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CAO van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 
 
Looptijd 

1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 
 
Concern CAO 

CAO partijen zullen voor Vopak Nederland gedurende de looptijd van de CAO een concern CAO 
maken, die uiterlijk op 1 januari 2011 van kracht zal worden.  
Bij de totstandkoming van deze concern CAO moet het uitgangspunt zijn, dat cao partijen de 
bestaande cao’s samenvoegen tot 1 CAO op basis van de bestaande artikelen. Daar waar de 
inhoud van de artikelen gelijkwaardig is, wordt er 1 tekst gemaakt. Voor artikelen die niet op 
alle organisatieonderdelen betrekking hebben wordt bepaald of deze algemeen toegepast gaan 
worden, of alleen van toepassing blijven op de oorspronkelijke organisatie onderdelen, of waar 
partijen een overgangsbepaling voor zullen maken. Daarnaast kunnen er nieuwe artikelen van 
toepassing worden die voor alle organisatieonderdelen gelden.  
 
Het totale pakket arbeidsvoorwaarden opgenomen in de concern CAO moet ten opzichte van 
de oude situatie kostenneutraal zijn. Daar waar de samenvoeging leidt tot  extra kosten zullen 
deze pas geëffectueerd worden nadat CAO partijen in het kader van de volgende CAO 
onderhandelingen hierover afspraken hebben gemaakt.  
  
De CAO zal bestaan uit een A gedeelte waarin de algemene bepalingen zijn opgenomen die 
gelden voor alle medewerkers. Een B gedeelte waarin de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld 
voor operationele medewerkers (zoals vastgelegd in de functielijst) en een C gedeelte waarin 
de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld voor kantoor medewerkers (zoals vastgelegd in de 
functielijst). Voor beide groepen medewerkers zal een eigen loongebouw gelden.  
 
Het toekomstige salarisgebouw is opgebouwd uit een minimum en maximum salaris, dat is 
overgenomen uit de salaristabel van Vopak Terminal Vlissingen. Daarnaast kent het 
salarisgebouw een uitloop naar een maximum uitloopschaal die gelijk is aan het maximum van 
de huidige CAO tankopslag. 
 
Alle medewerkers die thans vallen onder de CAO Tankopslag behouden de doorgroei naar het 
maximum van de uitloopschaal, die gelijk is aan het maximum van de huidige schaal van de 
CAO Tankopslag. 
 
Alle operationele medewerkers die in dienst treden vanaf 01-01-2010, en medewerkers die al 
in dienst zijn bij Vopak maar niet vallen onder de werkingssfeer van de huidige CAO 
Tankopslag kunnen doorgroeien tot het maximum van de nieuwe salarisschaal, waarbij de 
uitloopschaal alleen bereikbaar is voor medewerkers die bij de eindejaarsbeoordeling (Vopak 
beoordelingsformulier: onderdeel IV – eindoordeel) een D (Zeer goed / aantoonbaar beter) of 
een E score (Uitstekend / voorbeeld voor anderen) krijgen van hun leidinggevende. In februari 
2011 zullen partijen de eindejaarsbeoordeling van 2010 per werkmaatschappij evalueren om 
een beeld te krijgen van de score verdeling.. 
 
 
De salaristabel voor kantoormedewerkers zal worden overgenomen uit de CAO voor het CAO 
personeel van Vopak in Nederland (2006-2009)  
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De hierboven genoemde concern CAO zal gelden voor de hieronder genoemde Vopak 
Tankopslag bedrijven in Nederland en voor de medewerkers die vallen onder de kantoor CAO 
van Vopak.:  

• Vopak Chemicals Logistics Netherlands BV; 
• Vopak Management Chemicals Logistics Netherlands BV; 
• Vopak Olie Rotterdam BV; 
• Vopak Management Oil Logistics Netherlands BV; 
• Vopak Terminal Vlaardingen BV; 
• Vopak Terminal Vlissingen BV; 
• Vopak Terminal Amsterdam BV; 
• Vopak Terminal Westpoort BV; 
• Koninklijke Vopak NV; 
• Vopak Global Information Services.  

 
In ieder geval zullen zijn uitgezonderd de medewerkers in dienst van: 

• Interstream Barging BV; 
• De Agentuurbedrijven van Vopak in Nederland; 
• OSV. 

 
Partijen spreken af dat tijdens de discussie over de concern CAO gedurende 2010 overleg zal 
worden gevoerd omtrent de dispensatie van de agentuurbedrijven van Vopak in Nederland en 
OSV op basis van een vergelijking van de arbeidsvoorwaarden. 
 
