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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  
 
 
Preambule 
 
Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) geldt voor te benoemen werknemers 
in dienst van  de werkmaatschappijen Maersk Benelux B.V.,  Star Container 
Services B.V., Safmarine Netherlands B.V. en Maersk Ship Management B.V. 
 
Met de inwerkingtreding van deze CAO expireren de CAO’s en 
arbeidsvoorwaardenregelingen die voorheen van toepassing waren bij 
rechtsvoorgangers en bovenstaande werkmaatschappijen. 
 
 
Ondergetekenden: 
 
Maersk Benelux B.V., mede namens bovengenoemde maatschappijen, gevestigd te 
Rotterdam, 
 
partij ter ene zijde, 
 
 
en de werknemersorganisaties: 
FNV Bondgenoten te Amsterdam 
CNV Bedrijvenbond te Houten 
 
partijen ter andere zijde, 
 
zijn deze CAO overeengekomen.  
De CAO treedt in werking op 1 april 2010 en eindigt van rechtswege op 1 april 
2012. 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

 

Artikel 1 Definities 

 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. werkgever: Maersk Benelux B.V., Star Container Services B.V., 

Safmarine Netherlands B.V., Maersk Ship Management 
B.V. 

 
b. werknemer:  elk personeelslid in dienst van de werkgever met 

standplaats in Nederland wiens functie is ingedeeld in de 
jobgrades t/m 52, met uitzondering van zeevarenden. 
Als werknemer in de zin van deze CAO wordt niet 
beschouwd de stagiair, de trainee, een expat/impat of 
de vakantiewerker en daarmee gelijk te stellen 
categorieën; 

 
c. voltijd dienstverband: een dienstverband met een arbeidstijd van gemiddeld 

38,75 uur per week; 
 
d. deeltijd dienstverband: een dienstverband met een arbeidstijd van minder dan 

38,75 uur per week waarbij bepalingen van deze CAO  
naar rato van toepassing zijn, tenzij dit in een artikel 
anders is bepaald; 

 
e. kalenderjaar:  de periode van 1 januari tot en met 31 december; 
 
j. Personeels Handboek: het door werkgever gehanteerde standaard 

voorlichtingsmateriaal voor alle medewerkers waarin 
onder meer is opgenomen het Bedrijfsreglement en het 
HR–beleid. 
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Artikel 2 Geschillen 

 
1. Partijen verbinden zich om, indien tussen hen een verschil van mening 

bestaat met betrekking tot de interpretatie, de naleving of het toepasselijk 
zijn van de CAO, te trachten in overleg tot overeenstemming te komen. 

 
2. Wanneer een der partijen tijdens het in lid 1 bedoelde overleg meent dat 

zulk een overeenstemming niet te bereiken is, dan behoudt deze het recht 
om het geschil aan de rechter voor te leggen. 

 

Artikel 3 Informatie aan werknemersorganisaties 

 
1. De werkgever zal de als partij genoemde  werknemersorganisaties 

tenminste twee maal per jaar informeren over de algemene gang van 
zaken in de onderneming alsmede over voorgenomen beslissingen, die tot 
een aanmerkelijke verandering in de bedrijfssituatie aanleiding geven, 
voor zover hieraan sociale gevolgen en/of gevolgen voor de 
werkgelegenheid zijn verbonden. 

 
2. Hierbij zal door de werkgever en de werknemersorganisaties rekening 

worden gehouden met de positie en de taak van de ondernemingsraad. 
 
 
Artikel 4 Hardheidsclausule 
 
In alle gevallen waarin deze CAO niet voorziet dan wel tot onbillijke situaties of 
resultaten leidt, kan de werkgever de nodige voorzieningen treffen. 
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HOOFDSTUK 2 ARBEIDSOVEREENKOMST 

 
 
Artikel 5 Aanstelling 
 
 De werknemer ontvangt van de werkgever bij de aanstelling een exemplaar van 
de CAO, een personeelshandboek en een arbeidscontract, waarin onder meer zijn 
vermeld: 
1. de datum van indiensttreding; 
2. de proeftijd; 
3. de duur van het dienstverband (indien van toepassing ook de einddatum); 
4. de wekelijkse arbeidsduur, uitgedrukt in uren; 
5. de standplaats; 
6. de functie, het salaris en de jobgrade; 
7. eventueel van toepassing zijnde geheimhouding verklaring. 
 
In de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang worden 
beëindigd. De artikelen 7:681 en 7:682 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van 
toepassing. In geval van beëindiging door de werkgever wordt de werknemer 
desgewenst schriftelijk de reden van de beëindiging meegedeeld. 
 

Artikel 6 Werken in deeltijd en aanpassing arbeidsduur 

 
Ingevolge de Wet aanpassing arbeidsduur kan een werknemer die 
tenminste een jaar in dienst is, een schriftelijk verzoek indienen voor 
vermindering of vermeerdering van de overeengekomen arbeidsduur. Bij 
vermeerdering geldt dit tot maximaal de arbeidsduur van een voltijd 
dienstverband. De hoofdpunten van de wettelijke regeling zijn opgenomen 
in het Personeels Handboek.  

 
 
Artikel 7 Einde dienstverband 

 
1. De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt van 

rechtswege op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 65-
jarige leeftijd bereikt. 

 
2. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dient door de werkgever of de 

werknemer tegen het einde van de maand te worden opgezegd met 
inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Indien de werkzaamheden dit 
vereisen kunnen er geen vakantiedagen worden opgenomen in de laatste 
maand van de opzegtermijn. 

 
3. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer 

de tijd is verstreken die in de individuele arbeidsovereenkomst is 
overeengekomen. 

 
4. Indien in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen dat deze 

tussentijds kan worden beëindigd geldt dat tegen het einde van de maand 
dient te worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 

 
5. Er zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden in het kader van 

bedrijfseconomische reorganisaties, tenzij er een sociaal plan met de 
vakbonden zal zijn overeengekomen. 

 



 01/04/2010    
 

- 7 - 

 HOOFDSTUK 3   BELONING 

 

Artikel 8 Definities 
 

a. Jaarsalaris: het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en eventueel een 13e 
maand, en exclusief bijzondere beloningen en toeslagen. 

b. Maandsalaris:  
- bij keuze voor inbouw van de 13e maand in het  jaarsalaris wordt dit 1/14 
deel van het jaarsalaris;  

 - bij keuze voor geen inbouw van de 13e maand in het jaarsalaris wordt dit 
1/13 deel van het jaarsalaris.  

c. Uursalaris: 1/168 maandsalaris. 
 

Artikel 9 Keuze inbouw 13e maand in maandsalaris 

 
1. Werknemers kunnen kiezen voor een relatief hoger maandsalaris zonder een 

13e maand of een lager maandsalaris  met een 13e maand. Dit vertaalt zich 
vervolgens in een relatief hoger of lager uursalaris. 

 
2. Iedere werknemer kan een keuze maken voor wel/geen 13e maand. De 

keuze moet schriftelijk aan de afdeling payroll kenbaar gemaakt worden 
voor 30 November van een jaar. Het eerstvolgende keuzemoment is 2014. 

 

Artikel 10 Vakantietoeslag 

 
1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk 

kalenderjaar.  
 
2. De vakantietoeslag bedraagt 1 bruto maandsalaris en wordt uitbetaald in de 

maand mei van elk kalenderjaar en wordt afgeleid van het in die maand 
geldende maandsalaris. 

 
3. Indien het dienstverband geen vol kalenderjaar heeft geduurd, wordt voor 

het opbouwgedeelte een evenredig deel van deze toeslag betaald dan wel 
voor het voorschotgedeelte een evenredig deel verrekend met het nog te 
betalen salaris.  
 

 
Artikel 11 Functies en indeling in jobgrades  
 
De functies van werknemers zijn ingedeeld in jobgrades volgens het van het 
International Position Evaluation (IPE) systeem van Mercer. Het functieraster 
(referentiefuncties gekoppeld aan jobgrades) is opgenomen in bijlage 2 van de CAO.  
 

 
Artikel 12 Beloningsysteem 
 
1. Bij elke jobgrade behoort een salarisschaal (salary range).  
 
2. Een salary range is opgebouwd uit 5 kwintielen waarbij het minimum als  

80%, het midpoint als 100% en het maximum als 120% van het jaarsalaris 
wordt weergegeven. Het midpoint is het marktgerelateerde salaris 
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(reference base pay) voor de desbetreffende jobgrade. Een overzicht van de 
salary ranges is opgenomen in bijlage 1 van de CAO. 

