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BIJLAGE 1 – SALARISTABELLEN PER 1 januari 2009, per 1 januari 2010 en per 1 april 2010 
 
Tijdens de looptijd van deze cao worden de salarissen verhoogd met 
- 1,5 % per 1 januari 2010 en met 
- 1 % per 1 april 2010 
Dit leidt tot de navolgende salaristabellen:  
 
Salaristabel per 1 januari 2009           
              
Maandsalarissen voor CEVA op basis van gemiddeld 39,25 uur 
per week         
              
 Schalen 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Leeftijdsjaren 

17 1015,68 1033,11 1072,36 1116,00                   
18 1146,10 1166,08 1210,15 1259,32 1359,81                 
19 1257,41 1279,13 1327,60 1381,63 1491,87 1585,36               
20 1367,85 1391,35 1444,21 1502,96 1622,90 1724,61 1920,46             

Schaaljaren 
 

0 1443,51 1468,31 1524,08 1586,09 1712,66 1819,98 2026,66 2195,69 2399,96 2987,20 3349,49 3796,36 4349,54 
1 1479,59 1505,01 1562,21 1653,91 1785,90 1897,83 2207,86 2391,71 2614,06         
2 1515,68 1541,71 1600,30 1727,90 1865,63 1982,79 2262,63 2454,63 2692,71         
3 1572,82 1600,46 1662,76 1779,42 1916,61 2033,78 2317,41 2518,07 2771,89         
4 1605,34 1642,18 1712,63 1830,39 1967,61 2084,76 2372,19 2579,38 2849,99         
5 1638,39 1684,43 1762,99 1880,29 2018,05 2135,71 2426,96 2640,11 2928,63         
6 1673,07 1726,16 1813,94 1931,82 2069,01 2186,17 2481,21 2701,93 3006,71         
7 1706,64 1768,97 1864,32 1982,79 2120,00 2237,14 2535,98 2764,30 3085,36         
8 1741,32 1811,21 1914,72 2032,69 2170,43 2288,11 2590,77 2826,66 3164,00         
9 1774,92 1852,40 1965,62 2084,21 2221,42 2338,57 2643,91 2887,95 3243,18         
10 1810,15 1895,21 2016,02 2135,19 2272,39 2389,52 2698,67 2948,70 3321,27         
11 1844,28 1936,39 2065,87 2185,06 2322,84 2440,52 2753,45 3010,52 3399,90         
12   1979,19 2117,34 2236,59 2373,81 2490,97 2807,68 3072,88 3478,01         
13     2167,18 2287,59 2424,77 2541,94 2862,46 3135,27 3556,65         
14           2592,92   3196,54 3635,84         
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                    4116,34 4743,84 5519,92 6475,52 
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BIJLAGE 2 – FUNCTIECONTRACT 
 
Van toepassing op de werknemer die is ingedeeld in salarisschaal 10 of hoger 
 
Artikel 1 Functiecontract  
1. De werknemer die op datum een is ingedeeld in salarisschaal 10 of hoger kan bij 
de aanvang van elk kalenderjaar indien de werkgever daarmee instemt, kiezen voor 
een functiecontract. Voor een werknemer die kiest voor een functiecontract is 
artikel 32 (Normale arbeidsduur) niet van toepassing en zijn, buiten de in dit 
artikel bedoelde toelage, de in deze CAO in hoofdstuk 4.2 genoemde toelagen en 
in hoofdstuk 4.3 genoemde toeslagen niet van toepassing.  

2. In afwijking van het vorige lid kan de werknemer, die naar het oordeel van de 
werkgever regelmatig arbeid moet verrichten op ongebruikelijke tijdstippen, in 
aanmerking komen voor een toelage op grond van de artikelen 61 en 62, indien aan 
de voorwaarden van deze artikelen is voldaan.  

3. De werknemer die kiest voor een functiecontract ontvangt een vaste maandelijkse 
toelage van 6% van het maandsalaris en een variabele bonus van maximaal 4% van 
het jaarsalaris. Het percentage van de vakantie-uitkering over de maandelijkse 
toelage, alsmede over de variabele bonus wordt, zoals vermeld in artikel 56 
(Vakantie-uitkering) lid 1, in de maand mei betaald. De hoogte van de bonus is 
afhankelijk van de beoordeling. Bij een beoordeling ‘onvoldoende’ bedraagt de 
bonus 0%, bij ‘redelijk’ 1%, bij ‘goed’ 2%, bij ‘zeer goed’ 3% en bij 
‘uitstekend’ 4%. De bonus wordt uitgekeerd tegelijkertijd met het maandsalaris 
van december. De toelage en de variabele bonus maken geen deel uit van het 
maandinkomen. De toelage wordt aangemerkt als variabel pensioengevend inkomen.  

4. In afwijking van het vorige lid geldt voor de werknemer waarop artikel 32 
(Normale arbeidsduur) lid 1 van toepassing is en die kiest voor een 
functiecontract, dat in verband met de bij deze werkgevers geldende normale 
arbeidsduur, alleen de in lid 3 bedoelde variabele bonus wordt uitgekeerd.  

5. De werknemer heeft het recht om bij de aanvang van elk jaar maximaal 7 dagen te 
kopen waarop geen arbeid behoeft te worden verricht. In overleg met de manager 
kan dit aantal worden uitgebreid tot maximaal 12 dagen. Elke dag kost 0,38% van 
het jaarsalaris op voltijdbasis. De gekochte dagen worden verrekend met de bonus 
of indien dit niet voldoende is of bij ontbreken daarvan met het maandsalaris 
van december.  

6. Voor de deeltijdwerker wordt het te ontvangen salaris gebaseerd op het aantal 
volledige dagen dat wordt gewerkt in relatie tot een voltijdwerker.  

 
Artikel 2 Jaarlijkse salarisaanpassing  
1. Aan de werknemer ingedeeld in schaal 10, 11, 12 of 13 wordt een jaarlijkse 
verhoging toegekend op basis van een beoordeling. De verhoging wordt toegekend 
afhankelijk van de beoordeling en de positie in de schaal aan de hand van 
navolgende tabel. De positie in de schaal is het feitelijk salaris, uitgedrukt 
als percentage van het eindsalaris in de desbetreffende schaal. 

  
Positie in de 
schaal  

Jaarlijks verhogingspercentage bij een beoordeling 'goed'  

Kleiner dan 80.0  3  
80.0 tot 90.0  2,5  
90.0 tot 100.0  2  

 
2. Voor de werknemer met een beoordeling ‘redelijk’ bedraagt de jaarlijkse 
verhoging de helft van het verhogingspercentage dat behoort bij een beoordeling 
‘goed’. Indien het functioneren van de werknemer als onvoldoende wordt 
beoordeeld, zal dit gemotiveerd worden aangegeven. Een jaarlijkse verhoging 
wordt dan niet toegekend.  

3. De werknemer met een beoordeling ‘zeer goed’ of ‘uitstekend’ krijgt een extra 
verhoging boven de jaarlijkse verhoging die behoort bij een beoordeling ‘goed’. 
De extra verhoging bij de beoordeling ‘uitstekend’ bedraagt tweemaal de extra 
verhoging bij de beoordeling ‘zeer goed’. De feitelijke verhogingen worden 
bepaald aan de hand van het vastgestelde budget per schaal en het totaal aantal 
beoordelingen ‘zeer goed’ en ‘uitstekend’ in deze schaal. De toegekende extra  
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verhogingen maken deel uit van de voor de werknemer nieuw vast te stellen 
relatieve salarispositie (RSP).  
4. De maximaal te bereiken positie ten opzichte van het eindsalaris is:  
- 100% bij een beoordeling ‘redelijk’ of een beoordeling ‘goed’;  
- 105% bij een beoordeling ‘zeer goed’;  
- 110% bij een beoordeling ‘uitstekend’.  
5. Het budget als bedoeld in lid 3 wordt jaarlijks per salarisschaal vastgesteld. 
Het budget voor de extra verhogingen bedraagt per schaal 0,5% over de som van de 
salarissen van de werknemers in de betreffende schaal op 1 september voorafgaand 
aan de datum van de jaarlijkse salarisaanpassing.  

6. Indien de gronden voor toekenning van het salarisbedrag boven het eindsalaris in 
de schaal (positie in de schaal groter dan 100) niet meer of niet meer in 
dezelfde mate aanwezig zijn, wordt het meerdere per jaar afgebouwd in stappen 
van 2% van het eindsalaris. Voor de werknemer van 50 jaar of ouder die ten 
minste 5 jaar ononderbroken een salarisbedrag boven het eindsalaris in de schaal 
heeft ontvangen en waarvan de beoordeling ten minste 'goed' is, bedraagt de 
afbouw in stappen 1% van het eindsalaris tot niet meer dan de helft van de door 
de werknemer bereikte positie ten opzichte van het eindsalaris. Voor bedoelde 
werknemer die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, vindt geen (verdere) afbouw 
plaats.  