Wanneer CAO partijen definitief overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de 
concern CAO zal deze in de plaats treden van de bestaande CAO’s. Mochten er na het van 
kracht worden van de concern CAO nieuwe Tankopslag bedrijven binnen Vopak Nederland 
bijkomen dan zal Vopak met vakorganisaties in overleg treden omtrent de toepassing van de 
concern CAO voor deze bedrijven. Algemene regel is dat voor Vopak Nederland vanaf 1 januari 
2010 een concern CAO geldt voor alle werkmaatschappijen, waarvan Vopak voor 51% of meer 
aandeelhouder is. Activiteiten die buiten de tankopslag vallen, zullen in beginsel niet onder de 
concern CAO komen te vallen, tenzij Vopak in overleg met de vakorganisaties anders besluit. 
 
Partijen zijn ter voorbereiding op de totstandkoming van de concern CAO de volgende 
documenten overeengekomen: 
• Een concept inhoudsopgave van de concern CAO waarop de A, B en C artikelen staan 

aangegeven; 
• Een functielijst, waarin de functies worden genoemd die onder de B en C artikelen vallen; 
Deze documenten zijn als bijlage in het onderhandelingsresultaat opgenomen. 
 
Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten komen partijen overeen dat 
vooruitlopend op de vast te stellen concern CAO: 
• De loontabel voor de CAO tankopslag (B gedeelte) per 1 januari 2010 zal worden 

toegepast; 
• De paragraaf over de ATV-dagen zal eveneens van kracht worden vanaf 1 januari 2010, 

echter dit vergt de nodige voorbereiding waardoor de implementatie uiterlijk op 1 juli 
2010 met terugwerkende kracht zal plaatsvinden.  

 
 
ORBA 

Het ORBA functiewaarderingssysteem en het recent ingevoerde ontwikkel- en 
beoordelingssysteem zullen worden uitgerold binnen de gehele Vopak Nederland organisatie. 
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Opzeggen CAO 

Partijen spreken af dat deze CAO ook per email kan worden opgezegd in plaats van per 
aangetekende brief. Hierbij dienen dan wel over en weer ontvangst- en leesbevestigingen te 
worden verzonden. 
 
Gedifferentieerde WGA premie 
Vopak is bereid om gedurende de looptijd van deze CAO de WGA premie volledig voor haar 
rekening te nemen. 
 
Veiligheid 

Veiligheid is in onze dienstverlening prioriteit nummer 1, hierin onderscheiden wij ons ten 
opzichte van onze concurrenten. Tevens is dit reden voor een aantal grote klanten om bij 
voorkeur met Vopak zaken te doen. Veiligheid wordt binnen de Vopak organisatie breed 
neergelegd door middel van specifieke afdelingen, procedures, opleidingen en communicatie. 
Als gevolg hiervan heeft training en bewustwording op het gebied van veiligheid binnen de 
specifieke Vopak bedrijfsactiviteiten veel aandacht. Aangezien dit een concurrentievoordeel is 
voor Vopak willen wij hier vooral zelf invulling aan blijven geven.  
 
Tijdens de onderhandelingen is er veelvuldig stilgestaan bij participatie van Vopak aan de SVH 
en een mogelijke financiële bijdrage. Vopak wijst participatie en financiële afdracht niet bij 
voorbaat van de hand. Maar op dit moment is er bij Vopak geen duidelijk beeld bij de 
doelstellingen en mogelijkheden van SVH. Wij zijn bereid om de periode die ons in 2010 nog 
rest te gebruiken om de doelstellingen, mogelijkheden, visie en eventuele financiële bijdrage 
verder te onderzoeken. Indien dit tot gewenste helderheid leidt, kan dit in een volgend CAO-
overleg verder geïmplementeerd te worden. 
 
In dit kader zijn wij bereid om, gedurende de looptijd van de cao, € 100,= per jaar per 
medewerker beschikbaar te stellen aan de SVH voor de ontwikkeling van een VCH-certificaat. 
Certificering op basis van door de sector opgestelde eindtermen wordt uitgevoerd door VTL of 
een ander erkend examenbureau. Certificering vindt plaats tegen “kostprijs plus” en staat 
open voor iedere belangstellende. 
Partijen zijn akkoord met een uitwerking via het Scheepvaart en Transport College (als ROC).  
 
Werkgeversbijdrage 
De € 50,= vakbondsbijdrage, die in artikel 28 lid 5 wordt genoemd in de CAO Tankopslag, zal 
in 2010 worden verhoogd naar € 65,=. Partijen spreken af dat de bijdrage daarna voor het 
eerst op 1 januari 2011 zal worden geïndexeerd, op basis van het jaarindexcijfer van de 
loonindex, excl. bijzondere beloningen (bron CBS). 
 
Deeltijdpensioen en ouderendagen 

Partijen zijn overeengekomen om een aanvulling op de bestaande mogelijkheid tot 
deeltijdpensioen in de CAO op te nemen.  
Het betreft hier een regeling voor vier groepen medewerkers, echter de hieronder genoemde 
gemiddelde percentages en voorbeelden zijn gebaseerd op de eerder overeengekomen 
Overgangsbepaling VUT, prepensioen en levensloop (zie bijlage V van de CAO 
Tankopslagbedrijven) van de medewerkers die volledig deelnemen, in dienst zijn getreden 
voor 1 april 1999 en op 31 december 2005 deelnamen aan de  
prepensioenregeling. Indien de medewerkers niet aan deze voorwaarden voldoen, dan zullen 
de hieronder genoemde percentages aanmerkelijk lager uitvallen. 
 