 
3. Een werknemer die nog niet (geheel) aan de functie-eisen voldoet, kan bij 

indiensttreding voor maximaal 2 jaar in een ontwikkeltraject, zijnde 70% 
van het minimum van het midpoint van de bij de jobgrade behorende salary 
range, worden ingedeeld.  
Met de betreffende werknemer wordt na een jaar een evaluatie gesprek 
gehouden waarna in beginsel het definitieve salaris wordt bepaald. Deze 
periode kan eventueel, indien de werknemer nog niet geheel aan de functie-
eisen voldoet, met een jaar verlengd worden.  
Het definitieve salaris zal minimaal het minimum salaris van de betreffende 
jobgrade zijn.  
 

4.    In afwijking van de bovengenoemde regeling kan aan nieuwe medewerkers 
met een leeftijd tot en met 22 jaar, die worden ingedeeld in de 
functieklassen 44 tot en met 47 een minimum jaarsalaris worden betaald 
volgens onderstaande tabel: 
 

Jobgrade Jaarsalaris Percentage ten opzichte van midpoint 
44 17.900 66% 
45 17.900 63% 
46 17.900 60% 
47 20.000 60% 

  
       De betrokken werknemers zullen binnen twee jaar en in vier stappen (een 

stap per half jaar) naar het minimum (80% van het midpoint) van de 
salarisschaal worden gebracht. 

 
5.     Nieuwe werknemers ontvangen geen salarisverhoging per 1 april maar pas 

op de datum dat zij een jaar in dienst zijn. Daarna lopen ze mee in de 
reguliere cyclus van het Performance Appraisal & Personal Development 
System. 

 
6.     Werknemers worden jaarlijks beoordeeld op basis van het Performance 

Appraisal & Personal Development System. Er zijn 5 beoordelingsklassen (1 
t/m 5) in het beloningssysteem opgenomen, die vertaald worden in 5 
niveaus in de merit-matrix. 

 
7.     Indien er voor een werknemer geen doelstellingen zijn geformuleerd of 

wanneer de gestelde doelstellingen voor de werknemer nog voor de mid-
year review substantieel worden gewijzigd zonder dat hierover met de 
werknemer is gesproken zal de beoordeling voor die doelstellingen op 3 
(consistent) worden gesteld. 

 
8.     Om de individuele jaarlijkse loonsverhoging te bepalen, is een merit-matrix 

opgesteld met op de horizontale as de indeling in de salary range en op de 
verticale as de beoordelingsklasse. In de matrix zijn 
vermenigvuldigingsfactoren opgenomen. Deze factoren worden 
vermenigvuldigd met de CAO-stijging zoals deze met de vakbonden  
wordt overeengekomen. Bij een indeling in de salary range (96%-100%) en 
een beoordeling 3 bedraagt de vermenigvuldigingsfactor 1 maal de merit. 
De merit-matrix is opgenomen in bijlage 1 van deze CAO. 

 
9.     Werknemers die boven het maximum van hun salary range uitstijgen, na 

onverkorte toepassing van de merit-matrix, ontvangen de bruto 
salarisverhoging tot 120% in hun salaris. Indien de salarisverhoging boven 
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de 120% uitkomt wordt het meerdere boven 120% als eenmalige bruto 
uitkering betaalt. Deze eenmalige bruto uitkering bedraagt het verschil 
tussen het maximum (120%) van de desbetreffende salary range en de 
mate waarin de stijging van de merit-increase dit maximum zou hebben 
overschreden.  

 
10.  Met ingang van de vorige CAO is er een start gemaakt met de invoering  van 
  een variabel Beloningssyteem. Het meten van het variabel beloningsdeel 
  vindt plaats volgens een systeem zoals afgesproken in samenwerking met 
  betrokken medewerkers van de afdelingen Sales en Customer Service.  
 
 De volgende afspraken zijn van toepassing: 

• Gedurende 2 kwartalen zal er schaduw worden gedraaid; 
• Tijdens deze periode werken de betrokken medewerkers mee 

aan de variablele beloning; 
• De resultaten ("targets"), die bepalend zullen zijn voor de 

hoogte van de individuele variabele beloning, zullen vooraf 
marginaal getoetst worden door de Ondernemingsraad; 

• Het in te voeren systeem zal regelmatig geëvalueerd worden 
met de CAO-partijen; 

• De keuze van de betreffende medewerkers wat betreft het al 
dan niet aanwenden van huidige vast salaris voor variabel loon, 
zal gerespecteerd worden; 

• Werknemers die in diensttreden nadat de variabele beloning in 
werking is getreden zullen automatisch worden opgenomen in 
de regeling variabele beloning; 

• Wergever zal in 2010 een protocol variabele beloning aan de 
Ondernemingsraad voorleggen. In dit protocol staan de 
omstandigheden omschreven waaronder variabele beloning 
wordt uitgevoerd. Overigens is deze versie tot stand gekomen 
i.s.m. potentiele deelnemers; 

• Het al of niet deelnemen aan het variabele beloningssysteem 
heeft geen gevolgen voor de beoordelingen in de "appraisal". 

 

Artikel 13 Functiewijziging 

 

1. Horizontale functiewijziging (binnen de jobgrade) en gebleken geschiktheid 
voor de nieuwe functie: indien een werknemer wordt overgeplaatst of binnen 
zijn afdeling een andere functie gaat vervullen, en de nieuwe functie is 
ingedeeld in dezelfde jobgrade als die waarin de werknemer zich reeds 
bevindt, kan binnen een termijn van maximaal 6 maanden en 1 keer per jaar 
gemotiveerd aanpassing plaats vinden van het salaris met maximaal 5%. 

 
2. Promotie (van lagere naar hogere jobgrade): indien een werknemer wordt 

overgeplaatst of binnen zijn afdeling een andere functie gaat vervullen, en 
de nieuwe functie is ingedeeld in een hogere jobgrade dan die waarin de 
werknemer zich bevindt, wordt zijn salaris per datum van ingang of 
overplaatsing met 10% verhoogd. Indien de werknemer in zijn oude salary 
range is ingedeeld in 101%-120% zal het salaris worden verhoogd met een 
percentage tussen 5% en 10%. Bij een promotie zal de werknemer in ieder 
geval op het minimum salaris (80%) van de nieuwe salary range worden 
ingedeeld.  

 
3. Onvoldoende functioneren: indien een werknemer na gebleken onvoldoende 

functioneren wordt overgeplaatst of binnen zijn afdeling een andere functie 
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gaat vervullen, en de nieuwe functie is ingedeeld in een lagere jobgrade dan 
die waarin de werknemer zich bevindt: 
a. blijft het salaris ongewijzigd indien het actuele salaris van de werknemer 

lager is dan het maximum salaris van de nieuwe jobgrade; 
b. wordt het salaris per datum van overplaatsing of ingang verlaagd tot het 

maximum salaris van de nieuwe jobgrade, indien het actuele salaris van 
de werknemer hoger is dan dat maximum salaris. 

 
4. Demotie/lagere functie op eigen verzoek: 
 Indien een werknemer op eigen verzoek dan wel  naar aanleiding van een 

loopbaan-advies  wordt overgeplaatst c.q. binnen zijn afdeling een andere 
functie gaat vervullen, en de nieuwe functie is ingedeeld in een lagere 
jobgrade dan die waarin de werknemer zich bevindt: 
a. blijft het salaris ongewijzigd indien het actuele salaris van de werknemer 

lager is dan het maximum salaris van de nieuwe jobgrade; 
b. indien het maximum salaris van de nieuwe jobgrade lager is dan het 

actuele salaris van de werknemer, behoudt de werknemer zijn actuele 
salaris, met dien verstande dat het actuele persoonlijke salaris nominaal 
gegarandeerd wordt. Indien het maximum van de jobgrade wordt 
verhoogd, wordt het salaris van de werknemer eveneens verhoogd, 
onder gelijktijdige verlaging van de persoonlijke toeslag zodanig dat het 
actuele persoonlijke salaris gelijk blijft.  
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HOOFDSTUK 4 ARBEIDSTIJD 

 

Artikel 14 Arbeidstijd 

 
De normale arbeidstijd per week bedraagt  38,75 uur. De normale arbeidstijd per 
dag bedraagt 7,75 uur per dag. 
 