7. De salarisverhogingen gaan in op 1 januari. Aan de werknemer die in het 
voorafgaande jaar in dienst is getreden, wordt per 1 januari de jaarlijkse 
verhoging in de schaal toegekend indien de indiensttreding voor 1 oktober heeft 
plaatsgevonden.  

 
Artikel 3 Overgang naar een hogere schaal  
1. Indien de werknemer een leeftijdssalaris heeft, wordt bij overgang naar een 
hogere schaal het leeftijdssalaris uit de hogere schaal toegekend.  

2. Indien de werknemer is ingedeeld in het schaaljarendeel van de salarisschaal, 
wordt voor het vaststellen van de schaalverhoging uitgegaan van het verschil 
tussen de aanvangssalarissen van de oude en de nieuwe schaal. De verhoging 
bedraagt de helft van dit verschil met dien verstande dat: 

  - in de schalen 1 tot en met 9 de inpassing plaatsvindt door de som van het 
oude salaris en de verhoging af te ronden naar het naasthogere bedrag in de 
nieuwe schaal; 

  - in de schalen 10 tot en met 13 de inpassing plaatsvindt zonder afronding.  
3. Bij overgang naar een hogere schaal vervalt de persoonlijke toelage. Bij de 
inpassing in de nieuwe schaal wordt met het bedrag van deze toelage rekening 
gehouden voor zover het eindsalaris in de nieuwe schaal nog niet is bereikt. De 
hoogte van het salaris uit de oude schaal inclusief de persoonlijke toelage 
wordt gegarandeerd.  

 
Artikel 4 Overwerk op feestdagen 
In afwijking van het gestelde in artikel 64 lid 2 wordt aan de werknemer die is 
ingedeeld in salarisschaal 11, 12 of 13 voor overwerk op feestdagen, dan wel voor 
overwerk verricht voor 06.00 uur van de dag volgend op een feestdag, een toeslag 
toegekend van 200% van het voor de werknemer geldende salaris per uur.  
 
Artikel 5 Functiewaardering 
Uitsluitend ten behoeve van de aansluiting op het boven-CAO-gebied zal voor de 
normering van schaal 13 tevens de functiewaarderingsmethode van Hay Management 
Consultants worden gebruikt.  
 
Artikel 6 Aanpassing arbeidsduur 
Voor wat betreft de keuze als bedoeld in artikel 1 van deze bijlage 
(Functiecontract) geldt het bepaalde in het betreffende artikel.  
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BIJLAGE 3 - CEVA FLEXMODEL 
 
Uitgangspunt  
Het CEVA Flexmodel is van toepassing tussen partijen. De doelstelling van het CEVA 
Flexmodel is het bieden van meer flexibiliteit, stabiliteit en perspectief aan 
zowel de werkgever als aan de werknemer ten aanzien van beschikbaarheid en 
werkzekerheid.  
 
Algemeen  
 
Artikel 1  
De werkgever kan in afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a BW in een periode 
van 36 maanden maximaal 7 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een 
minimumduur van 3 maanden overeenkomen.  
 
Artikel 2  
Een uitzendkracht zal in het kader van het CEVA Flex model in principe maximaal 26 
weken aaneengesloten op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 
7:690 BW bij de werkgever werkzaam zijn. Uiterlijk aan het einde van deze periode 
van in principe maximaal 26 weken zal de werkgever de uitzendkracht in principe een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. In incidentele gevallen kan de 
werkgever de uitzendkracht langer dan 26 weken als zodanig inzetten. Verder kan in 
individuele gevallen de uitzendkracht afzien van een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd en werkzaam blijven als uitzendkracht. Indien de werkgever voor 
groepen van uitzendkrachten een uitzendovereenkomst voor een langere periode dan 26 
weken aaneengesloten wil aangaan, zal dit ter instemming aan het bevoegde MZ-orgaan 
worden voorgelegd.  
 
Indiensttreding, (be-)eindiging en omzetting  
 
Artikel 3  
Voor de werknemer die voorafgaand aan de indiensttreding reeds ten behoeve van de 
werkgever werkzaam is geweest op basis van één of meerdere uitzendovereenkomsten, 
die tezamen ten minste 2 maanden hebben geduurd, zal geen proeftijd gelden, tenzij 
indiensttreding geschiedt met het oog op een functie die qua aard en inhoud 
wezenlijk verschilt met eerder door de werknemer ten behoeve van de werkgever 
verrichte werkzaamheden. 
 
Artikel 4  
De dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer zal in ieder geval geacht 
worden te gelden voor onbepaalde tijd indien:  
a het dienstverband wordt voortgezet binnen 3 maanden na het verloop van 7 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar hebben opgevolgd met 
tussenpozen van niet meer dan 3 maanden;  
b de gezamenlijke duur van de arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van 
niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd de grens van 36 maanden overschrijdt.  
 
Artikel 5  
In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 668a Burgerlijk Wetboek ten aanzien 
van het opvolgend werkgeverschap geldt dat uitzendovereenkomsten voorafgaande aan 
indiensttreding bij de werkgever buiten beschouwing blijven.  
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BIJLAGE 4 - SPAARLOONREGELING CEVA  
 
Artikel 1 Definities  
Spaarregeling de Spaarloonregeling CEVA;  
Spaarrekening  de ten name van de werknemer geopende spaarloonrekening;  
Spaarinstelling  Postbank N.V.  

Administratiekantoor Amsterdam  
Postbus 41900  
1009 CD Amsterdam;  

Loon   bruto winstuitkering en bruto salaris;  
Partner   partner in de zin van artikel 1.2. van de Wet inkomstenbelasting 
2001.  
 
Artikel 2 Deelneming  
1. De werknemer kan in enig kalenderjaar deelnemen aan de spaarregeling als is 
voldaan aan de volgende voorwaarden:  
 - de eventueel overeengekomen proeftijd is verstreken;  
 - de werknemer is sinds 1 januari van het betreffende kalenderjaar in dienst;  
- op de werknemer wordt door de werkgever sinds 1 januari van het betreffende 
kalenderjaar de algemene loonheffingskorting toegepast;  

 - de werknemer niet deelneemt aan een levensloopregeling.  
2. De werknemer dient bij de toetreding een deelnemingsformulier te tekenen, 
waarbij hij de werkgever machtigt tot inhouding van een door hem vastgesteld 
spaarbedrag op zijn loon. Het deelnemerschap vangt aan doordat de werkgever een 
spaarbedrag van het loon inhoudt en op de spaarrekening van de deelnemer stort.  

3. De deelnemer is verplicht aan de Spaarraad alle gegevens te verstrekken dan wel 
inzage te geven van bewijsstukken, nodig ten behoeve van een goede uitvoering 
van deze regeling.  

 
Artikel 3 Spaarbedragen  
1. Het bedrag dat door de werknemer kan worden gespaard, bedraagt ten minste € 
22,69 en ten hoogste het fiscaal toegestane maximum spaarbedrag per jaar. Het 
bedrag kan maandelijks vanuit het salaris worden gespaard dan wel eenmaal per 
jaar van de winstuitkering. Indien na het uitbetalen of sparen van de 
winstuitkering het maximum spaarbedrag nog niet is bereikt, kan deze ruimte na 
betaalbaarstelling van de winstuitkering vanuit het salaris worden benut.  

2. De hoogte van het spaarbedrag kan door de deelnemer eenmaal per jaar worden 
gewijzigd.  

3. Toetreding tot de spaarregeling en wijziging van de in te houden spaarbedragen 
kunnen niet met terugwerkende kracht geschieden.  

4. De door de werkgever ingehouden spaarbedragen worden op de spaarrekening 
gestort. Het is aan de deelnemer niet toegestaan rechtstreeks gelden op deze 
rekening te storten behoudens in het geval van artikel 6 (Erkende 
bestedingsdoeleinden) lid 3 van deze regeling.  

5. Het spaarbedrag moet 4 jaar onafgebroken op de spaarrekening uitstaan. 
 
Artikel 4 Administratie  
1. Het spaarbedrag wordt geboekt op een geblokkeerde spaarrekening ten name van de 
deelnemer.  

2. Het spaarbedrag dat 4 jaar onafgebroken op de spaarrekening heeft uitgestaan, 
wordt door de spaarinstelling uiterlijk in de maand daaropvolgend gedeblokkeerd 
en overgeboekt naar de Plusrekening.  