Medewerkers dienen zich  één jaar voor het bereiken van de 61-jarige leeftijd – of een latere 
leeftijd indien van toepassing – aan te melden voor het deeltijdpensioen. Vopak zal 1 maand 
voorafgaande aan deze datum een berekening van de pensioensituatie verstrekken. In zeer 
uitzonderlijke gevallen zullen wij als Vopak coulance betrachten en optreden als goed 
werkgever.  
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Indien er voor een medewerker geen duobaan beschikbaar is, of de functie zich niet leent om 
in deeltijd te worden verricht, kan dit ook betekenen dat de betreffende medewerker op zijn 
eigen afdeling of elders in de organisatie een andere functie, dienstrooster, werkzaamheden of 
functie gaat vervullen om deeltijdpensioen mogelijk te maken. Afspraken hierop dienen plaats 
te vinden met wederzijds goedvinden. Een dergelijke herplaatsing heeft uitsluitend voor de 
duur van het deeltijdpensioen geen gevolgen voor het basismaandinkomen,.  
 
Groep 1 - Medewerkers geboren van 1950 t/m 1954 
 
De hoofdlijnen van de regeling zijn: 
• Medewerkers nemen bij het bereiken van de 61-jarige leeftijd deel aan deze regeling. 
• Een deeltijd baan, waarbij 50% wordt gewerkt, geeft 55% salaris; 
• Deze 5% aanvulling op het salaris wordt voor 2% wordt door Vopak betaald, het restant 

uit de ouderendagen. 
• Volledig met (vroeg)pensioen op 63 jaar; 
• De ouderendagen (zie artikel 22.2 a van de CAO Tankopslag 2007 - 2009) vervallen zodra 

de 61 jarige leeftijd wordt bereikt; 
• Met medewerkers, die in aanmerking komen voor deze regeling, wordt indien zij aan deze 

regeling willen meedoen een vaststellingsovereenkomst gesloten, hierin wordt de 
uitvoering van de regeling vastgelegd. Alleen het op 61 jarige leeftijd in deeltijd gaan 
werken, de 5% aanvulling van Vopak en de voor deze regeling van toepassing zijnde 
pensioendatum (63 jaar) worden in deze vaststellingsovereenkomst opgenomen.  

• De inzet van de “VPL pensioenpot” is een individuele aangelegenheid die de medewerker 
zelf bespreekt met het Pensioenbureau. 

• Medewerkers geboren van 1950 t/m 1954 die niet deelnemen aan de 
deeltijdpensioenregeling behouden de ouderendagen zoals afgesproken in de huidige 
regeling (artikel 22.2 a CAO Tankopslag 2007 - 2009). 

 
Groep 2 - Medewerkers geboren van 1955 t/m 1959  
 
Het is de intentie van Vopak om voor deze groep medewerkers eveneens een aanvulling op de 
mogelijkheid tot deeltijdpensioenregeling te treffen. Alvorens de hoofdlijnen van de regeling 
kunnen worden vastgesteld, dienen eerst de wettelijke maatregelen bekend te zijn met 
betrekking tot een latere AOW en/of pensioenleeftijd alsmede de hiermee samenhangende 
fiscale maatregelen. De contouren van deze regeling zouden kunnen zijn: 
• Medewerkers kunnen vanaf een nader vast te stellen leeftijd, 2 jaar voorafgaand aan hun 

pensioendatum deelnemen aan deze regeling; 
• Medewerkers die vanaf deze datum deelnemen aan de regeling en in deeltijd gaan werken, 

zullen een aanvulling ontvangen van Vopak op het parttime salaris, waarbij het de intentie 
van Vopak is om net als in groep 1 bij 50% werken een aanvulling te geven van 5% 

• Deze 5% aanvulling op het salaris wordt voor 2% wordt door Vopak betaald en het restant 
uit de ouderendagen.  