Artikel 15 Werktijden 

 
1. De normale werktijd in de dagdienst ligt van maandag tot en met vrijdag 

tussen 07:00 en 19:00 uur (dagvenster), met een pauze van 45 minuten 
tussen 12:00 en 14:00 uur. Met de OR is een systeem van flexibele 
werktijden overeengekomen binnen de grenzen van 07:00 uur en 19:00 
uur. De medewerker heeft de mogelijkheid om 2x per jaar zijn werktijden te 
wijzigen in overleg met zijn leidinggevende. 
 

2. Voor de werknemer die in een shiftsysteem werkt, blijft de normale arbeidstijd 
als basis gelden, maar gelden afwijkende werktijden.  

 In shifts kan op alle dagen van de week worden gewerkt - met inbegrip van 
zon- en feestdagen - waarbij werknemers volgens een rooster afwisselend in 
verschillende diensten worden ingedeeld. Ten aanzien van de dagen en uren 
waarop gewerkt wordt en de lengte van de pauze kunnen de shiftroosters 
afwijken van het hiervoor onder lid 1 bepaalde. 
 

3. De werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van de voor hem 
geldende werktijdenregeling. 
 

4. Bij onvoorziene wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden kan de 
werkgever tussentijds de vastgestelde individuele werktijdenregeling 
aanpassen. 
 

5. De werktijdenregelingen inclusief pauzes binnen de onderneming, worden 
vastgesteld met inachtneming van de Arbeidstijdenwet en het bepaalde in 
de Wet op de Ondernemingsraden. 

 
6. Voor de niet kantoor medewerkers van Star Container zijn recuperatie uren 

beschikbaar. Deze uren zijn bedoelt om te herstellen van de fysieke 
inspanning die de functie vraagt. De recuperatie uren zijn als volgt 
beschikbaar:  
57,5 jaar - 28 uur per jaar > 100% betaald 
58, 59 jaar - 40 uur per jaar > 100% betaald 
60 jaar - 48 uur per jaar > 100% betaald 
61 jaar - 52 uur per jaar > 100% betaald 
62 jaar - 56 uur per jaar > 100% betaald 
63 jaar - 60 uur per jaar > 100% betaald 
64 jaar - 64 uur per jaar > 100% betaald 
 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 
* De beschikbare uren zijn niet meeneembaar naar een volgend 
kalenderjaar; 
* De beschikbare uren kunnen/mogen niet opgespaard worden; 
* De beschikbare uren worden ingeroosterd door de leidinggevende; 
* De beschikbare uren kunnen/mogen niet direct vooraf of aansluitend aan 
een vakantie opgenomen worden. 
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Mocht blijken dat op individuele basis de bovengenoemde beschikbare tijd 
niet voldoende is om voldoende te herstellen van de fysieke inspanning die 
de functie vraagt dan kan de werknemer dit voorleggen aan de bedrijfsarts. 
Op advies van de bedrijfsarts kan de werkgever, op individueel niveau, dan 
anders beslissen. Indien noodzakelijk dan kan de bedrijfsarts de expertise 
van de bedrijfsfysiotherapeut inschakelen. 
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HOOFDSTUK 5 TOESLAGEN 

 

Artikel 16 Overwerk 

 
1. Voor kantoorpersoneel is sprake van overwerk indien meer dan de normale 

arbeidsduur per dag wordt gewerkt, dan wel op uren buiten het dagvenster.   
Voor werknemers in shiftdiensten is van overwerk sprake indien er meer 
uren gewerkt worden buiten het voor hem of haar vastgestelde rooster.  
Tevens is sprake van overwerk indien gewerkt wordt op zaterdag, zondag, 
feestdagen en tijdens het speciaal feestdagenverlof. Het eerste half uur na 
werktijd wordt niet als overwerk beschouwd. Indien langer dan een uur 
wordt overgewerkt vindt wel een vergoeding van dit half uur plaats. Na het 
eerste overwerkuur vindt vergoeding voor overwerk plaats voor elk volledig 
gewerkt half uur. Een extra lunchpauze na werktijd wordt niet als overwerk 
beschouwd.  

 
2. Van overwerk is voor een deeltijdwerknemer eerst sprake, indien deze 

werknemer meer uren heeft gewerkt dan de voor hem geldende 
werktijdenregeling aangeeft en wanneer de normale arbeidsduur per dag, 
zoals geldend voor een werknemer met een voltijd dienstverband wordt 
overschreden. Meeruren die vallen binnen de normale arbeidsduur per dag van 
de voltijd werknemer worden uitbetaald op basis van 100% van het uursalaris, 
verhoogd met de vakantietoeslag. 

 
3. Indien de bedrijfsomstandigheden naar het oordeel van de werkgever dit 

vereisen, is de werknemer verplicht het opgedragen overwerk te verrichten. 
Overwerk verricht zonder dat daartoe vooraf opdracht is gegeven wordt niet 
als zodanig beschouwd. De werknemer die 50 jaar of ouder is, zal in het kader 
van het levensfasebewust personeelsbeleid slechts op basis van vrijwilligheid 
overwerk verrichten. 

 
4. Per gewerkt overuur ontvangt de werknemer het normale uurloon. Daarnaast 

gelden de navolgende toeslagpercentages: 
a. uren op maandag tot en met vrijdag en tijdens speciaal feestdagenverlof: 

25% van het uursalaris; 
b. uren op zaterdag: 50% van uursalaris; 
c. uren op zon- en feestdagen: 100% van het uursalaris. 

 De betaling van overwerk zal plaatsvinden met de salarisbetaling over de 
maand volgende op die waarin het overwerk is verricht. 

 
5. Indien de bedrijfsomstandigheden naar het oordeel van de werkgever dit 

toelaten, kan overwerk worden gecompenseerd in vrije tijd. 
 
6. De voor 1 april 2007 geldende overwerkregelingen voor werknemers, niet 

kantoorpersoneel,  in loods en container depot  van de  Maersk 
werkmaatschappijen die onder deze CAO vallen, blijven onverkort van 
toepassing. Deze overwerkregeling is in bijlage 3 opgenomen. 

 
7. De werknemer tot en met jobclass 49 komt in aanmerking voor een 

overwerkvergoeding. De werknemer in jobclass 50 komt in aanmerking voor 
een overwerkvergoeding voor de uren die de grens van 10 meeruren per 
maand te boven gaan, tenzij een regeling wordt afgesproken met de 
ondernemingsraad voor een specifieke afwijkende situatie. De werknemer in 
jobclass 51 en hoger komt niet  in aanmerking voor een 
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overwerkvergoeding,  tenzij een regeling wordt afgesproken met de 
ondernemingsraad voor een specifieke afwijkende situatie. 

 
8. Bij meer dan twee uur aaneengesloten overwerk 's avonds zal door de 

werkgever een maaltijd worden verstrekt. Indien dit niet mogelijk is, kan 
slechts na overleg met de leidinggevende een redelijke maaltijdvergoeding 
van maximaal € 10,= worden gedeclareerd. Indien in het weekend of op 
feestdagen meer dan 4 uur op een dag wordt overgewerkt, bestaat 
eveneens recht op deze maaltijd. 

 

Artikel 17 Werken in shifts 

 
1. Onder het werken in shifts wordt verstaan het werken volgens een vastgesteld 

rooster, waarbij meerdere werknemers afwisselend in verschillende diensten 
worden ingedeeld en waarbij ten aanzien van de dagen en uren waarop wordt 
gewerkt en de lengte van de pauze, de roosters kunnen afwijken van de 
normale werktijd en arbeidstijd. 

 
2. De shiftroosters worden in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.  
 

Artikel 18 Shifttoeslag  

 
De werknemer die in shifts werkt ontvangt voor het werken op bepaalde dagen en 
tijdstippen een shifttoeslag boven op zijn uursalaris. In de onderstaande tabel staan 
de percentages van de betreffende shifttoeslagen vermeld. 
 

Dag 
 

Tijdstip / uur Shifttoeslag in 
% van het 
uursalaris  

Maandag 00:00 – 06:30 50 
Maandag t/m 
Donderdag  

18:00 – 24:00 25 

Dinsdag  t/m Vrijdag 00:00 – 06:30 35 
Vrijdag 18:00 – 24:00 50 
Zaterdag 00:00 – 18:00 50 
Zaterdag 18:00 – 24:00 100 
Zondag  00:00 – 24:00 100 

 

Artikel 19 Afbouw shifttoeslag  

 
1. Indien een shiftrooster door omstandigheden wijzigt en daardoor de 

shifttoeslag vervalt of vermindert geldt per de datum van vermindering de 
volgende afbouwregeling. 