3. Door de spaarinstelling wordt aan de deelnemer over het totale tegoed van de 
spaarrekening jaarlijks rente vergoed, die door de spaarinstelling uiterlijk in 
de maand januari daaropvolgend wordt overgeboekt naar de Plusrekening.  

4. Indien de deelnemer geen Plusrekening aanhoudt bij de spaarinstelling zal een 
Plusrekening worden geopend.  

5. Indien de deelnemer geen girorekening aanhoudt bij de spaarinstelling zullen de 
overboekingen genoemd in lid 2 en lid 3 geschieden ten gunste van een vrij 
tegoed op de spaarrekening.  

6. De deelnemer ontvangt viermaal per jaar, in de maanden januari, april, juli en 
oktober, van de spaarinstelling een overzicht van de mutaties in het tegoed van 
zijn spaarrekening in het voorgaande kwartaal; echter niet indien in het 
betreffende kwartaal geen mutaties plaatsvonden.  
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Artikel 5 Opnemen van bedragen tijdens deelnemerschap  
1 Voor het opnemen door de deelnemer van spaarbedragen die korter dan 4 jaar hebben 
uitgestaan, is de goedkeuring vereist van;  
a) de Spaarraad voor wat betreft de erkende bestedingsdoelen in artikel 6 

(Erkende bestedingsdoeleinden) lid 1, 2 en 3 van deze regeling;  
b) de werkgever voor wat betreft de erkende bestedingsdoelen bedoeld in artikel 6 

(Erkende bestedingsdoeleinden) lid 4, 5 en 6 van deze regeling.  
2 De deelnemer verzoekt om deze toestemming door middel van het bij deze 
spaarregeling behorende aanvraagformulier tot uitbetaling van geblokkeerde 
spaarbedragen.  
3 Indien de deelnemer de op de spaarrekening uitstaande spaarbedragen geheel of 
gedeeltelijk opvraagt op grond van de in artikel 6 (Erkende bestedingsdoeleinden) 
genoemde erkende bestedingsdoeleinden, worden de spaarbedragen door de 
spaarinstelling aan de deelnemer uitgekeerd.  
4 Met betrekking tot erkende bestedingsdoeleinden die bestaan uit meer dan 1 
periodieke betaling per jaar, zoals bij verzekering het geval kan zijn, kan de 
Spaarraad bepalen dat hij in het algemeen voor deze bestedingsdoeleinden tezamen 
ten hoogste 2 opnemingen per jaar zal toestaan.  
5 Indien de deelnemer in strijd met de spaarregeling geheel of gedeeltelijk op de 
spaarrekening uitstaande spaarbedragen opneemt, worden de spaarbedragen door de 
spaarinstelling aan de werkgever teruggestort. De werkgever houdt dan alsnog de 
verschuldigde loonheffing en het werknemersgedeelte van andere sociale 
verzekeringspremies voor rekening van de deelnemer in en keert het netto bedrag 
uit aan de deelnemer.  
6 Het verzoek tot opneming van spaarbedragen op grond van artikel 6 (Erkende 
bestedingsdoeleinden) dient te geschieden uiterlijk 1 jaar na het tijdstip waarop 
de betreffende uitgaven zijn gedaan, tenzij de Spaarraad deze termijn verlengt.  
7 Het laatst gestorte spaarbedrag komt het eerst voor opneming in aanmerking.  
 
Artikel 6 Erkende bestedingsdoeleinden  
Als erkende bestedingsdoeleinden worden aangemerkt:  
1 Door de deelnemer voldane premies voor levensverzekeringen, andere dan premies 
ingevolge een pensioenregeling, mits:  
a) het een levensverzekering betreft waarbij een lijfrente als bedoeld in artikel 
3.124, onderdeel b, en artikel 3.125, eerste lid, onderdeel a, c en d van de 
Wet inkomstenbelasting 2001 is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in 
artikel 3.126 van genoemde wet. De premie moet ten laste van de spaarrekening 
worden voldaan. Verder moet deze levensverzekering voldoen aan de volgende 
voorwaarden:  

   - de lijfrente mag, behoudens in geval van overlijden, niet eerder tot 
uitkering komen dan in het vijfde jaar na het moment waarop de 
verzekeringspremie is voldaan;  

   - de polis mag niet tot zekerheid worden bezwaard of overgedragen;  
b) het een levensverzekering betreft waarbij een kapitaaluitkering is verzekerd. 
De premie moet ten laste van de spaarrekening worden voldaan. Verder moet deze 
levensverzekering voldoen aan de volgende voorwaarden:  

   - de verzekeringsovereenkomst moet voldoen aan artikel 1, eerste lid, 
onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en zijn aangegaan 
met een levensverzekeraar als bedoeld in onderdeel g van dat lid;  

   - de verzekeringsovereenkomst moet door de deelnemer of zijn partner zijn 
gesloten, hetzij op het eigen leven, hetzij op dat van zijn partner of van 
de kinderen voor wie de deelnemer op 1 januari van het jaar waarin de premie 
is voldaan recht had op kinderbijslag ingevolge de Algemene 
Kinderbijslagwet, alsmede van kinderen van de deelnemer die op 1 januari van 
het jaar waarin de premie is voldaan recht hebben op een studietoelage 
ingevolge hoofdstuk II van de Wet studiefinanciering 2000;  

   - de verzekeringsovereenkomst, voor zover het tijdstip van uitkering niet 
wordt bepaald door overlijden van de verzekerde, moet een looptijd hebben 
van ten minste 4 jaar;  

   - de polis mag niet tot zekerheid worden bezwaard of overgedragen.  
2 Betaling van de koopprijs ter verwerving van een eigen woning als bedoeld in 
artikel 3.111 eerste lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 van de deelnemer of 
zijn partner, die ten laste van de spaarrekening wordt gedaan.  
3 Het kopen van effecten via de spaarinstelling. Verkoop van deze effecten dient 
eveneens te geschieden via de spaarinstelling.  
 
Ten aanzien van deze effecten geldt dat:  
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- het in de aankoopprijs begrepen spaarbedrag wordt gelijkgesteld met 
spaarbedragen op de spaarrekening, zolang de effecten onbezwaard deel uitmaken 
van het vermogen van de deelnemer;  

- bij verkoop van aldus gekochte effecten de in de aankoopprijs begrepen 
spaarbedragen, waarvoor de spaartermijn nog niet is verstreken, onmiddellijk 
dienen te worden teruggestort op de spaarrekening. Het bij verkoop behaalde 
netto voordeel is ter vrije beschikking van de deelnemer. Het bij verkoop 
geleden verlies dient terstond uit eigen middelen te worden aangezuiverd;  

- alle vruchten, alsmede al hetgeen verder voortkomt uit deze effecten, terstond 
ter vrije beschikking van de deelnemer zijn;  

- de bewaring dient te geschieden door de spaarinstelling.  
4 Bedragen die worden ingehouden op het loon als vrijwillig betaalde premies 
ingevolge de pensioenregeling van de werkgever.  
5 Bedragen die worden aangewend voor de start van een onderneming in de zin van 
artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 waaruit de deelnemer vermoedelijk 
winst zal genieten als bedoeld in artikel 3.8 van genoemde wet, mits  
a) de bedragen worden opgenomen binnen 6 maanden nadat de activiteiten in het 

kader van voormelde onderneming zijn gestart; en  
b) de aanwezigheid en aanvang van deze activiteiten blijken uit een beschikking 
van de belastinginspecteur waarop tevens de begin- en einddatum van de onder a. 
genoemde termijn van 6 maanden staan vermeld.  
De termijn van 6 maanden wordt verlengd met de periode die ligt tussen het moment 
waarop door de deelnemer een beschikking wordt aangevraagd en het moment waarop 
die beschikking door de belastinginspecteur wordt afgegeven.  
6 Kosten van het volgen van een opleiding of studie door de deelnemer met het oog 
op het verwerven van inkomen uit werk en woning en kosten ter zake van cursussen, 
congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke gevolgd 
door de deelnemer ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Hiervan 
zijn uitgezonderd:  
- kosten die verband houden met een werk of studeerruimte, daaronder begrepen de 
inrichting;  
- kosten van binnenlandse reizen voor zover die meer bedragen dan het bedrag per 
kilometer, bedoeld in artikel 15b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 
1964.  

7 Kosten gemaakt voor kinderopvang als bedoeld in de Wet kinderopvang.  
 

 
1. Bij overlijden verleent de Spaarraad aan de erfgenamen van de deelnemer 
machtiging om over zijn spaarbedragen te beschikken, met dien verstande dat, 
voor zover dit tegoed op het moment van opname korter dan de in artikel 3 
(Spaarbedragen) lid 5 genoemde termijn heeft uitgestaan, voor elke maand dat de 
spaarbedragen hebben uitgestaan, 1/48 deel van het spaarbedrag netto wordt 
uitgekeerd.  