• De betreffende medewerkers gebruiken de VPL pensioenpot om het bruto jaarinkomen aan 
te vullen gedurende de jaren dat zij van deeltijd- en (vroeg)pensioenregeling gebruik 
maken; 

• De ouderendagen vervallen zodra de medewerker deelneemt aan de regeling; 
• Net als in groep 1 wordt ook met de deelnemers uit deze leeftijdsgroep een 

vaststellingsovereenkomst afgesloten; 
• Medewerkers hebben de keuze om de ouderendagenregeling te behouden, waarbij de 

dagen op 61-jarige leeftijd worden bevroren (in totaal 84 dagen), of deel te nemen aan de 
nieuwe leeftijdsfaseregeling, waarbij zij vanaf 1 januari 2010 t/m het bereiken van de 64 
jarige leeftijd in totaal 90 leeftijdsfasedagen ontvangen. Deze leeftijdsdagen kunnen naar 
keuze van de medewerker (eenmalige keuze) op een rekening worden gestort zoals 
hierboven aangegeven of te storten in een zogeheten “dagenbank”. 
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Groep 3 - Medewerkers geboren van 1960 t/m 1964  
 
Het is de intentie van Vopak om voor deze groep medewerkers eveneens een aanvulling op de 
mogelijkheid tot deeltijdpensioen te treffen. Gezien de voorliggende wetgeving die de regering 
heeft voorbereid, zal het moment van deelname later liggen dan voor de medewerkers uit 
groep 1 en komen de contouren overeen met groep 2. 
Ook voor deze groep geldt dat deze medewerkers de keuze hebben om de 
ouderendagenregeling te behouden, waarbij de dagen op 61-jarige leeftijd worden bevroren 
(in totaal 84 dagen), of deel te nemen aan de nieuwe leeftijdsfaseregeling, waarbij zij vanaf 1 
januari 2010 t/m het bereiken van de 64 jarige leeftijd in totaal 90 leeftijdsfasedagen 
ontvangen. Deze leeftijdsdagen kunnen naar keuze van de medewerker (eenmalige keuze) op 
een rekening worden gestort zoals hierboven aangegeven of te storten in een zogeheten 
“dagenbank”. 
 

Groep 4 -  Medewerkers geboren van 1965 tot heden / nieuwe medewerkers 
 
De ouderendagenregeling komt te vervallen voor medewerkers geboren van 1965 tot heden 
en in dienst van Vopak op 31 december 2009. Hiervoor in de plaats komt een 
leeftijdsfaseregeling. Deze medewerkers krijgen een vast percentage per jaar toegekend op 
basis van leeftijdsfasedag(en) per jaar die vanaf 1 januari 2010 aan de betreffende 
medewerkers zullen worden toegekend. Dit gaat als volgt: 

• Geboortejaren 1965 t/m 1969  2,5 leeftijdsfasedag per jaar 
• Geboortejaren 1970 t/m 1974  2,0 leeftijdsfasedag per jaar 
• Geboortejaren 1975 t/m heden 1,5 leeftijdsfasedag per jaar 

 
Alle medewerkers die in dienst treden vanaf 1 januari 2010 krijgen 1,0 leeftijdsfasedag per 
jaar.  
 
Voor de berekening van het percentage wordt voor de waarde van deze dagen uitgegaan van 
de waarde van een ATV –dag (= 0,36% van 12 keer het basismaandsalaris) en wordt aan het 
einde van het kalenderjaar gestort op de levensloopregeling of op een andere nader overeen 
te komen spaarregeling, zoals banksparen. 
 
Met betrekking tot het instellen van de hierboven genoemde dagenbank, zal een document 
worden opgesteld, waarin is opgenomen welke dagen in de dagenbank kunnen worden gestort 
en wanneer, en voor welk doel de dagen kunnen worden opgenomen. (zie bijlage 1)  
 
Vopak heeft de intentie om op basis van de bovenstaande regeling tijdens de discussie over 
het opstellen van de concern CAO ook te komen tot een dergelijke regeling voor Vopak 
Terminal Vlissingen, Vopak Terminal Amsterdam en het hoofdkantoor.  
Hierbij zullen de uitgangspunten zoals beschreven bij de concern CAO leidend zijn. 
 
Hardheidsclausule  
Voor de medewerkers uit de geboortejaren 1950 tot en met 1952 geldt dat indien zij gebruik 
wensen te maken van de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan op 61-jarige 
leeftijd, en alvorens zij daadwerkelijk gebruik maken van de regeling, wordt vastgesteld dat 
het rendement van de betreffende pensioenbeleggingsrekeningen achterblijft bij de prognose 
die begin 2006 per medewerker is vastgesteld, dan zal het rendement worden gerepareerd tot 
het niveau van de prognose, waarbij een achterblijvend rendement veroorzaakt door een 
hogere indexering of salarisverhoging dan in de prognose meegenomen niet in de reparatie zal 
worden betrokken. 
(tekst nog checken met pensioenbureau) 
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Werkweek / ATV-dagen 

Huidige medewerkers  
Voor de medewerkers in dienst van Vopak op 31 december 2009 geldt een overgangsregeling 
die voorziet in de volgende onderdelen: 
De gemiddelde dienstroostertijd per week is 38,75 uur, exclusief lunchpauze; 
Medewerkers behouden 16 ATV-dagen, hiervan worden er jaarlijks 10 uitbetaald, de overige 6 
ATV-dagen kunnen vrij worden opgenomen. 
De 10 ATV-dagen die worden uitbetaald kunnen ook worden gestort op een geblokkeerde 
rekening, zoals de levenslooprekening, een bankspaarrekening en, indien de fiscale ruimte dit 
toelaat, de vrijwillige spaarmogelijkheid bij het pensioenfonds.  
Het aantal vakantiedagen per jaar zal eveneens met 5 dagen worden verhoogd. 
 
