
Onderhandelaarsakkoord

CAO

Schiphol Dienstverlening B.V.

1 april 2007 – 1 april 2009

Dit onderhandelaarakkoord zullen de vakbonden (AbvaKabo – FNV en CNV Publieke Zaak) op korte termijn voorleggen aan hun 
achterban. In dit akkoord worden de volgende onderwerpen behandeld:
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1.Onderwerpen met financiële aspecten
- Looptijd
- Loonsverhoging
- Winstdelingsregeling
- Ziektekosten
- Tegemoetkoming woon-werk
- Roostertoeslag
- Pensioenregeling
- Ouderschapsverlof
- Afbouw roostertoeslag
- Uitbreiding cafetariasysteem

2. Onderwerpen met niet- financiële aspecten
- Functiewaarderingssyteem
- Levensfasebewust beleid

3. Aanpassingen CAO-tekst

1.Onderwerpen met financiële aspecten

Looptijd
De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar, ingaande op 1 april 2007 en eindigt op 31 maart 2009.

Loonsverhoging
Met ingang van 1 april 2007 bedraagt de structurele contractloonstijging 2,85% en per 1 april 2008 bedraagt deze eveneens 2,85%.
Ter compensatie van de stijgende kosten van het nieuwe zorgstelsel is 0,25% in de contractloonstijging van 2,85% in 2007 
opgenomen.

Winstdelingsregeling/Kwaliteitsbonus
Partijen hebben afgesproken dat de winstdelingsregeling en kwaliteitsbonus uit de huidige CAO worden omgezet in één 
winstdelingsregeling.

De uit te keren winstdeling zal bestaan uit 2 componenten, te weten:
- een vast deel van € 1000,- per fte  (deeltijders naar rato van arbeidsduur)
- een variabel deel

Het vaste deel zal worden betaald in december indien het nettoresultaat (=resultaat na belasting exclusief kwaliteitsbonus)  dit toelaat. 
Indien medio december blijkt dat uitbetaling van het vaste deel leidt tot een negatief bedrijfs- resultaat over het lopende boekjaar, 
zal uitbetaling achterwege blijven.

Het variabele deel wordt berekend over het resterende deel van nettoresultaat inclusief de kwaliteitsbonus,  en na aftrek van het 
vaste deel van de winstdelingsregeling (de reeds betaalde € 1000,-). 

De hoogte van het variabele deel is gerelateerd aan een percentage van het gerealiseerde nettoresultaat t.o.v. het gebudgetteerde 
netto-resultaat.

De verdeling is als volgt vastgelegd:
90>95% van het gebudgetteerde nettoresultaat:     25% van het resterende deel.
95>105 % van het gebudgetteerde nettoresultaat:  30% van het resterende deel.
>105 % van het gebudgetteerde nettoresultaat:      35% van het resterende deel.

Tegemoetkoming woon- werkverkeer
Partijen zijn overeengekomen de tegemoetkoming woon- werkverkeer te verhogen van € 0,16 naar € 0,17 per kilometer.

Roostertoeslag
Partijen zijn overeengekomen dat artikel 9 wordt uitgebreid met de volgende tekst:

Paraaf vakbonden                                                                            Paraaf directie SDBV



“Indien een dienstwijziging buiten 72 uur plaatsvindt in opdracht van de werkgever, dan zal het verschil in roosterpercentage voor de 
betreffende dienst worden uitbetaald”.

Pensioenregeling
Tijdens de looptijd van de CAO 2006-2007 is, in verband met de invoering van Wet VPL, de toen geldende pensioenregeling 
omgezet in een overgangs Pensioenreglement. Dit overgangspensioenreglement is in werking getreden op 1 januari 2006. Deze 
regeling was van voorlopige aard, met de achterliggende gedachte om tijdens de CAO onderhandelingen van 2007 een definitieve 
pensioenregeling overeen te komen.
Partijen hebben gesproken over een overgang van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Bij de middelloonregeling 
wordt een pensioen opgebouwd op basis van het gemiddelde salaris. De werknemer  bouwt in deze regeling jaarlijks 2,25% van de 
pensioengrondslag  (salaris min franchise van € 11.500) op. Dit is 0,25% meer dan in de eindloonregeling. De werknemer bouwt 
hierdoor meer ouderdomspensioen op. De meerwaarde van het opgebouwde pensioen kan worden ingezet om eerder dan op 65-
jarige leeftijd met pensioen te gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van het pensioen.
De premieverdeling tussen werkgever en werknemer blijft 50/50. 
Partijen zijn overeengekomen dat na de zomer 2007 voorlichtingsbijeenkomsten zullen worden georganiseerd waarin de 
pensioenverzekeraar aanvullende informatie zal verstrekken over de middelloonregeling. Na deze bijeenkomsten zal er apart 
worden gestemd over het wel of niet wijzigen van de pensioenregeling.
Tevens is overeengekomen dat, wanneer de pensioenregeling wordt gewijzigd in een middelloonregeling, de werkgever de 
daarmee gepaard gaande premiestijging gedurende de looptijd van de CAO 2007-2009 voor zijn rekening neemt.  