2. 
deelnemer te zijner keuze zijn deelneming aan de spaarregeling beëindigen dan 
wel voortzetten, met dien verstande dat hij na beëindiging van de 
dienstbetrekking geen verdere spaarbedragen op zijn spaarrekening kan inleggen. 
Indien de deelnemer zijn deelname aan de spaarregeling beëindigt, zal de 
deelnemer machtiging verkrijgen om te beschikken over zijn spaarbedragen, met 
dien verstande dat hem, voor zover dit tegoed op het tijdstip van beëindiging 
van de dienstbetrekking korter dan de in artikel 3 (Spaarbedragen) lid 5 
genoemde termijn heeft uitgestaan, voor elke maand dat de spaarbedragen hebben 
uitgestaan, 1/48 deel van het spaarbedrag netto wordt uitgekeerd.  

 
Artikel 8 Onderpand  
Het is de deelnemer niet toegestaan zijn spaartegoed geheel of gedeeltelijk over te 
dragen, in onderpand te geven of op enige andere wijze te bezwaren. Bij overtreding 
van deze bepaling vervallen alle faciliteiten en worden de spaarbedragen door de 
spaarinstelling aan de werkgever teruggestort.  
Deze houdt dan alsnog de verschuldigde loonheffing en het werknemersgedeelte van 
andere sociale verzekeringspremies voor rekening van de deelnemer in en keert het 
netto bedrag uit aan de deelnemer.  
 
Artikel 9 Spaarraad  
1. Op de uitvoering van deze regeling wordt toezicht gehouden door een Spaarraad, 
bestaande uit ten hoogste 8 personen, van wie de helft door CEVA wordt 
aangewezen en de andere helft door het bevoegde MZ-orgaan. Uit de door CEVA 
aangewezen leden wordt door de Spaarraad een voorzitter benoemd.  
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2. De spaarinstelling zal op aanvraag van de Spaarraad alle door deze voor de 
uitvoering van zijn taak noodzakelijk geachte inlichtingen omtrent de 
spaarrekening van de deelnemer verschaffen; daartoe verleent de deelnemer door 
toetreding tot de spaarregeling onherroepelijk volmacht aan de spaarinstelling.  

3. De leden van de Spaarraad zijn verplicht geheimhouding te bewaren omtrent alle 
gegevens die te hunner kennis komen met betrekking tot de deelnemers en hun 
spaarrekeningen.  

 
Artikel 10 Wijziging  
1. CEVA heeft te allen tijde het recht deze spaarregeling te wijzigen dan wel op te 
heffen, doch zal hiertoe slechts overgaan na overleg met de Spaarraad, een en 
ander onverminderd verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de 
Ondernemingsraden en de geldende arbeidsvoorwaarden.  

2. In geval van opheffing beslist de Spaarraad op welke wijze de afwikkeling van de 
spaarregeling zal geschieden, waarbij de bepalingen van dit reglement zoveel 
mogelijk in acht genomen worden. De beslissing van de Spaarraad behoeft 
goedkeuring van CEVA.  

3. Indien op enig moment blijkt dat de spaarregeling op onderdelen niet in 
overeenstemming is met de geldende fiscale regelgeving dan is CEVA. bevoegd na 
overleg met de vakorganisaties de spaarregeling, voor zover nodig met 
terugwerkende kracht, aan te passen zodanig dat deze wel in overeenstemming is 
met de fiscale regelgeving.  
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BIJLAGE 5 – REGLEMENT LEVENSLOOPREGELING CEVA  
 
1 LEVENSLOOP 
 
Artikel 1 Definities  
De levensloopregeling  de levensloopregeling CEVA;  
Levenslooprekening  de ten name van de werknemer gestelde levenslooprekening 
of levensloopverzekering;  
Levensloopinstelling  de door de werknemer aangegeven instelling waar de 

levensloopvoorziening in geld wordt aangehouden;  
Levensloopinkomen  de in het kalenderjaar betaalde maandsalarissen (met een 

maximum van 12 maanden) verhoogd met het percentage van 
de vakantie-uitkering als bedoeld in artikel 56 
(Vakantie-uitkering) en de winstuitkering als bedoeld in 
artikel 58 (Winstuitkering).  

 
Artikel 2 Doel levensloopregeling  
Het doel van de levensloopregeling is het treffen van een voorziening in geld 
uitsluitend om een periode van onbetaald verlof te financieren.  
 
Artikel 3 Deelneming  
1 De werknemer kan deelnemen aan de levensloopregeling indien de werknemer niet 
deelneemt aan een spaarloonregeling.  
2 De werknemer die deelneemt, machtigt de werkgever tot een maandelijkse en/of 
eenmalige inhouding van een bedrag uit het levensloopinkomen. Het deelnemerschap 
vangt aan doordat de werkgever het bedrag op de levenslooprekening van de 
deelnemer stort.  
3 De werknemer is verplicht aan de werkgever alle gegevens te verstrekken dan wel 
inzage te geven van bewijsstukken, nodig ten behoeve van een goede uitvoering van 
deze regeling.  
 
Artikel 4 Bedrag voor levensloop  
1 Het bedrag dat door de werknemer in enig kalenderjaar kan worden gespaard, 
bedraagt ten hoogste 12% van het levensloopinkomen. Het bedrag dat in totaliteit 
kan worden aangehouden op de levenslooprekening bedraagt ten hoogste 210% van het 
levensloopinkomen.  
Voor de werknemer geboren op of na 1 januari 1950 maar voor 1 januari 1955 geldt 
alleen de begrenzing tot 12% van het levensloopinkomen in een kalenderjaar niet. 
De begrenzing van 210% blijft wel gelden.  
2 Verlaging van het levensloopinkomen wordt niet in aanmerking genomen voor de 
maxima in het vorige lid indien in de periode van 10 jaar direct voorafgaand aan 
de pensioendatum de verlaging van het levensloopinkomen het gevolg is van het 
minder gaan werken tot ten minste 50% van de overeengekomen arbeidsduur en/of de 
aanvaarding van een functie op een lager schaalniveau dan in de maand direct 
voorafgaand aan bedoelde 10 jaarstermijn.  
3 Toetreding tot de levensloopregeling en wijziging van het in te houden bedrag 
voor levensloop kan niet met terugwerkende kracht geschieden.  
4 Het door de werkgever af te dragen bedrag voor levensloop wordt op de 
levenslooprekening gestort. Dit bedrag wordt niet belast voor loonbelasting, 
premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de 
Zorgverzekeringswet. De premies werknemersverzekeringen worden wel ingehouden.  
5 Het is aan de deelnemer niet toegestaan rechtstreeks gelden op de 
levenslooprekening te storten.  
 
Artikel 5 Levensloopinstelling  
1 Het ingehouden bedrag wordt overgemaakt naar een geblokkeerde rekening bij een 
kredietinstelling dan wel als premie gestort bij een verzekeraar voor een 
verzekering in het kader van een levensloopregeling.  
2 Als kredietinstelling, onderscheidenlijk verzekeraar kunnen optreden:  
a) ondernemingen of instellingen aan wie het ingevolge de Wet toezicht 

kredietwezen 1992 is toegestaan hun bedrijf te maken van het ter beschikking 
krijgen van, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden en van het voor eigen 
rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen, mits deze  
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kredietinstelling de verplichting ingevolge de levensloopregeling voor de 
heffing van de vennootschapsbelasting rekent tot het binnenlandse 
ondernemingsvermogen;  

b) verzekeraars aan wie het ingevolge de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 is 
toegestaan het directe verzekeringsbedrijf uit te oefenen, mits deze 
verzekeraar de verplichting ingevolge de levensloopregeling rekent tot het 
binnenlandse ondernemingsvermogen;  

c) een ander lichaam dan bedoeld in de onderdelen a en b dat voldoet aan door de 
Minister van Financiën te stellen voorwaarden.  

 
Artikel 6 Terugstorting  
Indien gedurende een kalenderjaar blijkt dat het maximum spaarbedrag is of wordt 
overschreden dient de levensloopinstelling het te veel gestorte bedrag terug te 
storten naar de werkgever. De werkgever stelt dit bedrag vervolgens aan de 
werknemer betaalbaar onder inhouding van de loonbelasting, premies 
volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.  
 
Artikel 7 Opnemen van bedragen tijdens deelnemerschap  
1. Voor het opnemen van een bedrag uit de levensloopvoorziening ten behoeve van 
onbetaald verlof doen deelnemer en werkgever gezamenlijk een verzoek aan de 
levensloopinstelling. De levensloopinstelling maakt het verzochte bedrag over 
naar de werkgever. De werkgever stelt dit bedrag vervolgens betaalbaar aan de 
werknemer onder inhouding van de loonbelasting, premies volksverzekeringen en de 
inkomensafhankelijke premie bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.  