Uitzondering 
Medewerkers geboren van 1950 t/m 1959 kunnen de 10 jaarlijks te betalen ATV-dagen uit 
laten betalen of deze ATV-dagen storten in de nog in te stellen dagenbank. 
 
Nieuwe medewerkers 

Vopak en vakorganisaties komen overeen dat voor medewerkers in dag- of onregelmatige 
dienst (zie artikel 12.2.1 lid a en b) de gemiddelde arbeidstijd per week zal worden 
vastgesteld op 38,75 uur per week, exclusief lunchpauze. Deze gemiddelde arbeidsduur zal 
gelden voor alle nieuwe medewerkers, die vanaf 1 januari 2010 in dienst treden bij Vopak. Het 
aantal vakantiedagen per jaar zal voor deze medewerkers worden vastgesteld op 30 dagen. 
De ATV-dagen vervallen voor deze medewerkers. 
 

Huidige medewerkers Vlissingen en Amsterdam 
Voor de Vopak Terminal Amsterdam is afgesproken dat de normale gemiddelde werkweek is 
vastgesteld op 38,75 uur. Ter compensatie hiervan zal het aantal vakantiedagen met 5 
worden verhoogd. 
Voor Vopak Terminal Vlissingen is afgesproken dat de normale gemiddelde werkweek is 
vastgesteld op 38,75 uur. Het aantal vakantiedagen wordt met 5 dagen verhoogd. De 
resterende 8 ATV-dagen worden uitbetaald. De resterende 4 ATV-dagen kunnen vrij worden 
opgenomen.     
 

Waarde ATV-dagen 
Voor de uitbetaling van de 10 ATV-dagen is een afzonderlijke regeling tot stand gekomen. In 
tegenstelling tot de in de CAO genoemde waarde van een ATV-dag van 0,36% is er voor 
gekozen om deze 10 ATV-dagen uit te betalen op basis van 0,4% per ATV-dag van het 
basisjaarsalaris (= 12 keer het basismaandsalaris). De uitbetaling vindt plaats in de maand 
juni.  
. 
Vakbondcontributie fiscaal 
Partijen komen overeen dat Vopak de vakbondscontributie van medewerkers, die lid zijn van 
een vakorganisatie, conform de huidige fiscale wetgeving zal verwerken in haar 
loonadministratie. Onder de huidige wetgeving betekent dit dat de contributie van het 
brutoloon wordt afgetrokken. Vakorganisaties zullen jaarlijks hun leden informeren over deze 
mogelijkheid en de mogelijke gevolgen van deze regeling voor de WW, WIA, vakantiegeld, etc. 
Indien medewerkers gebruik wensen te maken van deze regeling, dienen zij jaarlijks tijdig 
schriftelijk bewijsmateriaal aan Vopak te overhandigen. Vopak zal jaarlijks communiceren voor 
welke datum een en ander aangeleverd dient te zijn. 
 
Pensioen 
Indien de pensioenwetgeving als gevolg van de verhoging van de AOW leeftijd, gedurende de 
looptijd van de CAO, wordt gewijzigd zullen CAO-partijen inventariseren wat de effecten zijn 
voor de pensioenregeling van Vopak.  
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O&O fonds 

Op dit moment heeft Vopak geen duidelijk beeld bij de doelstellingen, mogelijkheden en 
voordelen/nadelen van een dergelijk O&O-fonds. 
 
Vopak is bereid om de looptijd van de cao te gebruiken om de doelstellingen, mogelijkheden, 
voordelen/nadelen visie en eventuele financiële bijdrage verder te onderzoeken, waarbij op 
voorhand voor Vopak vaststaat dat eventuele financiële bijdragen van Vopak en subsidies 
uitsluitend ten goede kunnen komen aan Vopak. Ook dient het onderzoek specifiek gericht te 
zijn op de sector tankopslag  
 
In dit onderzoek zal tevens het inrichten van een Poelb worden meegenomen. De aanpak van 
15 EVC trajecten binnen Vopak worden in dit onderzoek meegenomen. 
 
Inhuurkrachten 

Gedurende de looptijd van deze Tankopslag CAO zullen partijen overleggen over verdere in te 
vullen inhuur afspraken (onder andere de toepassing van NEN 4400 en het VCH) om de 
kwaliteit van ingehuurd personeel ook op langere termijn te waarborgen. 
Het is de bedoeling om dit overleg voor 1 juli 2010 af te ronden. 
 
Artikel 8.2 
Artikel 8.2 van de Tankopslag CAO zal worden aangevuld met de onregelmatigheidstoeslagen 
van de afdelingen Customer Services (Olie) en Planning/schedulars (Olie) zodra de nieuwe 
dienstroosters zijn opgesteld en de onregelmatigheidstoeslagen zijn vastgesteld in overleg met 
vakorganisaties. 
Een en ander zal zijn afgerond voor 1 september 2010.  
 