Ouderschapsverlof
Partijen komen overeen dat de huidige ouderschapsverlofregeling voor de duur van de CAO 2007-2009 ongewijzigd zal blijven.

Regeling afbouw roostertoeslag
Partijen zijn overeengekomen dat in de nieuwe CAO een regeling wordt opgenomen die een afbouw van roostertoeslag mogelijk 
maakt. Indien een werknemer die werkzaamheden verricht in wisselend werkrooster op enig moment niet meer in aanmerking komt 
voor zijn/haar huidige roostertoeslag, heeft aanspraak op een compensatietoeslag. Deze compensatietoeslag geldt indien er sprake 
is van een verlies of vermindering van de roostertoeslag met tenminste 3% van de hoogte van de toeslag indien hij gedurende 
minimaal vijf jaar aaneengesloten werkzaamheden in wisselend werkrooster heeft verricht en nadien geen soortgelijke 
roosterdiensten meer verricht.
De tekst voor de Regeling Afbouw roostertoeslag zal als volgt worden opgenomen in de CAO: 

Voorwaarden voor aanspraak
1. De werknemer die werkzaamheden verricht in wisselend werkrooster, heeft aanspraak op afbouw roostertoeslag indien hij  
gedurende minimaal vijf jaar aaneengesloten werkzaamheden in wisselend werkrooster heeft verricht en nadien geen soortgelijke  
roosterdiensten meer verricht:

a. op grond van gericht loopbaanbeleid (in belang van werkgever en/of werknemer)
b. om medische redenen

Mits er sprake is van een achteruitgang in inkomen van tenminste 3% (andere factoren die gelijktijdig de hoogte van het inkomen  
hebben beïnvloed, zoals contractloonstijging en periodieken, dienen hierbij buiten beschouwing gelaten te worden)

2. Indien de in lid 1 genoemde gevallen geen verlies doch enkel vermindering van roostertoeslag plaatsvindt, zal deze regeling  
analoog worden toegepast.

Termijn van toekenning
De termijn gedurende welke de afbouw roostertoeslag wordt toegekend, bedraagt drie jaar.

Hoogte van afbouw roostertoeslag
Gedurende de eerste 9 maanden bedraagt de afbouw roostertoeslag 90% van de “basis voor afbouw roostertoeslag” ( = de  
gemiddelde roostertoeslag in de 12 maanden voorafgaand aan de maand waarin voor de eerste keer recht op de afbouw 
roostertoeslag bestaat). In de daarop volgende 12 maanden bedraagt de afbouw roostertoeslag 60% van de “basis voor afbouw 
roostertoeslag”. 
In de daarop volgende 15 maanden bedraagt de afbouw roostertoeslag 30% van de “basis voor afbouw roostertoeslag”. 

Uitbreiding Cafetariasysteem
De regeling Cafetariasysteem zal worden uitgebreid met het volgende artikel:
Van werknemers die aan het einde van een kalenderjaar meer vakantie-uren en compensatie overwerk uren hebben dan 5 maal de 
arbeidsduur per week (= 36,2 uur bij volledig dienstverband), worden de “meeruren” naar de keuze van de werknemer: 

- afgekocht, dan wel;
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- gebruikt voor het sparen van sabbatical leave, dan wel;
- fiscaal vriendelijk gebruikt om bij te sparen voor pensioen

De waarde van een uur is gelijk aan het uurloon inclusief vakantietoeslag en roostertoeslag, zoals dat geldt in de maand december 
van het desbetreffende kalenderjaar.

2. Onderwerpen met niet- financiële aspecten

Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
De werkgever heeft geïnventariseerd welke regelingen in dit kader op dit moment in de CAO staan naast de activiteiten die zijn 
opgenomen in het Projectplan “Blik op de Toekomst”. Partijen hebben geconcludeerd dat op dit moment geen noodzaak aanwezig 
is om wijzigingen in de huidige Regeling LeeftijdBewustPersoneelsbeleid aan te brengen.
De werkgever zal tijdens de looptijd van de CAO 2007-2009 gaan onderzoeken welke aanvullende of andere maatregelen op het 
gebied van levensfasebewust beleid zouden kunnen worden genomen. 

3. Aanpassingen CAO-tekst

Partijen zijn overeengekomen dat in de CAO in ieder geval onderstaande punten zullen worden aangepast:
- Artikel 20: Aanpassen aan nieuwe wetgeving ‘wet Kinderopvang’
- Artikel 16: De gelijkstelling van bevalling- en zwangerschapsverlof met arbeidsongeschiktheid wordt in dit artikel 

opgenomen 
- Alle artikelen die als gevolg van dit protocol een wijziging behoeven worden aangepast

De nieuwe en/of aangepaste teksten zullen met de bonden worden besproken.

Schiphol  18 juni 2007

Namens de ABVAKABO – FNV Namens Schiphol Dienstverlening B.V.

Mw. J.J.W. Stoel Dhr. P.B. Poort
(bestuurder) (directeur)

Namens CNV Publieke Zaken

Dhr. E.C. Grootendorst
(bestuurder)
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