 
2. Roosterwijziging verplicht door de werkgever: 

- Voor elk jaar dat volgens de shift voorafgaand aan de wijziging is 
gewerkt: afbouw van twee maanden voor elk volledig gewerkt jaar met 
een maximum van 24 maanden; 

- In geval van roosterwijziging bij 55 jaar en ouder: handhaving van de 
toeslag. 

 
3. Roosterwijziging op eigen verzoek van de werknemer: 
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        Indien dit plaatsvindt na voorafgaande toestemming van de werkgever of na 
een door de ArboUnie verstrekt advies: 
- In geval van roosterwijziging bij 60 jaar of ouder: handhaving van de 

toeslag, mits de werknemer 5 jaar in dienst is; 
- In geval van roosterwijziging bij werknemer ouder dan 57 jaar, maar 

jonger dan 60 jaar: afbouw van twee maanden voor elk volledig 
gewerkt jaar met een maximum van 24 maanden; 

- In geval van roosterwijzing bij 57 jaar en jonger: de toeslag vervalt. 
 

4. Indien de Arbo-arts tot het oordeel komt dat het niet meer kunnen werken 
in shifts of in enig ander rooster een direct gevolg is van de voor de 
werkgever verrichtte arbeid, en dit ook niet het gevolg is van het niet 
opvolgen van werkinstructies of veiligheidsinstructies, zal de afbouw wel 
plaatsvinden met een afbouw van twee maanden voor elk gewerkt jaar met 
een toeslag maximum van 24 maanden.  

 
5. Het met de afbouw gemoeide bedrag kan in één keer worden uitbetaald. 
 
6. De afbouw stopt geheel of gedeeltelijk vanaf het moment dat de werknemer 

weer een shift loopt met een gemiddelde toeslag die geheel of gedeeltelijk 
gelijk is aan de oude gemiddelde shifttoeslag. 

 
7. De afbouw is niet van toepassing op de werknemer die wegens 

onbekwaamheid of door eigen toedoen, wordt herplaatst in een shift of een 
functie waarvoor geen dan wel een lagere gemiddelde shifttoeslag geldt. 
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HOOFDSTUK 6 VAKANTIE EN VERLOF 

 

Artikel 20 Vakantiedagen 

 
1. De werknemer met een voltijd dienstverband heeft recht op 29 

vakantiedagen per jaar. 
 
2. Indien het dienstverband niet gedurende het gehele kalenderjaar bestaat, 

wordt de aanspraak op vakantie vastgesteld in evenredigheid met het aantal 
volle maanden dat de werknemer in dienst is, waarbij de aanspraak 
rekenkundig wordt afgerond op halve dagen. Een periode van een halve 
maand of korter wordt verwaarloosd; een periode van langer dan een halve 
maand wordt als een hele maand gerekend. Een maand in deze zin wordt 
gesteld op 30 dagen. 

 

Aantal  
Volle 

Maanden 

Bij 29 
dagen 

1 2,5 

2 5 

3 7 

4 9,5 

5 12 

6 14,5 

7 17 

8 19,5 

9 21,5 

10 24 

11 26,5 

12 29 

 
 
3.  De werknemer met een voltijd dienstverband  is verplicht ten minste 20 

vakantiedagen op te nemen tenzij bijzondere omstandigheden dit 
onmogelijk maken. Het  restant van deze 20 dagen dient in de eerste 6 
maanden van het volgende kalenderjaar opgenomen te worden. Voor de 
overige vakantiedagen geldt de wettelijke verjaringstermijn. 

 
4. In geval van arbeidsongeschiktheid vindt de opbouw van vakantierechten 

nog plaats over de laatste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid. 
 
5. De tijdstippen en perioden waarop vakantiedagen worden opgenomen, 

worden vastgesteld door de werkgever na overleg met de werknemer. Het 
aanvragen van vakantie dient zo tijdig mogelijk te gebeuren, zodat bij de 
beslissing met de belangen van de werknemer en werkgever rekening 
gehouden kan worden. 



 01/04/2010    
 

- 17 - 

 
6. Van de jaarlijkse vakantie aanspraak zullen minimaal 2 weken 

aaneengesloten worden verleend. 
 
7. Indien het saldo vakantiedagen van een werknemer in enig kalenderjaar 

groter is dan 50 vakantiedagen, treden werkgever en werknemer in overleg 
om afspraken te maken over hoe dit overschot aan vakantiedagen in het 
betreffende kalenderjaar kan worden weg gewerkt.  

 
8. Vakantiedagen die niet zijn opgenomen binnen 5 jaar na de laatste dag van 

het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, vervallen conform het 
bepaalde in artikel 7:642 BW. 
 

9.  Voor kalenderjaar 2010 is het de werknemer toegestaan om 1 extra 
incidentele vakantiedag op te nemen. 

 

Artikel 21 Ziekte tijdens vakantie  

 
Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens een vakantie, zullen deze 
dagen niet als vakantiedagen worden geteld, indien en voorzover de werknemer 
de desbetreffende voorschriften over ziekte en arbeidsongeschiktheid strikt 
naleeft. De betreffende voorschriften zijn opgenomen in het Personeels 
Handboek. 
 
 

Artikel 22 Vakantiedagen bij einde dienstverband 

 
1. Indien de werknemer bij beëindiging van het dienstverband de hem 

toekomende vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen, zullen de 
resterende vakantiedagen worden uitbetaald.  

 
2. Teveel genoten vakantiedagen zullen bij beëindiging van het dienstverband 

worden verrekend met het nog uit te betalen salaris. 
 

Artikel 23 Feestdagen 

 
1. Als doorbetaalde feestdagen vallend op maandag t/m vrijdag worden 

benoemd:  
 Nieuwjaarsdag,  2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de beide 

Kerstdagen, de door de overheid aangewezen dag ter viering van 
Koninginnedag en in lustrumjaren 5 mei ter viering van de nationale 
Bevrijdingsdag. 

 
2. Speciaal feestdagenverlof met behoud van salaris geldt, voor zover de 

werkzaamheden het toelaten, op de  volgende tijdstippen: Goede Vrijdag, 5 
december, 24 december en 31 december op werkdagen vanaf 15:00 uur. 

 
3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in 

shifts betreft volgens het geldende dienstrooster. 
 
4. Indien op een feestdag gewerkt wordt, gelden, voor wat betreft de betaling, 

de bepalingen als voor werken op zondag. 
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Artikel 24 Kort verzuim en bijzonder verlof met behoud van salaris 

 
Indien de volgende gelegenheden plaatsvinden op werkdagen en of ingeroosterde 
dagen van de werknemer, kan de werknemer een beroep op bijzonder verlof met 
behoud van salaris. Het geregistreerd partnerschap wordt gelijk gesteld aan het 
huwelijk: 

a. op de dag van de ondertrouw van de werknemer: ½ dag 
b. bij huwelijk en wettelijk partnerregistratie: 2 dagen 
c. kraamverlof: 2 dagen voor bevalling van echtgenote of gerigistreerde 

partner 
d. bijwonen van huwelijk van familielid in de 1e en 2e graad: 1 dag 
e. 12 ½-, 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer: 1 dag 
f. bijwonen van 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest ouders, 

schoonouders en grootouders: 1 dag 
g. overlijden van echtgeno(o)t(e) of kind: de dag van overlijden t/m de 

dag van de uitvaart 
h. overlijden van ouders, schoonouders: 2 dagen 
i. benodigde tijd voor noodzakelijk doktersbezoek: in overleg met de 

leidinggevende, in principe aan het begin of einde van de dag. 
j. palliatief verlof: voor het bijstaan van een inwonende echtegeno(o)t(e) 

of kind in de laatste levensfase, maximaal 10 volle werkdagen, 
eventueel flexibel op te nemen.  

k. verhuizen: 1 dag 
 
Voorts gelden de wettelijke verlofregelingen zoals vastgelegd in de Wet Arbeid en 
Zorg. Een overzicht van deze regeling is opgenomen in bijlage 5 van de CAO. 
 