2. Het betaalbaar gestelde bedrag uit de levensloopvoorziening inclusief het 
eventueel te ontvangen maandinkomen bedraagt maximaal het laatstgenoten 
levensloopinkomen op maandbasis direct voorafgaand aan de periode van onbetaald 
verlof.  

3. De werknemer kan jaarlijks verzoeken de levensloopvoorziening over te maken naar 
de Pensioenverzekeraar ten behoeve van individueel pensioensparen als bedoeld in 
artikel 9 en bijlage 3 van het Pensioenreglement CEVA, één en ander indien en 
voor zover dit binnen de fiscale begrenzingen blijft als bedoeld in hoofdstuk 
IIB van de Wet op de loonbelasting 1964.  

 
Artikel 8 Onderpand  
Het is de deelnemer niet toegestaan zijn spaartegoed geheel of gedeeltelijk over te 
dragen, in onderpand te geven of op enige andere wijze te bezwaren. Bij overtreding 
van deze bepaling vervallen alle faciliteiten en worden de spaarbedragen door de 
levensloopinstelling aan de werkgever teruggestort.  
De werkgever stelt dit bedrag vervolgens betaalbaar aan de werknemer onder 
inhouding van de loonbelasting, premies volksverzekeringen en de 
inkomensafhankelijke premie bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.  
 
Artikel 9 Einde dienstbetrekking  
1. Indien de dienstbetrekking eindigt door overlijden vervalt de 
levensloopregeling.  

2. Indien de dienstbetrekking met de werknemer eindigt en de werknemer treedt 
vervolgens in dienst bij een andere werkgever kan hij de levensloopvoorziening 
meenemen naar de nieuwe werkgever. De deelnemer dient in dat geval zelf de 
wijzigingen door te geven aan de betrokken levensloopinstelling(en).  

3. In afwijking van lid 2 kan de deelnemer bij beëindiging van de dienstbetrekking 
de werkgever verzoeken om de opgebouwde levensloopvoorziening aan hem uit te 
keren. De werkgever stelt het bedrag betaalbaar aan de werknemer onder inhouding 
van loonbelasting, premies volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.  

 
Artikel 10 Vervallen levensloopregeling  
1 In geval van overlijden van de deelnemer zal het levensloopvoorziening als loon 
uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer ter beschikking worden 
gesteld van de erfgenamen van de werknemer.  
2 Indien op enig tijdstip:  
a) een levensloopregeling niet langer als zodanig is aan te merken, of  
b) een aanspraak ingevolge een levensloopregeling wordt afgekocht of vervreemd, 

wordt op het direct daaraan voorafgaande tijdstip de aanspraak ingevolge de 
levensloopregeling aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van 
de werknemer of gewezen werknemer.  
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3 De levensloopvoorziening wordt op de dag voorafgaand aan pensioeningangsdatum 
maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
betaalbaar gesteld aan de werknemer als loon uit vroegere dienstbetrekking van de 
werknemer.  
 
Artikel 11 Wijzigingen  
1. Indien op enig moment blijkt dat de levensloopregeling op onderdelen niet in 
overeenstemming is met de geldende fiscale regelgeving dan is de directie van 
CEVA bevoegd na overleg met de vakorganisaties de levensloopregeling, voor zover 
nodig met terugwerkende kracht, aan te passen zodanig dat deze wel in 
overeenstemming is met de fiscale regelgeving.  

2. In alle gevallen waarin de levensloopregeling niet voorziet, beslist de 
werkgever.  

 
2 ONBETAALD VERLOF MET FINANCIERING UIT DE LEVENSLOOPREGELING 
 
Artikel 12 Aanvraag onbetaald verlof  
De werknemer dient uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum van 
het geheel of gedeeltelijk onbetaald verlof een schriftelijk verzoek in bij de 
werkgever. Bij dit verzoek is tevens gevoegd een verzoek ten behoeve van de 
levensloopinstelling om een aangegeven bedrag uit de levensloopvoorziening op te 
nemen. De werknemer ontvangt uiterlijk in de vierde maand voorafgaand aan de 
gewenste ingangsdatum van het onbetaald verlof een schriftelijke beslissing op zijn 
verzoek. De werkgever zal het verzoek honoreren tenzij het bedrijfsbelang dit niet 
toelaat.  
 
Artikel 13 Duur van het onbetaald verlof  
1. De werknemer kan per onbetaald verlofperiode maximaal 6 maanden aaneengesloten 
onbetaald verlof opnemen.  

2. In afwijking van lid 1 kan de werknemer direct voorafgaand aan de 
pensioeningangsdatum gedurende maximaal 3 jaar voltijd onbetaald verlof opnemen. 
Indien het onbetaald verlof in deeltijd wordt opgenomen stelt de werkgever de 
maximale termijn na overleg met de werknemer vast.  

 
ald verlof  

1. Tijdens het onbetaald verlof blijft de dienstbetrekking bestaan, echter alle 
rechten en verplichtingen op grond van de CAO of de Concernregelingen worden 
opgeschort, tenzij hierna anders is bepaald.  

2. De werknemer kan voor eigen rekening de pensioenopbouw over het onbetaald verlof 
voortzetten.  

3. De risicodekkingen uit het pensioenreglement (overlijden en invaliditeit) worden 
tijdens het onbetaald verlof voortgezet. Werknemer is hiervoor een door de 
Pensioenverzekeraar vast te stellen bijdrage verschuldigd.  

4. De werknemer kan voor eigen rekening de ANW-hiaat verzekering over het onbetaald 
verlof voortzetten.  

5. Indien de werknemer een opleiding volgt waarop de Concernregeling 
opleidingsfaciliteiten van toepassing is die doorloopt tijdens het onbetaald 
verlof, zullen werkgever en werknemer hierover nadere afspraken maken.  

6 a) Bij onbetaald verlof van 1 maand of korter blijft een eventuele bedrijfsauto 
ter beschikking van de werknemer, de brandstofkosten tijdens het onbetaald 
verlof komen voor rekening van de werknemer.  

b) Bij onbetaald verlof langer dan 1 maand heeft de werknemer de keuze om de 
bedrijfsauto in te leveren dan wel gebruik te blijven maken van de 
bedrijfsauto. De leasekosten en brandstofkosten zijn voor rekening van de 
werknemer. Bij onbetaald verlof direct voorafgaand aan de pensioeningangsdatum 
eindigt de ter beschikking stelling van de bedrijfsauto.  

7. Indien de werknemer kinderopvang heeft, vervalt tijdens het onbetaald verlof de 
werkgeversbijdrage daaraan.  

8. De personeelsfaciliteiten (schadeverzekeringen, bancaire producten, pensioen in 
zicht) blijven van toepassing.  

9. Tijdens het onbetaald verlof dienen de ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen 
zoals laptop en mobiele telefoon te worden ingeleverd, tenzij de werkgever met 
de werknemer nadere afspraken maakt.  

 
Artikel 15 Onbetaald verlof en ziekte  
1. Het toegekende onbetaald verlof vervalt indien de werknemer ziek is op de datum 
waarop het onbetaald verlof zou ingaan. Werkgever en werknemer maken nieuwe 
afspraken over het onbetaald verlof nadat de werknemer hersteld is.  
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2. Het onbetaald verlof blijft in stand indien de werknemer ziek wordt gedurende de 
periode van onbetaald verlof. Na een periode van 6 weken aaneengesloten ziekte 
vervalt het onbetaald verlof indien de bedrijfsarts aangeeft dat de ziekte van 
langdurige aard zal zijn en het onbetaald verlof in verband met reïntegratie-
inspanningen beter kan worden beëindigd.  

3. In afwijking van het vorige lid blijft het onbetaald verlof in stand indien de 
werknemer ziek wordt gedurende de periode van onbetaald verlof die aansluit op 
de pensioeningangsdatum.  

 
Artikel 16 Jubileumgratificatie  
Indien tijdens de onbetaalde verlofperiode van de werknemer een jubileumdatum valt 
als bedoeld in artikel 90 (Jubileumgratificatie), dan wordt de jubileumgratificatie 
direct na afloop van de verlofperiode betaalbaar gesteld.  
 