Promotiebeleid 
Indien een medewerker wordt benoemd in een hogere functie zal Vopak, indien de 
salarisschaal hiertoe de ruimte biedt en er geen persoonlijke toeslag voor medewerker is 
vastgesteld, het basismaandsalaris met 2,5% van het maximum van de nieuwe salarisschaal 
verhogen. Inschaling in een hogere functieklasse door een herindeling van de (aangepaste) 
functiebeschrijving is geen promotie. 
 
E-learning 
Partijen komen overeen dat aan bijlage II (Regeling voor studietoelage) artikel 3A en 3B wordt 
toegevoegd: 
• (3A) indien een medewerker een opleiding volgt met behulp van e-learning die gericht is 

op de huidige functie, dan is de tijdsverdeling als volgt: 50% eigen tijd van de 
medewerker en 50% bedrijfstijd  

• (3B) Is de opleiding gerelateerd aan een andere of hogere functie, bijvoorbeeld voor 
persoonlijke ontwikkeling van de medewerker of een promotie of overplaatsing, dan 
vinden opleidingen via e-learning plaats in eigen tijd.  

 
Minimum CAO 
Vopak wijst participatie niet bij voorbaat van de hand. Maar op dit moment is er bij Vopak 
geen duidelijk beeld van de doelstellingen en inhoud van een eventuele minimum sector CAO 
voor de tankopslag. Vopak is bereid om in een afzonderlijke brief vast te leggen dat wij de 
periode die ons in 2010 nog rest willen gebruiken om de doelstellingen en visie verder te 
onderzoeken. Vopak is van mening dat dit onderzoek zich specifiek op de sector tankopslag 
moet richten. Indien dit tot gewenste helderheid leidt, zou dit kunnen leiden tot een minimum 
CAO voor de sector tankopslag.  
 
Lonen/eenmalige uitkering  
Afgesproken wordt de APC te handhaven. Het negatieve CPI-cijfer over maart – september 
2009 wordt bevroren en met het eerstvolgende positieve CPI-cijfer verrekend. Naast de APC 
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worden de basismaandsalarissen  en de salaristabel met 0,50% verhoogd op 1 januari 2010, 1 
juli 2010, 1 januari 2011 en op 1 juli 2011. 
 
Medewerkers krijgen tijdens de looptijd van de CAO tweemaal een eenmalige uitkering van € 
1.250,= te weten één keer bij ondertekening van de CAO en één keer in januari 2011. De 
eenmalige uitkering heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar. Bij een onvolledig 
dienstverband in het betreffende kalenderjaar wordt de uitkering pro rata betaald. 
Medewerkers moeten in de maand van uitbetaling een actief dienstverband hebben om in 
aanmerking te komen voor de eenmalige uitkering. Een uitzondering hierop wordt gemaakt 
voor de medewerkers die in de loop van de referentieperiode het dienstverband hebben 
beëindigd in verband met hun pensionering. Zij ontvangen de uitkering pro rata. Parttimers 
ontvangen de uitkering eveneens pro rata.  
 
Voor de medewerkers vallende onder de kantoor CAO is de N-factor per 1 januari 2010 
vastgesteld op 1,15% 
 
Werkgelegenheid claim 

Vopak is bereid om in het mobiliteitsplan inzake de herstructurering Chemie op te nemen dat 
gedurende de looptijd van de Tankopslag CAO geen medewerkers zullen worden ontslagen op 
basis van economische gronden. Partijen spreken af dat indien de economische situatie een 
fundamentele verandering ondergaat Vopak in overleg zal treden met vakorganisaties.  
 

Terugkomdagen 
Het is de intentie van Vopak om de 3,5 terugkomdagen die zijn opgenomen in de Tankopslag 
CAO op uniforme wijze te regelen. Voor alle duidelijkheid: terugkomdagen zijn werkdagen. 
Van de 3,5 terugkomdag zullen er enkele dagen worden ingeroosterd voor training en 
opleiding op onder andere de volgende gebieden: veiligheid, nieuwe infrastructuur, nieuwe 
procedures en werkinstructies, etc. De overige terugkomdagen zullen worden gebruikt om 
voorafgaand aan of aansluitend op het werk werkoverleg te houden. Partijen komen overeen 
om de afgesproken werkwijze met betrekking tot terugkomdagen te evalueren en dit tijdens 
het halfjaarlijks overleg te bespreken. 
 
BHV vergoeding 

De BHV vergoeding zal ook voor de medewerkers van het hoofdkantoor gelden. 
 