 
Artikel 25 Werken op erkende feestdagen 
 
Werknemers die in ploegendiensten werken en die in het geldend rooster moeten 
werken op een erkende Nederlandse feestdag zullen de gewerkte uren mogen 
compenseren. Ter voorkoming van dubbeltellingen zal het tegoed van 
vakantiedagen voor werknemers in ploegendienst worden verlaagd met een dag 
tot 28 dagen. Indien de werknemer besluit vakantiedagen te verkopen, dient er 
rekening gehouden te worden met het wettelijk minimum. Het aantal te verkopen 
dagen is daardoor 8 in plaats van 9 (zie artikel 20.3 en hoofdstuk 12). 
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HOOFDSTUK 7  TEGEMOETKOMINGEN EN ANDERE 

FACILITEITEN 

 
 

Artikel 26 Algemeen tegemoetkomingen en faciliteiten 

 
1. Tegemoetkomingen en andere faciliteiten worden door de werkgever 

verstrekt binnen de fiscale grenzen zoals die in het betreffende kalenderjaar 
gelden.  

 
2. De regelingen voor reiskosten woon-werk, parkeerkosten, verstrekking van 

een mobiele telefonie, verhuiskosten worden in overleg met de 
ondernemingsraad vastgesteld.  
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HOOFDSTUK 8 EMPLOYABILITY 

 

Artikel 27 Trainingen en opleidingen 

 
1. Om de kennis en vaardigheden van werknemers op peil te houden en te 

verhogen organiseert de werkgever diverse in company trainingen en 
opleidingen. Het initiatief tot het volgen van deze opleidingen kan uitgaan 
van zowel werkgever als werknemer, ondermeer in het kader van de 
jaarlijkse functioneringsevaluatie. 

 
2. Werknemers worden aangemoedigd om ook zelf actief hun kennis/kunde op 

peil te houden. Initiatieven tot het volgen van externe cursussen of 
opleidingen kunnen, afhankelijk van de mate van bedrijfs- en individueel 
belang van de cursus of opleiding, in aanmerking komen voor 
studiefaciliteiten. 

 
3. De werkgever draagt zorg voor bekendmaking van het opleidings- en 

trainingsaanbod aan de werknemers. 
 

Artikel 28 Studiefaciliteiten 

 
1. Aan de werknemer kunnen, afhankelijk van de mate waarin de opleiding 

naar het oordeel van de werkgever in het belang is van het bedrijf 
respectievelijk de werknemer, studiefaciliteiten toegekend worden in de 
vorm van: 
a. vergoeding van studiekosten; 
b. tegemoetkomingen in tijd. 

 
2. Om voor studiefaciliteiten in aanmerking te komen dient vóór de aanvang 

van de studie overleg te worden gepleegd met de afdeling Human 
Resources en met de leidinggevende, teneinde de mate van belang van de 
studie voor het bedrijf respectievelijk de werknemer vast te stellen en te 
bepalen voor welke studiefaciliteiten de werknemer in aanmerking komt. 

 
3. De vergoedingen worden verstrekt op of omstreeks het tijdstip waarop de 

kosten dienen te worden gemaakt. De betrokken werknemer dient de 
hoogte van de gemaakte of te maken studiekosten naar de werkgever 
aannemelijk maken door middel van het overleggen van bewijsstukken. 

 
4. Indien een studie wordt gevolgd die naar het oordeel van de werkgever in 

het belang van het bedrijf is en verband houdt met de beklede of te 
bekleden functie binnen het bedrijf, zal voor de te maken studiekosten een 
vergoeding worden verstrekt welke als volgt is samengesteld: 
a. les- en examengelden: 100% vergoeding; 
b. extra reiskosten, op basis van openbaar vervoer, die voor het volgen 

van de studie of het afleggen van een examen noodzakelijkerwijs zijn 
gemaakt 100% vergoeding; 

c. door de werkgever goedgekeurde leermiddelen met betrekking tot de 
studie: 100% vergoeding; 

 Daarnaast kunnen de volgende faciliteiten in tijd worden toegekend: 
d. in geval van avondopleiding zal waar nodig zoveel mogelijk vrije tijd 

worden gegarandeerd door beëindiging van de arbeidstijd af te 
stemmen op de reistijd en aanvangstijd van de studie, door 
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bijvoorbeeld de werktijd te verschuiven binnen de reguliere arbeidstijd 
of door de werktijd eerder te beëindigen; 

e. in geval voor de studie aanvullend studieverlof nodig is ten behoeve 
van voorbereiding en het daadwerkelijk afleggen van tentamens en/of 
examens, welke niet middels de normale vrije dagen is op te vangen 
dan zal op individuele basis worden bezien of bijzonder studieverlof 
verleend kan worden. 

 Dit studieverlof kan worden toegekend tot een maximum van 10 dagen 
per kalenderjaar.  

 
5. Indien een studie wordt gevolgd die: 

- naar het oordeel van de werkgever niet of niet volledig in het belang 
van het bedrijf is; 

- en/of niet of niet volledig verband houdt met de beklede of te bekleden 
functie binnen het bedrijf; 

- maar welke door de werkgever wel passend wordt geacht binnen het 
vakgebied logistiek of het functiegebied van de werknemer dan zal 
voor de onder 4 a, b en c genoemde studiekosten een vergoeding 
worden verstrekt tussen de 50 en 100 %, welk percentage afhankelijk 
is van de mate waarin de studie binnen de bedrijfstak passend wordt 
geacht. 
De werknemer komt daarnaast voor de onder 4 d en e genoemde 
faciliteiten in tijd in aanmerking; op deze faciliteiten wordt geen 
korting toegepast naar rato van de mate van belang van de studie. 

 

Artikel 29 Terugbetaling verstrekte studiefaciliteiten 

 
1. Ten aanzien van verstrekte vergoedingen in geld als bedoeld in artikel 26 

gelden de volgende restricties: 
a. vergoedingen worden alleen verstrekt op basis van de door de 

cursusleiding voor die studie vastgestelde studieduur. Wanneer de 
betrokken werknemer binnen een redelijke termijn na het verstrijken 
van die studieduur het desbetreffende diploma niet heeft gehaald, 
dient hij de gehele ontvangen studiekostenvergoeding te restitueren, 
tenzij gegronde redenen aanwezig zijn waarom het diploma niet is 
behaald. 

 Met het niet behalen van het diploma wordt gelijkgesteld het uit dienst 
treden bij de werkgever vóór het behalen van het diploma; 

b. indien een studie voortijdig wordt beëindigd, dient dit aan de 
leidinggevende en aan de afdeling Human Resources kenbaar te 
worden gemaakt. Indien geen gegronde redenen aanwezig zijn voor 
de voortijdige beëindiging dient de reeds ontvangen vergoeding geheel 
te worden gerestitueerd; 

c. wanneer de betrokken werknemer binnen de termijn van één jaar na 
het behalen van het diploma uit dienst treedt bij de werkgever verlaat, 
dient hij 50% van de ontvangen studiekostenvergoeding te 
restitueren; 

d. verrekening kan plaatsvinden door inhouding op het salaris. 
 
2. Toegekende en daadwerkelijk genoten faciliteiten in tijd zullen niet worden 

teruggevorderd of gecompenseerd. 
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Artikel 30 Employability/levensbewust personeelsbeleid 

 
Employability kan geformuleerd worden als het vermogen van mensen om werk 
te krijgen en te houden. Het gaat dus om werkzekerheid en heeft alles van doen 
met de zelfredzaamheid van werknemers. De primaire verantwoordelijkheid om 
aan employability te werken ligt derhalve bij de werknemer, die het vermogen 
heeft om zichzelf te  ontwikkelen. Vanuit de werkgever zijn er echter paralelle 
belangen om de employability van de werknemer te ondersteunen, aangezien de 
werkgever streeft naar het optimaliseren van de inzet en capaciteiten van 
werknemers teneinde de bedrijfsstrategie mogelijk te maken.  
 
Doestelling van het employability beleid is aldus het in staat stellen van 
werknemers zich aan te passen en te vernieuwen en hiermee de inzetbaarheid 
van medewerkers te maximaliseren, teneinde: 
a. de zelfredzaamheid van medewerkers te vergroten en; 
b. de werkgever te verzekeren van tijdige beschikbaarheid van gekwalificeerde en 
gemotiveerde medewerkers op alle posities binnen de organisatie, nu en in de 
toekomst.  
 
Kenmerkend voor een zelfredzame medewerker zijn flexibiliteit, mobiliteit, 
aanpassingsvermogen, bekwaamheid en leervermogen. Teneinde de 
zelfredzaamheid te vergroten dient steeds een aantal kernvragen gesteld te 
worden: in welke richting moet een individu zich ontwikkelen, hoe ziet de 
toekomst eruit en hoe sluit dat aan bij de individuele mogelijkheden en talenten? 
 
