-.-.-. 
A. 

1. De CAO heeft een looptijd van 8 maanden, van 1 mei 2008 tot en met 31 december 2008. 
 

2. De medewerkers ontvangen per 1 juli 2008 een structurele loonsverhoging van 1,25%. 
 

3. Met ingang van 1 januari 2008 wordt de structurele eindejaarsuitkering met 0,5% 
verhoogd naar 3%. De berekeningsgrondslag van de eindejaarsuitkering is het door de 
werknemer in een kalenderjaar feitelijk verdiende brutosalaris, vermeerderd met de 
hierover opgebouwde vakantietoeslag en de in dat kalenderjaar uitbetaalde 
onregelmatigheidstoelage.  

 
4. Per 1 juli 2008 ontvangen de werknemer die nog niet op het maximum van de schaal zijn 

en die nog steeds ‘bevroren zijn’ een volledige periodieke verhoging.  
 

5. Per 1 juli 2008 wordt het werknemersdeel van de pensioenpremie Pensioenfonds Zorg en 
Welzijn met 1,75% verlaagd van 13,5% naar 11,75% en met ingang van 1 januari 2009 
van 11,75% naar 10,9%. 

       
6. De werkgevers zeggen toe geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om een deel 

van de gedifferentieerde WGA-premie te verhalen op de werknemers. 
 
7. Dat partijen voorts nog aanvullende afspraken hebben gemaakt zoals vermeld onder B. 

 
-.-.-.-.-.-.- 

 
B. 
 
1.      Per 1 juli 2008 worden in de bijlage inzake tegemoetkomings – en 

inhoudingsbedragen de bedragen in uitvoeringsregeling K, artikel 4 als volgt 
gewijzigd:  
 
Artikel 4 sub b:  €   108,99   per 01-07-08      (€   100,92 per 01-07-07) 
Artikel 4 sub c:  €     37,03   per 01-07-08      (€     37,03 per 01-07-07)      
Artikel 4 sub d:  €     24,15  per 01-07-08       (€     29,10 per 01-07-07)   
Artikel 4 sub e:  €     15,43 per 01-07-08        (€     15,58 per 01-07-07)   
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Aldus overeengekomen en ondertekend: 
 
 
 
 
Partij ter ene zijde:    Partijen ter andere zijde: 
 
A. NEVIS     B. ABVAKABO FNV 
 voor deze:       voor deze:  
 
 
datum:      datum: 
 
 
      C. CNV Publieke Zaak    

     voor deze: 
 
 
      datum: 
 
 
      D. Reformatorisch Maatschappelijke Unie 
Werknemers 
        voor deze: 
 
 
      datum: 
 
 