Artikel 17 Terugkeer  
De werknemer die onbetaald verlof heeft genoten keert na afloop daarvan terug in 
zijn oorspronkelijke functie. Indien dit naar het oordeel van de werkgever niet 
mogelijk is, treden werkgever en werknemer in overleg over een passende oplossing.  
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BIJLAGE 6 - ARBEIDSTIJDEN 
 
Voor het wegvervoer gelden de arbeidstijdenwet en hoofdstuk 2 van het 
Arbeidstijdenbesluit Vervoer 
  
Nationaal en internationaal vervoer; belangrijkste normen Arbeidstijdenwet  
Onderwerp/aspect   
Minimum rusttijden   
Dagelijkse rust  11 uur aaneengesloten (1x per week 8 uur indien 

noodzakelijk)  
Wekelijkse onafgebroken 
rust  

36 uur aaneengesloten of 72 uur per 14 dagen, op te 
splitsen in blokken van minimaal 32 uur  

Maximum arbeidstijden    
Arbeidstijd per dienst  12 uur 
Arbeidstijd per week  60 uur  

Arbeidstijd per 4 weken  Gemiddeld 55 uur per week (afwijking bij collectieve 
regeling mogelijk)  

Arbeidstijd per 
referentieperiode  

Per 16 weken gemiddeld 48 uur per week  

Nachtarbeid   
Definitie nachtdienst  Een dienst waarin meer dan 1 uur arbeid wordt verricht 

tussen 0.00 en 6.00 uur 
Maximum arbeidstijd per 
nachtdienst 

10 uur (maximaal 5 keer per 2 weken en 22 keer per jaar 
te verlengen tot 12 uur) 

Maximum arbeidstijd per 
referentieperiode 

Per 16 weken gemiddeld 40 uur per week indien sprake is 
van 16 of meer nachtdiensten 

Maximum aantal 
nachtdiensten per 
referentieperiode 

Per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten (afwijking bij 
collectieve regeling mogelijk tot 140 nachtdiensten per 
jaar of 38 uur arbeid per 2 weken) 

Pauzeregeling  30 minuten bij arbeidstijd > 5,5 uur 
 45 minuten bij arbeidstijd > 10 uur 
 Pauzes mogen gesplitst worden per kwartier 
 Collectieve regeling: kortere / minder pauzes mogelijk 

Zondagsarbeid  Uitgangspunt: geen werk op zondag 
 Afspraak tussen werkgever en werknemer om wel te werken 

op zondag indien 
soort werk / bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. 
Dan minimaal 13 vrije zondagen per jaar 

 In collectief overleg zijn afspraken te maken over 
minder dan 13 vrije 

zondagen 
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BIJLAGE 7 – REGELING KOPEN EN VERKOPEN VAN (BOVENWETTELIJKE) VAKANTIEDAGEN BIJ CEVA 
 
Vanaf 1 januari 2008 biedt CEVA alle medewerkers (zowel parttime als fulltime) in 
Nederland de mogelijkheid om vakantiedagen te verkopen (het aantal dagen boven de 
20 op fulltime basis) of te kopen. Op deze wijze heeft de medewerker de 
mogelijkheid om het aantal vakantiedagen jaarlijks af te stemmen op zijn of haar 
persoonlijke behoeften. 
 
De waarde van één vakantiedag wordt berekend op basis van het bruto uurloon * 8 * 
werkfactor (het bruto uurloon en de werkfactor zijn terug te vinden op de 
salarisstrook). Voor parttimers wordt de genoemde waarde omgerekend in uren. 
 
Het kopen of verkopen van vakantiedagen heeft geen invloed op de hoogte van de in 
te houden pensioenpremie, de pensioenopbouw of de hoogte van de vakantietoeslag en 
gratificatie. 
 
Het kopen of verkopen van vakantiedagen heeft mogelijk wel gevolgen voor de hoogte 
van de winstdeling en de uitkeringsgrondslag van eventuele uitkeringen krachtens 
werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA. Indien vakantiedagen worden verkocht is 
de grondslag hoger, indien vakantiedagen worden gekocht wordt deze grondslag, en 
dus ook de uitkering, lager. 
 
Verkopen van (bovenwettelijke) vakantiedagen 
Medewerkers met een fulltime dienstverband hebben, afhankelijk van het type 
contract, recht op minimaal 195 vakantie uren. 
 
Het aantal dagen dat mag worden verkocht is gemaximeerd op 5 dagen (40 uren) per 
jaar bij een fulltime dienstverband (voor parttimers pro rato de omvang van het 
dienstverband en uitgedrukt in uren). Het is wettelijk verplicht dat de medewerker 
op basis van een fulltime dienstverband minimaal 20 vakantiedagen per jaar opneemt. 
Indien de medewerker deelneemt aan andere regelingen waarvoor vakantiedagen worden 
ingezet, moeten deze hiermee worden verrekend (bijvoorbeeld: de medewerker heeft 
per jaar recht op 25 vakantiedagen, en zet 3 vakantiedagen opzij voor de 
levensloopregeling of fietsregeling dan mogen er nog maximaal 2 vakantiedagen 
worden verkocht). 
 
Indien de medewerker per 31 december van enig jaar, ingaande 2008, een saldo van 
meer dan 25 vakantiedagen heeft, kan hij in het daaropvolgende jaar in totaal 
maximaal 10 dagen verkopen. 
 
Het verkopen van vakantiedagen kan in 2009 op 1 juni en / of 1 december. De 
medewerker geeft op het daarvoor bestemde formulier aan hoeveel dagen hij wil 
verkopen. 
De waarde van de verkochte dagen wordt uitbetaald met het salaris van de maand juni 
of december. Over dit bedrag worden loonheffing en sociale verzekeringspremies 
geheven. Het saldo van de dagen wordt overeenkomstig verlaagd. 
 
Kopen van vakantiedagen 
Het is mogelijk om jaarlijks 5 extra vakantiedagen te kopen bij een fulltime 
dienstverband (voor parttimers pro rato de omvang van het dienstverband en 
uitgedrukt in uren). Gedurende het gehele jaar kan de medewerker bij zijn of haar 
direct leidinggevende aangeven extra vakantiedagen op te willen nemen in betreffend 
jaar. Na toestemming van de direct leidinggevende op het daarvoor bestemde 
formulier wordt het aantal extra opgenomen vakantiedagen verwerkt in het 
verlofsaldo. 
 
Indien reeds vakantiedagen worden aangewend voor de levensloopregeling of 
fietsregeling, dan kunnen deze dagen niet worden gecompenseerd door extra 
vakantiedagen te kopen. 
 

daadwerkelijk aantal extra genoten vakantiedagen in dat betreffende jaar. De kosten 
hiervan worden verrekend met het salaris van december. Extra gekochte vakantiedagen 
kunnen niet worden meegenomen naar volgende jaren of worden aangewend voor andere 
regelingen, zoals de levensloopregeling en de fietsregeling.  
 
De extra gekochte vakantiedagen die niet in hetzelfde kalenderjaar (zullen) worden 
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opgenomen, worden niet verrekend met het salaris van december en vervallen. Indien 
er dagen zijn gekocht, dan kan het aantal resterende dagen op 31 december dan ook 
niet hoger zijn dan het aantal in het jaar daarvoor. Er zal tevens een correctie op 
het verlofsaldo  
plaatsvinden. 
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– REGLEMENTEN WINSTDELINGSREGELING  

 
Reglement winstdeling CEVA betreffende medewerkers CEVA Logistics Netherlands B.V. 
 
Artikel 1 Winstdelingsregeling  

Bij CEVA Logistics is een winstdelingsregeling van toepassing, die 
gebaseerd is op de winst van CEVA Logistics in Nederland.  

 
Artikel 2.  Vaststelling 
 De winstdelingsregeling is gebaseerd op de te behalen Ebitda. De 

financiele criteria voor de winstdelingsregeling zullen jaarlijks 
vooraf vastgelegd worden in een overeenkomst door betrokken 
partijen bij de CAO.  

 
Artikel 3 Recht op winstuitkering 
 De werknemer die in de maand van betaalbaarstelling van de 

winstuitkering in dienst is en die in het boekjaar in dienst is 
geweest, heeft recht op een winstuitkering onder de in deze 
regeling genoemde voorwaarden. 

 
Artikel 4 Recht ex-werknemer 
 De ex-werknemer die in het boekjaar in dienst is geweest en van 

wie de arbeidsovereenkomst op grond van vrijwillig vervroegd 
uittreden, pensionering, arbeidsongeschiktheid, overlijden of met 
toepassing van sociale begeleidingsregeling is geëindigd voor het 
moment van betaalbaarstelling van de winstuitkering, heeft recht 
op een winstuitkering. 

 
Artikel 5 Verwijtbaar gedrag  
 De werknemer tegen wie als gevolg van verwijtbare gedragingen in 

of voorafgaand aan de maand van betaalbaarstelling van de 
winstuitkering door de werkgever stappen zijn ondernomen om tot 
een beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, heeft 
geen recht op een winstuitkering. 