In 2009 is een bedrag van euro 300.000 ter beschikking gesteld voor de 
uitvoering van het employability beleid. De werkgever zal dit bedrag in de jaren 
2010, 2011 en 2012 gebruiken om voor iedere medewerker te bepalen of de 
inzetbaarheid vergroot kan en moet worden en om opvolging te geven aan het 
bepaalde. De opzet die hierbij gehanteerd wordt is als volgt: 
 
Iedere werknemer heeft eens in de 3 jaar een employability gesprek met zijn of 
haar leidinggevende. Doelstelling van dit gesprek is het bepalen van het niveau 
van inzetbaarheid van de medewerker en, naar aanleiding daarvan, het 
vaststellen van de faciliteiten welke bij kunnen dragen aan het verhogen van deze 
inzetbaarheid. Voorafgaand aan het gesprek vult de medewerker een vragenlijst 
in, welke als leidraad dient voor het te voeren van een employability gesprek.  
Leidinggevenden die deze gespreken moeten afnemen zullen de daarvoor 
benodigde training krijgen. De HR afdeling is verantwoordelijk voor het bewaken 
van het proces, daarnaast heeft zij ook een adviserende rol. Naar aanleiding van 
het employability gesprek maakt de manager een gespreksverslag inclusief 
eventuele actiepunten. Dit verslag wordt vervolgens ingediend bij de HR afdeling 
welke de actiepunten beoordeelt en er, indien akkoord, opvolging aan geeft. De 
Human Resources afdeling is aldus budgetverantwoordelijk. Het gespreksverslag 
wordt ten slotte opgenomen in het personeelsdossier. 
 
Vooropgesteld dat het niet voor iedere medewerker noodzakelijk is om actie te 
ondernemen in het kader van employability, zijn er verschillende faciliteiten welke 
een positief effect kunnen hebben op de inzetbaarheid van medewerkers, 
waaronder (om)scholingscursussen, EVC trajecten, coachingstrajecten, job 
rotaties en interne stages. Daarnaast biedt de werkgever momenteel reeds 
afzonderlijk een aantal faciliteiten die eveneens in het kader van employability 
ingezet kunnen worden.  
 
Uiterlijk september 2010 zal de werkgever starten met het uitvoeren van het 
employability beleid bij een nader te bepalen pilot groep. Naar aanleiding van de 
hierbij behaalde resultaten zal het beleid op punten bijgesteld worden en 
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uitgerold worden in de rest van de organisatie. Het is de bedoeling dat tegen het 
einde van 2012 voor iedere medewerker in kaart is gebracht welke actiepunten in 
gang gezet zouden worden in het kader van employability. Na deze periode zal 
het employability gesprek een logisch opvolgend onderdeel worden van de 
beoordelingscyclus, waarbij iedere medewerker eens in de 3 jaar een uitgebreider 
gesprek zal hebben met zijn of haar leidinggevende om te komen tot een 
actieplan met betrekking tot employability. De werkgever zal de werknemer niet 
verplichten om hier aan deel te nemen maar zal het uiteraard wel op prijs stellen. 
 
Aangezien mobiliteit een belangrijk aspect van employability betreft wil de 
werkgever apart vermelden dat zij de medewerker ook de ruimte zal verlenen, 
indien deze er voor kiest, om de employability inspanningen te richten op een  
baan buiten het bedrijf of op eigen ondernemerschap.   
 
Mogelijke hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij employability zijn: EVC, 
Opleiding, Bedrijfsmaatschappelijk werk, Flexibel pensioen, Coaching, Job rotatie, 
Baan verrijking, Outplacement. Dit zijn voorbeelden die bij het verder uitwerken 
van het beleid nog nader aangepast kunnen worden. 
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HOOFDSTUK 9 ZIEKTE / ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

Artikel 31 Reintegratie 

 
1. In geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid is het van belang dat de 

werknemer zo snel mogelijk terug keert in het arbeidsproces. De werkgever 
zal in dat verband:  
- preventieve maatregelen nemen, opdat de werknemer zijn 

werkzaamheden zoveel mogelijk kan blijven verrichten; 
- een actieve, bemiddelende rol vervullen bij het zoeken naar  

vervangende werkzaamheden voor de werknemer, waarin hij 
overeenkomstig de daarvoor geldende normen - eventueel gedeeltelijk 
zijn werkzaamheden kan verrichten; 

- zich inspannen om de werknemer de voor een eventuele herplaatsing 
benodigde opleiding te (laten) volgen. 

Van de werknemer wordt in dit verband een volledige en actieve 
medewerking verwacht. 

 
2. Voor bovenbedoelde preventieve maatregelen, alsmede voor de begeleiding 

en controle van zieke werknemers wordt mede gebruik gemaakt van 
deskundige ondersteuning van een Arbodienst, terwijl de werkgever 
daarnaast zorgdraagt voor de beschikbaarheid van bedrijfsmaatschappelijk 
werk. 

 

Artikel 32 Voorschriften bij ziekte / arbeidsongeschiktheid 

 
Met inachtneming van de wettelijke bepalingen en richtlijnen terzake worden  
voorschriften vastgesteld met betrekking tot ziekmelding, verblijfplaats en  
bereikbaarheid tijdens ziekte, het verstrekken van inlichtingen aan de Arbodienst 
en andere zaken die in het kader van  controle, begeleiding en reïntegratie van 
zieke werknemers van belang kunnen zijn. De bedoelde voorschriften zijn 
opgenomen in het Personeels Handboek. 
 

Artikel 33 Inkomen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid, 1e en 2e ziektejaar 

 
1. Indien en voor zolang een werknemer wegens ziekte of 

arbeidsongeschiktheid niet of niet volledig zijn werkzaamheden kan 
verrichten en hij de voorschriften als bedoeld in het voorgaande artikel en 
de aanwijzingen van de Arbodienst stipt nakomt, zal de werkgever 
gedurende ten hoogste 52 weken 70% van het maandsalaris doorbetalen. 
Daarenboven ontvangt de werknemer een aanvulling van de werkgever tot 
100% van het maandsalaris. 

 Na 52 weken ontvangt de werknemer bij voortdurende 
arbeidsongeschiktheid gedurende ten hoogste 52 weken 70% van het 
maandsalaris. Indien de werknemer zijn verplichtingen in het kader van de 
Wet Verbetering Poortwachter stipt nakomt, ontvangt de werknemer 
daarenboven een aanvulling van 30% van het maandsalaris.  

 
2.  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder maandsalaris verstaan het 

salaris, dat de werknemer in de desbetreffende maand van de ziekmelding 
zou hebben ontvangen indien hij volledig arbeidsgeschikt zou zijn geweest, 
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vermeerderd met de eventuele tegemoetkoming in de premie van de 
ziektekostenverzekering. 

 Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid die korter duurt dan één maand, worden 
de aan de werknemer toegekende shifttoeslag en/of tegemoetkoming in de 
reiskosten eveneens doorbetaald.  

 Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan één maand, wordt 
de shifttoeslag afgebouwd volgens de bepalingen van artikel 19. 

 De tegemoetkoming in de reiskosten wordt stopgezet met ingang van de 
eerste van de maand volgende op de aanvang van de 
arbeidsongeschiktheid. 

 
3. Vorderingen uit hoofde van sociale verzekeringen op wettelijke 

uitvoeringsorganen worden, voor zolang het salaris door de werkgever 
geheel of gedeeltelijk wordt doorbetaald, door de werknemer aan de 
werkgever overgedragen, en in mindering op het salaris gebracht. 

 
4. In geval de werkgever terzake van de ziekte of arbeidsongeschiktheid van 

de werknemer tegen een of meer derden een vordering tot 
schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer de daartoe 
benodigde informatie verstrekken. Indien de werknemer dit weigert, bestaat 
geen recht op de in lid 1 genoemde aanvullingen. 

 

Artikel 34 Einde dienstverband in verband met arbeidsongeschiktheid 

 
Indien de werknemer in de eerste 104 weken wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid 
geen arbeid heeft kunnen verrichten, kan het dienstverband na 104 weken 
(gedeeltelijk) beëindigd worden. De werkgever dient daartoe tijdig de vereiste 
procedure bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) te starten. De werkgever 
stelt de werknemer schriftelijk in kennis dat deze procedure zal worden gestart. 
 



 01/04/2010    
 

- 26 - 

HOOFDSTUK 10 BIJZONDERE UITKERINGEN / REGELINGEN 

 

Artikel 35 Spaarloonregeling 

 
De werknemer kan, met in achtneming van wettelijke voorschriften en 
mogelijkheden, deelnemen aan de spaarloonregeling. De volledige tekst van de in 
de onderneming van toepassing zijnde spaarloonregeling is op te vragen bij de 
afdeling HR.  
 