Artikel 15.6b 

Vopak is akkoord met een herformulering van dit artikel waarbij het mogelijk wordt buiten de 
zomer schoolvakantie mogelijk is om langer dan 4 weken vakantie te vragen en waarbij het in 
individuele gevallen bespreekbaar is om langer dan 4 weken in de zomer schoolvakantie 
vakantie te verzoeken, waarbij altijd instemming nodig is van Vopak. 
 
Artikel 15.7 

Tekst aanpassen 
 
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

Vopak zegt toe dat medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarvan 
het dienstverband van rechtswege wordt beëindigd, hierover twee maanden voorafgaande aan 
de beëindiging worden geïnformeerd. 
 
Reiskosten 

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt opgehoogd naar € 0,19 per km. 
Hiermee vervalt de in artikel 11.1a van de CAO Tankopslag vastgelegde systematiek van 
jaarlijkse aanpassing voor de vergoeding woon-werkverkeer. Met betrekking tot de vergoeding 
voor zakelijke kilometers blijft deze systematiek gehandhaafd. 
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Feestdag op zaterdag 

Ook claimen wij dat de toeslag welke gegeven wordt op een feestdag die op zaterdag valt, ook 
gaat gelden voor de feestdag welke op zondag valt. De feestdagtoeslag zal niet meer worden 
opgebouwd als tijd voor tijd maar worden uitbetaald.  
 
Algemeen 
Alle bedragen of percentages van bedragen die in dit onderhandelingsresultaat worden 
genoemd, en die door Vopak op enigerlei wijze moet worden betaald of gereserveerd, zijn 
bruto bedragen waarop de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing.  
 

Overgangsregeling CAO Tankopslag (B gedeelte) naar Kantoor CAO (C 

gedeelte) 
Voor medewerkers die overgaan van de CAO Tankopslag (B – gedeelte) naar de CAO 
Kantoorpersoneel (C – gedeelte) is het uitgangspunt dat de overgang kosten neutraal zal 
plaats  vinden onder de volgende randvoorwaarden: 
 
Salaris en bonus 

De medewerkers zullen worden ingedeeld in de salarisschalen zoals die worden gehanteerd 
binnen de CAO – Kantoorpersoneel, waarbij de volgende regels gelden: 
Het huidige basismaandsalaris blijft ongewijzigd, waarbij  
• Medewerkers in dienst vanaf 1 januari 2008, ingangsdatum CAO Kantoorpersoneel, zullen 

worden ingepast in de desbetreffende loontabel van de CAO – Kantoorpersoneel (C – 
gedeelte). Deze medewerkers komen tevens in aanmerking voor de bonusregeling zoals 
vastgelegd in de CAO kantoorpersoneel. 

• Medewerkers in dienst voor 1 januari 2008 behouden het groeiperspectief naar het 
maximum van de CAO – Tankopslag, echter zij komen daardoor niet in aanmerking voor 
de bonusregeling zoals vastgelegd in de CAO Kantoorpersoneel.  

• Het maximum (groeiperspectief) blijft gekoppeld aan de hierboven genoemde 
salaristabellen, echter voor de salarisgroei vanaf 1 januari 2010 wordt de N-factor 
gehanteerd. 

 
Vakantietoeslag 

De huidige vakantietoeslag bedraagt 8,33% van het laatstverdiende bruto maandsalaris, 
terwijl de CAO – Kantoorpersoneel uitgaat van 8% vakantietoeslag. Ter compensatie van de 
overgang wordt het basismaandsalaris verhoogd met 0,33%. 
 
Ouderendagen 

Medewerkers die op 1 januari 2010 55 jaar of ouder zijn behouden de van toepassing zijnde 
ouderendagen zoals beschreven in de CAO – Tankopslag behouden de regeling.  
 
Uitkering premie spaarregeling 

Voor die medewerkers die maandelijkse een uitkering voor de premie spaarregeling van € 
43,75 ontvangen zal het basismaandsalaris worden verhoogd met € 43,75. 
 
Pensioenpremie 
Medewerkers die op dit moment geen pensioenbijdrage betalen, zullen conform de CAO –
Kantoorpersoneel een pensioenbijdrage moeten betalen van 5%. Deze pensioenbijdrage van 
5% wordt inzichtelijk gemaakt op de salarisstrook, maar zal voor medewerkers die op 
peildatum 30 juni 2007 in dienst waren bij Vopak direct worden gecompenseerd. Medewerkers 
in dienst gekomen vanaf 1 juli 2007 ontvangen deze compensatie niet. 
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Bijlage 1 
 
 

 
Dagenbank 

 
Doel 

 
De dagenbank wordt ingesteld voor medewerkers uit de geboortejaren 1950 tot en met 1964. 
In de dagenbank zullen uitsluitend leeftijds- en ATV-dagen worden gestort. 
 
Storten leeftijdsdagen 

 
Indien de medewerker er voor heeft gekozen om de aan hem toekomende leeftijdsdagen te 
storten in de dagenbank, zullen de dagen waarop de betreffende medewerker, gedurende het 
kalenderjaar, recht heeft aan het begin van het kalenderjaar in de dagenbank worden gestort.  
 