 
Artikel 6 Vaststelling winstuitkering 
 Het bedrag van de winstuitkering wordt verkregen door het totaal 

van de aan de werknemer in het boekjaar betaalde maandsalarissen 
(met een maximum van 12 maanden) te vermenigvuldigen met het 
uitkeringspercentage. 

 
Artikel 7 Inhoudingen 
 De eventueel over de winstuitkering verschuldigde loonbelasting, 

premie volksverzekeringen en het werknemersgedeelte van andere 
sociale verzekeringspremies komen voor rekening van de werknemer. 

 
Artikel 8 Betaalbaarstelling 

1 De winstuitkering wordt in de maand juni betaalbaar gesteld, doch 
niet eerder dan na goedkeuring van de jaarrekening door de externe 
accountant. 

2 De werknemer kan deelnemen aan de Spaarloonregeling CEVA. Het 
gedeelte van de winstuitkering dat door de werknemer bestemd is om 
gestort te worden op de spaarloonrekening, wordt gestort in 
dezelfde maand als die waarin de winstuitkering betaalbaar wordt 
gesteld. 

 
Artikel 9 Rapportage 
 Ten aanzien van de berekening van de winstuitkering wordt 

gerapporteerd aan de OR van CEVA, op basis van een door een 
accountant goedgekeurde financiële rapportage t.a.v. CEVA 
Logistics Nederland. 

 
Artikel 10 Evaluatie 

Na de eerste bepaling van de winstuitkering (2009) zal er een 
tussentijdse evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de gekozen 
methodiek. 
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Reglement winstdeling CEVA betreffende medewerkers CEVA Logistics Head Office B.V. 
 
Artikel 1 Winstdelingsregeling  

Bij CEVA Logistics Head Office B.V. is een winstdelingsregeling 
van toepassing, die gebaseerd is op de geconsolideerde winst van 
CEVA Group plc.  

 
Artikel 2  Vaststelling 
 De winstdelingsregeling is gebaseerd op de te behalen EBITDA. De 

financiële criteria voor de winstdelingsregeling zullen jaarlijks 
vastgelegd worden in een overeenkomst door betrokken partijen bij 
de CAO.  

 
Artikel 3 Recht op winstuitkering 
 De werknemer die in de maand van betaalbaarstelling van de 

winstuitkering in dienst is en die in het boekjaar in dienst is 
geweest, heeft recht op een winstuitkering onder de in deze 
regeling genoemde voorwaarden. 

 
Artikel 4 Recht ex-werknemer 
 De ex-werknemer die in het boekjaar in dienst is geweest en van 

wie de arbeidsovereenkomst op grond van vrijwillig vervroegd 
uittreden, pensionering, arbeidsongeschiktheid, overlijden of met 
toepassing van sociale begeleidingsregeling is geëindigd voor het 
moment van betaalbaarstelling van de winstuitkering, heeft recht 
op een winstuitkering. 

 
Artikel 5 Verwijtbaar gedrag  
 De werknemer tegen wie als gevolg van verwijtbare gedragingen in 

of voorafgaand aan de maand van betaalbaarstelling van de 
winstuitkering door de werkgever stappen zijn ondernomen om tot 
een beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan, heeft 
geen recht op een winstuitkering. 

 
Artikel 6 Vaststelling winstuitkering 
 Het bedrag van de winstuitkering wordt verkregen door het totaal 

van de aan de werknemer in het boekjaar betaalde bruto 
maandsalarissen (met een maximum van 12 maanden) te 
vermenigvuldigen met het uitkeringspercentage. 

 
Artikel 7 Inhoudingen 
 De eventueel over de winstuitkering verschuldigde loonbelasting, 

premie volksverzekeringen en het werknemersgedeelte van andere 
sociale verzekeringspremies komen voor rekening van de werknemer. 

 
Artikel 8 Betaalbaarstelling 

1 De winstuitkering wordt in de maand juni betaalbaar gesteld, doch 
niet eerder dan na goedkeuring van de jaarrekening door de externe 
accountant. 

2 De werknemer kan deelnemen aan de Spaarloonregeling CEVA. Het 
gedeelte van de winstuitkering dat door de werknemer bestemd is om 
gestort te worden op de spaarloonrekening, wordt gestort in 
dezelfde maand als die waarin de winstuitkering betaalbaar wordt 
gesteld. 

 
Artikel 9 Evaluatie 
 Na de eerste bepaling van de winstuitkering (2008) zal er een 

tussentijdse evaluatie plaatsvinden ten aanzien van de gekozen 
methodiek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 9 –  
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Ouderschapsverlof 
Pensioenopbouw wordt volledig voortgezet voor rekening van de werkgever op basis 
van arbeidspercentage voorafgaand aan het verlof. Indien een medewerker deelneemt 
aan de ANW – hiaat verzekering, loopt deze door en wordt de eigen bijdrage 
maandelijks ingehouden. WIA excedent en WGA – hiaat verzekering worden voortgezet 
voor rekening van de werkgever tot het in de CAO overeengekomen maximum. 
 
Zwangerschap, bevallingsverlof - en adoptieverlof  
Pensioen opbouw wordt volledig voortgezet voor rekening van de werkgever op basis 
van arbeidspercentage voorafgaand aan het verlof. Indien een medewerker deelneemt 
aan de ANW – hiaat verzekering, loopt deze door en wordt de eigen bijdrage 
maandelijks ingehouden. WIA excedent en WGA – hiaat verzekering worden voortgezet 
voor rekening van de werkgever tot het in de CAO overeengekomen maximum. 
 
Kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof  
Pensioen opbouw wordt volledig voortgezet voor rekening van de werkgever op basis 
van arbeidspercentage voorafgaand aan het verlof. Indien een medewerker deelneemt 
aan de ANW – hiaatverzekering, loopt deze door en wordt de eigen bijdrage 
maandelijks ingehouden. WIA excedent en WGA – hiaatverzekering  worden voortgezet 
voor rekening van de werkgever tot het in de CAO overeengekomen maximum. 
 
Langdurig zorgverlof en onbetaald verlof: 
1. < 31 dagen: pensioen opbouw wordt volledig voortgezet voor rekening van de 

werkgever op basis van arbeidspercentage voorafgaand aan het verlof.  
Indien een medewerker deelneemt aan de ANW – hiaat verzekering, loopt deze 
door en wordt de eigen bijdrage maandelijks ingehouden.  
WIA excedent en WGA – hiaatverzekering worden voortgezet voor rekening van 
de werkgever tot het in de CAO overeengekomen maximum. 

2. > 31 dagen: hier zijn twee mogelijkheden: 
 Gedeeltelijke dekking i.v.m. risicodekking (overlijden en 

arbeidsongeschiktheid). Actuariële premie, afhankelijk van 
leeftijd en salaris, kosten voor rekening van de medewerker. 
Indien een medewerker deelneemt aan de ANW – hiaat verzekering 
wordt de volledige premie doorbelast aan de medewerker.  

 Volledige dekking, dus naast de risicodekking loopt ook de 
pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen door. Actuariële premie, 
afhankelijk van leeftijd en salaris, kosten volledig voor rekening 
van de medewerker.  

Indien een medewerker deelneemt aan de ANW – hiaat verzekering wordt de 
volledige premie doorbelast aan de medewerker 

 
Levensloop verlof: 
1. < 31 dagen: pensioen opbouw wordt volledig voortgezet voor rekening van de 

werkgever op basis van arbeidspercentage voorafgaand aan het verlof.  
Indien een medewerker deelneemt aan de ANW – hiaat verzekering, loopt deze 
door en wordt de eigen bijdrage maandelijks ingehouden.  
WIA excedent en WGA – hiaatverzekering worden voortgezet voor rekening van 
de werkgever tot het in de CAO overeengekomen maximum. 

2. > 31 dagen: hier zijn twee mogelijkheden: 
 Gedeeltelijke dekking i.v.m. risicodekking (overlijden en 

arbeidsongeschiktheid). Actuariële premie, afhankelijk van 
leeftijd en salaris, kosten voor rekening van de medewerker.  

 Volledige dekking, naast de risicodekking loopt ook de 
pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen door. Actuariële premie, 
afhankelijk van leeftijd en salaris, kosten voor rekening van de 
medewerker.  