Artikel 36 Jubileumuitkering 
 
Bij een onafgebroken dienstverband bij werkgever ontvangt de werknemer een 
jubileumuitkering als volgt: 

* 12,5 jaar: ¼ maandsalaris  
* 25 jaar: 1 maandsalaris 1  
* 40 jaar: 1 maandsalaris 2 

Artikel 37 Uitkering bij overlijden 

 
1. Bij overlijden van de werknemer zal het salaris worden uitgekeerd tot het 

einde van de maand waarin het overlijden plaatsvond. 
2. De eventuele niet genoten vakantie- en extra verlofdagen zullen worden 

uitbetaald, de vakantietoeslag zal worden verrekend. 
3. In verband met het overlijden wordt aan de nagelaten betrekkingen zoals 

omschreven in de Ziektewet c.q. WIA3 een uitkering ineens verstrekt ten 
bedrage van een kwart van het jaarsalaris. Op dit bedrag wordt in 
mindering gebracht hetgeen de nagelaten betrekkingen bij overlijden van de 
werknemer toekomt op grond van de Ziektewet en/of WIA. 

                                                           
1 De genoemde gratificaties zijn vrij van loonheffing, inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen, 

zolang dit door de toepasselijke fiscale wetgeving wordt toegestaan.  
2 De genoemde gratificaties zijn vrij van loonheffing, inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen, 

zolang dit door de toepasselijke fiscale wetgeving wordt toegestaan.  
3 Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit verband onder meer verstaan: 

a. de langstlevende der echtgenoten van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde danwel degene, met 
wie de werknemer ongehuwd samenleefde; 

b. bij ontstentenis van deze: de minderjarige wettige of natuurlijke  kinderen; 
c. bij ontstentenis van deze: degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan 

de werknemer geheel of nagenoeg geheel voorzag. 
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HOOFDSTUK 11 VERZEKERINGEN 

 

Artikel 38 De pensioenregeling  

 
In de onderneming van werkgever geldt een pensioenregeling, waarvan deelname 
verplicht is met inachtneming van het gestelde in de pensioenregeling. 
De hoogte van de in te houden pensioenpremie is afhankelijk van de totale premie 
die afgedragen moet worden aan de verzekeraar of het pensioenfonds. Van de totaal 
af te dragen pensioenpremie wordt maximaal 5% van de pensioengrondslag betaald 
door de werknemer. Vanaf 1 januari 2010 zal dit percentage van 5% gelden voor alle 
medewerkers.  
 

Artikel 39 Ziektekostenverzekering 

 
De werknemer ontvangt een tegemoetkoming in de premie van de aanvullende 
verzekering voor ziektekosten ten bedrage van € 140 bruto per jaar, mits hij 
deelneemt aan de collectieve verzekering die de werkgever heeft afgesloten.  
 

Artikel 40 WGA-premie 

 
Indien de WGA-premie voor de werkgever uitstijgt boven de 1%, zal de 
werkgever de meerdere premie voor 50% verhalen op de werknemer.  
 

Artikel 41 Collectieve Ongevallenverzekering  

 
1. Voor de werknemer geldt een doorlopende verzekering voor 

bedrijfsongevallen. De premie hiervan komt volledig voor rekening van de 
werkgever. 

  
2. Voor informatie over de inhoud van de regeling inzake uitkeringen bij 

overlijden of blijvende invaliditeit kan werknemer zich wenden tot HR. 
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HOOFDSTUK 12 A LA CARTE BEPALINGEN  

 

Artikel 42 Kopen of verkopen van vakantiedagen  

 
1. De werknemer kan per kalenderjaar, na overleg met de werkgever en indien 

de bedrijfsomstandigheden dat toelaten, tot maximaal 6 extra 
vakantiedagen bijkopen, ongeacht het tegoed aan vakantiedagen. De 
bijgekochte vakantiedagen dienen in hetzelfde kalenderjaar te worden 
opgenomen. 

 
2. Per gekochte vakantiedag zal een inhouding plaatsvinden van één bruto 

dagloon (zijnde het jaarsalaris maal deeltijdfactor gedeeld door 261 dagen). 
De inhouding vindt plaats in de maand volgend op die waarin de werkgever 
het bijkopen heeft aanvaard en op basis van het ten tijde van de afrekening 
voor de werknemer geldende maandsalaris.  

 
3. De werknemer kan per kalenderjaar, na overleg met de werkgever en indien 

de bedrijfsomstandigheden dat toelaten, de bovenwettelijke vakantiedagen 
van dat jaar , aan de werkgever verkopen, indien en voor zover het tegoed 
aan verlofdagen daartoe toereikend is. 

 
4. Het aanbod tot verkoop dient uiterlijk 1 november van het lopende 

kalenderjaar door de werknemer te worden gedaan. Uiterlijk 30 november 
van het lopende kalenderjaar dient door de werkgever over dit aanbod te 
zijn beslist.  

 
5. Per verkochte vakantiedag zal een uitbetaling plaatsvinden van één bruto 

dagloon (zijnde het jaarsalaris maal deeltijdfactor gedeeld door 261 dagen). 
De uitbetaling vindt plaats in de maand volgende op die waarin de 
werkgever het aanbod tot verkoop heeft aanvaard op basis van het ten tijde 
van de afrekening voor de werknemer geldende maandsalaris. Geen 
uitbetaling van verlofdagen vindt plaats, indien het verloftegoed daarvoor 
ontoereikend is. 
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HOOFDSTUK 13 SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 43 Vakbondsfacilteiten 

 
1. Vakbondsverlof: voor het als kaderlid bijwonen van een congres, vergadering 

of een statutaire vergadering van de vakbond, alsmede voor het volgen van 
een door de vakbond georganiseerde cursus: maximaal 6 dagen per jaar met 
behoud van salaris. 

 
2. Werkgeversbijdrage: de werkgeversbijdrage aan de vakbonden die partij zijn 

bij deze CAO,  bedraagt in 2010  € 32,50 per lid per jaar. 
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Aldus overeengekomen op 1 april 2010 
 
 
 
 
 
Maersk Benelux B.V. FNV Bondgenoten 
 
 
 
----------------------- -------------------- 
M.C. Tromp H. Onstwedder 
Directie Bestuurder 
 
 
 
 CNV Bedrijvenbond 
 
 
 
 ---------------------- 
 J. van Egmond 
 Bestuurder 
 
 
 CNV Bedrijvenbond 
 
 
 
 ---------------------- 
 J. Jongejan 
 Voorzitter 
 



 01/04/2010    
 

- 31 - 

BIJLAGE 1 SALARY RANGES EN MERIT MATRIX 

 
Salary ranges (Salarisschalen)  1.4.2010 t/m 31.03.2011: 

 

Bruto jaarsalarissen incl. vakantietoeslag en optionele 13e maand en excl. 
toeslagen 

Salary matrix per 1-4-2011 tot en met 30-11-2011 

Mercer 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% Reference 120.00% 

JG         base pay   

44 22.551 23.961 25.370 26.780 28.189 33.828 

45 23.683 25.164 26.644 28.124 29.604 35.526 

46 25.016 26.579 28.143 29.706 31.270 37.524 

47 27.879 29.621 31.364 33.106 34.849 41.818 

48 29.877 31.744 33.611 35.478 37.346 44.815 

49 31.963 33.960 35.958 37.956 39.954 47.945 

50 36.225 38.489 40.752 43.017 45.281 54.337 

51 40.087 42.593 45.098 47.603 50.109 60.130 

52 43.749 46.483 49.218 51.952 54.686 65.624 

 

 

Salary matrix per 1-12-2011 tot en met 31-3-2012 

Mercer 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% Reference 120.00% 

JG         base pay   

44 22.777 24.201 25.624 27.048 28.471 34.166 

45 23.920 25.416 26.910 28.406 29.900 35.881 

46 25.266 26.845 28.424 30.003 31.582 37.899 

47 28.158 29.917 31.677 33.437 35.198 42.236 

48 30.176 32.062 33.947 35.833 37.719 45.263 

49 32.283 34.300 36.318 38.335 40.353 48.424 

50 36.587 38.874 41.160 43.447 45.734 54.880 

51 40.488 43.019 45.548 48.079 50.610 60.732 

52 44.187 46.948 49.710 52.472 55.233 66.280 

 
Merit Matrix  
 
Score 80 t/m 

85% 
86 t/m 
90% 

91 t/m 
100% 

101 t/m 
110% 

111 t/m 
120% 

Boven 
120% 

5 5 3.5 2.5 2.25 2 0 
4 3.5 2.5 2 1.25 1 0 
3 2 1.5 1 0.75 0.5 0 
2 1.25 1.0 0.75 0.5 0.25 0 
1 0 0 0 0 0 0 
 

In deze matrix geldt dat de waarde 1 voor de CAO periode 1 april 2011 tot en 
met 31 maart 2012 gelijk is aan 1 procent. De merit matrixverhoging zal 
uitgevoerd worden op twee moment, namelijk 1 april 2011 en 1 december 2011. 
In januari 2011 zal een eenmalige beloning uitbetaald worden waarbij de waarde 
1 gelijk is aan 0.5 procent.  
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BIJLAGE 2 HARMONISATIE EN NIEUWE CAO 

 

De volgende afspraken in verband met de harmonisatie van arbeidscondities zijn 
nog van toepassing: 
 
 - De voormalige P&O Nedlloyd werknemers die voor 1 april 2007 deelnamen aan 
de regeling sparen van verlofdagen voor pensionering, kunnen deze regeling op 
individuele basis voortzetten. 
 