Opnemen leeftijdsdagen 
 
Uit de dagenbank kunnen uitsluitend dagen worden opgenomen voor de volgende doelen: 
• Vervroegd pensionering, waaronder deeltijdspensioen; 
• Sabbatical verlof conform het reglement levensloopregeling; 
• Aanvulling op het kortdurend zorgverlof; 
• Langdurig zorgverlof; 
• Mantelzorg 
• Ouderschapsverlof 
 
Uitdiensttreding en overlijden 

 
Bij uitdiensttreding, pensionering of overlijden zullen de leeftijdsdagen van dat betreffende 
kalenderjaar waarop betrokkene geen recht heeft, in mindering worden gebracht op het totaal 
aantal dagen van de medewerker. Het resterende saldo van de betreffende medewerker bij de 
dagenbank zal worden uitbetaald. Bij overlijden zal het saldo worden uitbetaald aan de 
nagelaten betrekkingen.  
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Bijlage 2 
 
Concept inhoudsopgave concern CAO 
 
 

Artikel  

 

Omschrijving 

 

ARTIKEL 

 Uitgangspunten A 
 Inhoudingen verschuldigde belastingen en premies A 
 Definities, werkingssfeer & looptijd A 

 Algemene verplichtingen van de werkgever A 
 Algemene verplichtingen van de vakverenigingen A 
 Algemene verplichtingen van de werknemer A 
 Veiligheid & Milieu A 
 Aanstelling, schorsing & ontslag, indiensttreding en 

arbeidsovereenkomst 
A, B, C 

 Werken in deeltijd A 

 Uitzendkrachten C 
 Salarisregeling, indexering A, B, C 
 Contributie vakorganisaties A 
 Toeslagen B, C 
 Vakantietoeslag A, B, C 
 Indelen in functies B, C 

 ORBA bandbreedte A 
 Vaststeling salaris bij aanvang dienstverband A, B, C 
 Jaarlijkse herziening van salarissen A, B, C 
 Promotie naar hogere functie A, B, C 
 Overplaatsing naar lagere functie A,B, C 
 Vaststelling en uitbetaling van salarissen A, B, C 
 Resultaatafhankelijke bonus C 
 Beoordelingssysteem A 
 Opleidingen en trainingen A 

 Mobiliteit A, B, C 
 Consignatie diensten B, C 
   
   
 Pensioen  A, B, C 
 Reiskostenregeling B, C, 
 Dienstrooster & werktijden B,C 
 Vergoeding voor het werken op een zondag of feestdag B,C  
 Overwerk & stand-by regeling B,C 
 Vakantieregeling B,C 
 Bijzonder & onbetaald verlof A 
 Uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid A. 
 Ziektekostenverzekering A 

 Spaar- en levensloopregelingen A 
 Uitkering bij overlijden A 
 Arbeidsvoorwaarden part-timers B,C 
 Maatregelen ten behoeve van de oudere werknemer B,C 
 Verhuiskosten A 
 Beloning specifieke taken B,C 
 Studiekostenregeling A 
 Werkgelegenheid A 
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 Automatiseringsstatuut A 
 Vakbondsfaciliteiten A 
 Duur, opzegging, wijziging & verlenging van de CAO A 
 Geschillen A 
 Scheidsgerecht A 
 Hardheidsclausule A 

   
Bijlage  Het principe van het functie-classificatiesysteem A 
Bijlage  Regeling studie-toelage A 
Bijlage  Brevetten & diploma´s B,C 
Bijlage Referentiefuncties en functielijsten B, C 
Bijlage Overgangsbepalingen VUT, pre-pensioen en levensloop B, C 
Bijlage  Salaristabel per 1 april 2007 B, C 
Bijlage  Dienstrooster systematiek  B, C 
Bijlage  Reglement Levensloop A 
Bijlage  Reglement CAO a la Carte A 
Bijlage  Protocol  A 
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Bijlage 3 
 
Partijen zijn overeengekomen dat onderstaande functies, die thans vallen onder de 
werkingssfeer van de CAO Tankopslag (B gedeelte) zullen gaan vallen onder de werkingssfeer 
van de CAO voor kantoorpersoneel (C gedeelte). 
 

Functienamen   

assistant controller   

assistant HR   

cash collector   

commerciële administratie 

communicatie medewerker 

controller     

dir secretaresse   

facility coordinator   

HR assistant   

hr officer     

man assistente HR   

man assistenten MD   

management assistente   

Mdw Acc Payable (nu VSS)     
Mdw Acc Receivable (nu 
VSS)     
Mdw General Ledger (nu 
VSS)     

medewerker commerciële administratie 

medewerkster kantine   

opleidingscoordinator (onder HR)  

secr finance & hr   

secretaresse   

secr sheq     

adm medewerker Maintenance  

adm medewerker TD    

ass inkoop    
 