 - Jubileumuitkering: 
Werknemers die op 31 december 2006 in dienst waren bij Maersk Benelux B.V., 
blijven de 10 jarig en 30-jarig dienstjubileum van kracht, met de daarbij 
behorende uitkeringen. Het 30-jarig dienstjubileum zal alleen van kracht blijven 
voor medewerkers die hun uitkering van hun 25-jarig dienstjubileum voor 31 
december 2006 hebben ontvangen. Voor nieuwe werknemers die in dienst zijn 
gekomen na deze datum is deze regeling niet van kracht en geldt artikel 36 van 
deze CAO. 
 

 

BIJLAGE 3 HANDHAVING MAERSK OVERWERKREGELING 

 
Alle regelingen zijn inmiddels door opgetreden wijzigingen na instemming van de 
Ondenemingsraad aangepast. De shift-toeslagen zijn daarbij berekend volgens de 
in deze CAO genoemde toeslagen. 
 
 
BIJLAGE 4 INFORMATIEF OVERZICHT WET ARBEID EN ZORG 

 
Soort verlof 

 

Inkomsten Duur Aanvulling 
CAO op wet 

Zwangerschapsverlof: 

in verband met 
zwangerschap en bevalling 
 

uitkering UWV ter 
hoogte van het loon 
tot max. dagloon 

16 weken: 4-6 weken 
vóór de bevalling, 10-
12 weken na de 
bevalling 

Nee 

Adoptieverlof: 

voor adoptie- en in 
sommige gevallen 
pleegouders 
 

uitkering UWV ter 
hoogte van het loon 
tot max. dagloon 

maximaal 4 weken per 
18 weken, te rekenen 
vanaf 2 weken voor 1e 
dag adoptie 

Nee 

Kraamverlof: 

na bevalling van de partner 
werkgever betaalt 
salaris door 

2 werkdagen 
gedurende 4 weken na 
de dag dat het kind op 
het adres van de 
moeder woont 
 

Nee 

Calamiteiten- en kort 

verzuim verlof: 

verhindering om arbeid te 
verrichten vanwege: 
- zeer bijzondere 

persoonlijke 
omstandigheden 

- door overheid opgelegde 
verplichting 

 

werkgever betaalt 
salaris door 

- zolang als nodig, 
meestal een aantal 
uren  

- als samenloop met 
kortdurend 
zorgverlof einde na 1 
dag 

- werkgever kan 
werknemer vragen 
om bewijsstukken 
over calamiteit te 

Nee 
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overleggen  
Kortdurend zorgverlof: 

voor noodzakelijke 
verzorging van een zieke 
echtgenoot, partner, 
(pleeg)kind of een 
bloedverwant in de 1e graad 
niet zijnde een kind, tenzij 
een zwaarwegend 
bedrijfsbelang dit 
verhindert. 
 

werkgever betaalt 
over betreffende 
verlof periode 70% 
salaris door (tot 
max.dagloon),  
minimaal 
minimumloon. 

in elke periode van 12  
achtereenvolgende 
maanden ten  
hoogste twee maal de 

arbeidsduur per  
week.  

Nee 

Langdurend zorgverlof: 

voor de verzorging van een 
persoon die 
levensbedreigend ziek; dit 
betreft een echtgenoot, 
partner, (pleeg)kind, een 
bloedverwant in de 1e 
graad,  tenzij een 
zwaarwegend bedrijfsbelang 
dit verhindert. 
  

Onbetaald in elke 12 
achtervolgende 
maanden ten hoogste 
6 maal de arbeidsduur  
per week 

Nee 

Ouderschapsverlof: 

verlof per kind tot 8 jaar 
Onbetaald - ten hoogste 13 maal 

de arbeidsuur per 
week 

- het verlof kan 
worden opgenomen 
per week in een 
aaneengesloten 
periode van ten 
hoogste 6 maanden 

- verlof kan worden 
opgenomen tot ten 
hoogste 50% van de 
arbeidsduur per 
week  

- andere spreiding & 
duur op verzoek 
werknemer mogelijk 
tenzij zwaarwegend 
bedrijfsbelang 
werkgever 

-  op verzoek  
werknemer opdelen in    
maximaal 3 perioden   
van minimaal 1   
maand, tenzij   
zwaarwegend   
bedrijfsbelang   
werkgever 

Nee  
 
 

 
Opmerking  
Dit overzicht is bedoeld ter informatie. U kunt aan dit overzicht geen rechten 
ontlenen.  Voor de juiste informatie kunt u terecht bij uw HR-afdeling. 
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BIJLAGE 5 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 1 APRIL 2010 T/M 31 

MAART 2012 

* CAO periode - 1 april 2010 t/m 31 maart 2012.  
* 1 incidentele vakantiedag voor 2010.  
* Eenmalige uitkering in januari 2011 op basis van de huidige matrix en 
 appraisal score 2010 (=beoordeling over 2009) waarbij N = 0,5. 

* Employability: In 2009 is een bedrag van euro 300.000 ter beschikking gesteld 
 voor de uitvoering van het employability beleid. De werkgever zal dit bedrag in 
 de jaren 2010, 2011 en 2012 gebruiken om voor iedere medewerker te bepalen 
 of de inzetbaarheid vergroot kan en moet worden en om opvolging te geven 
 aan het bepaalde. Een vervangende/aanvullende tekst voor artikel 30 in de 
 huidige CAO zal aangeleverd worden, welke het tot nu toe ontwikkeld beleid 
 verder verduidelijkt. 

* April 2011 structurele verhoging waarbij N = 1 op basis van de appraisal score 
 2011 (=beoordeling 2010).  
* December 2011 structurele verhoging waarbij N = 1 op basis van de midyear 
 review 2011 (bij ontbreken daarvan de beoordeling 2011).  

* Variabele beloning: invoering van variabele beloning wordt voortgezet. In de 
 CAO wordt paragraaf 12 opgedeeld in 12.1 en 12.2 waarin verduidelijkt wordt 
 dat de keuze van de medewerker gerespecteerd wordt gedurende de looptijd 
 van de CAO.  

* Recuperatiedagen voor niet kantoor medewerkers van Star Container:  
 57,5 jaar – 28 uur per jaar > 100% betaald 
 58, 59 jaar - 40 uur per jaar > 100% betaald 
 60 jaar - 48 uur per jaar > 100% betaald 
 61 jaar - 52 uur per jaar > 100% betaald 
 62 jaar - 56 uur per jaar > 100% betaald 
 63 jaar - 60 uur per jaar > 100% betaald 
 64 jaar - 64 uur per jaar > 100% betaald 
 In de CAO zal het verder verduidelijkt worden dat als blijkt dat op individuele 
 basis en in overleg met bedrijfsarts en/of fysiotherapeut meer recuperatietijd 
 nodig is dan kan op individueel niveau anders besloten worden.  

* Werkgelegenheidsafspraken: Eens per kwartaal vindt er een evaluatie plaats 
 met vakorganisaties, werkgever en outplacementbureau om te zien of alle 
 mogelijkheden voldoende benut worden. 

* De medewerkers die momenteel een lagere comparatio hebben dan 80% zullen 
 in april 2010 volgens de afspraken in de huidige CAO geëvalueerd worden 
 (binnen 2 jaar na in dienst naar 80%). 

 
 