Indien een medewerker deelneemt aan de ANW – hiaat verzekering wordt de 
volledige premie doorbelast aan de medewerker. 
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BIJLAGE 10 – PENSIOENOPBOUW BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID PER 1 APRIL 2008 
(*) 
 
Ziekte en arbeidsongeschiktheid: 

 Eerste  en tweede ziektejaar. 
 Pensioen opbouw wordt volledig voortgezet voor rekening van de werkgever 

gedurende de eerste twee ziektejaren op basis van het salaris op de eerste 
ziektedag. Indien een medewerker deelneemt aan de ANW – hiaat verzekering, 
loopt deze door en wordt de eigen bijdrage maandelijks ingehouden. WIA 
excedent en WGA – hiaat verzekering  worden voortgezet voor rekening van 
de werkgever tot het in de CAO overeengekomen maximum 

 
 Pensioenopbouw bij Arbeidsongeschiktheid na twee jaar WAO / WIA. Opbouw 

van pensioen afhankelijk van percentage** arbeidsongeschiktheid. 
-  Bij volledige duurzame arbeidsongeschiktheid, IVA, 100% opbouw, op 

basis van salaris eerste ziektedag. 
- Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid WGA 65 – 80,00%, opbouw 72,50% 

over AO percentage, op basis salaris eerste ziektedag. 
- Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid WGA 55 – 65%, opbouw 60% AO 

percentage, op basis salaris eerste ziektedag. 
- Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid WGA 45 – 55%, opbouw 50% over 

AO  percentage op basis salaris eerste ziektedag. 
- Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid WGA 35 – 45%, opbouw 40%, over 

AO percentage op basis salaris eerste ziektedag. 
- Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid WGA 35%, opbouw over het 

percentage arbeidsgeschiktheid, geen aanvulling. 
 

ANW- hiaat verzekering, bij arbeidsongeschiktheidspercentage van meer dan 
35%, wordt vrijstelling van premiebetaling verleend afhankelijk van de 
mate van arbeidsongeschiktheid. 

 
Mate van arbeidsongeschiktheid    Percentage 

vrijstelling 
Minder dan 35%      0% 
35% tot 45%      40% 
45% tot 55%      50% 
55% tot 65%      60% 
65% tot 80%      72,5% 
80% of meer      100% 

 
*   Zodra de voorwaarden voor de WIA - excedentverzekering en de WGA – 

hiaat verzekering bekend zijn, zal de bijdrage regeling voor de 
medewerker bij langdurig zorg -en onbetaald verlof > 31 dagen en 
levensloopverlof > 31 dagen worden opgenomen. 

**  Opbouw percentages onder voorbehoud, nog niet bekend in nieuwe 
pensioenregeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE 11 – RE-INTEGRATIEPROTOCOL 



 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR CEVA 1 januari 2009 – 31 december 2010  60 

 
1 Terugkeer naar werk (re-integratie) 
 
1.1 De verplichtingen van de werkgever 
Tijdens het re - integratieproces is werkgever verplicht zich in te spannen om de 
betrokken werknemer (rekening houdend met diens beperkingen) te herplaatsen in de 
eigen functie, ook als dat technische aanpassingen van de werkplek of een 
aanpassing in de organisatie (andere taakverdeling) vereist. 
Wettelijke mogelijkheden (zoals op grond van de wet REA) zullen daarbij maximaal 
worden benut.  
Als herplaatsing in de eigen functie niet mogelijk is, moet de werkgever zich 
inspannen om de werknemer te herplaatsen in een andere functie binnen het bedrijf. 
 
Indien werkgever aannemelijk kan maken, bijv. door te overleggen waarom er geen 
andere functies voor de betrokken werknemer in aanmerking (kunnen) komen of een 
geschikte functie te maken is door een andere groepering van taken/of een 
aanpassing van de werkomgeving en/of de gebruikelijke prestatienormen, zal het plan 
van aanpak worden gericht op het vinden van passend werk buiten het bedrijf van 
werkgever. 
 
Indien tewerkstelling in een passende andere functie (intern of elders) her-, om- 
of bijscholing vereist, dan zal werkgever in overleg met de werknemer een 
bijscholingsplan maken. Eventuele scholing vindt zoveel mogelijk plaats in werktijd 
en op kosten van werkgever. 
 
1.2 De verplichtingen van de werknemer 
De werknemer is in geval van verzuim wegens ziekte verplicht om in redelijkheid 
zijn volle medewerking te verlenen aan inspanningen gericht op interne of externe 
re-integratie.  
 
2 Het aanbieden van passend werk 
- Indien in het kader van de re-integratie van de zieke (arbeidsongeschikte) 

werknemer een aanbod tot passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever 
in eerste instantie trachten een aanbod tot intern passend werk te doen, 
waarbij ondermeer rekening wordt gehouden met opleiding, ervaring en 
vaardigheden van de werknemer.  

- De werkgever is verplicht een aanbod tot passende arbeid, zowel naar een 
interne als externe functie schriftelijk te (laten) doen en indien de 
werknemer dat verlangt te doen vergezellen van het oordeel van de Arbo - 
dienst of gecertificeerde arts. 

- Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een second 
opinion aan te vragen bij de UWV. De werknemer dient de second opinion 
hierover binnen 10 dagen aan te vragen, tenzij de werknemer kan aantonen 
dat hij meer tijd nodig heeft. Indien de werknemer gedurende de periode 
van de aanvraag van een second opinion het werk niet hervat, heeft hij 
recht op 70 % van zijn salaris. Indien de werknemer in het gelijk wordt 
gesteld, wordt een aanvulling tot het in artikel 73 van de CAO aangegeven 
niveau betaald; ook de kosten van de second opinion komen dan voor 
rekening van de werkgever. 

- Werkgever informeert de werknemer uitdrukkelijk over de 
arbeidsvoorwaardelijke aspecten en uitkeringsvoorwaardelijke gevolgen van 
het al dan niet aanvaarden van een (passende) arbeidsplaats.  
Expliciet wordt hiermee bedoeld: 
In een aanbod tot passende arbeid in een andere dan de eigen functie zal 

 de hoogte van het salaris en alle 
overige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die van toepassing 
zullen zijn. 
Daarin zal een verwijzing worden opgenomen naar de relevante CAO 
bepalingen die van toepassing zijn in de nieuwe arbeidssituatie.  

-    Werkgever en werknemer zullen na een geslaagde werkhervatting in een 
andere functie de arbeidsovereenkomst in beginsel niet eerder aanpassen 
dan nadat de arbeidsongeschiktheid ten minste 104 weken heeft geduurd  

- De werknemer kan zich met name ter zake van een aanbod tot intern of 
extern passend werk van de werkgever laten bijstaan door een eigen 
vertrouwenspersoon van de werknemer. 

 
3. De rechtspositie van de werknemer 
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3.1 De gevolgen bij interne herplaatsing 
Er is sprake van geslaagde interne re-integratie, wanneer de werknemer is 
teruggekeerd in het arbeidsproces bij de eigen werkgever en daarin zes maanden 
heeft gefunctioneerd, hetzij in de oude functie hetzij in een aangepaste of nieuwe 
functie.  
3.2. De gevolgen bij externe plaatsing: 
- Een aanbod tot passende arbeid bij een andere werkgever behelst bij 

voorkeur eerst een detachering voor de resterende periode van de eerste 
twee ziektejaren met een maximum van 6 maanden met behoud van alle rechten 
en arbeidsvoorwaarden van de eigen (uitlenende) werkgever.  

- Als de detachering een tijdelijk karakter heeft omdat terugkeer in arbeid 
bij de eigen werkgever op termijn mogelijk is, dan wordt in het kader van 
het plan van aanpak periodiek gesproken over de mogelijkheid het werken 
bij de eigen werkgever te hervatten. 

- Bij bemiddeling naar en definitieve plaatsing bij een andere werkgever 
zullen werkgever en werknemer overleg voeren over de financiële 
voorwaarden waaronder beëindiging zal plaatsvinden. 

 
4. Inkomen bij uitstel van de WIA - aanvraag of WIA - uitkering 
Indien er sprake is van een verlenging van de wettelijke 
loondoorbetalingverplichting, vanwege een sanctie opgelegd door het UWV of vanwege 
verlenging van de wachttijd op gezamenlijk verzoek van werkgever en werknemer, zal 
de werkgever het wettelijk loon bij ziekte doorbetalen.  
Indien er in de CAO afspraken zijn gemaakt over bovenwettelijke aanvullingen, zal 
de aanvulling op de loondoorbetaling worden gecontinueerd. 
In geval van een sanctie van het UWV zal deze verlenging maximaal 12 maanden duren. 
In geval van verlenging van de wachttijd op verzoek, zal de duur worden bepaald 
door werkgever en werknemer. 
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BIJLAGE 12 - KLACHTENREGELING 
 
1. Definities 

Klacht Elke schriftelijke uiting van ongenoegen van de 
medewerker over een hem persoonlijk betreffende 
aangelegenheid in verband met de arbeid, de 
arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden. 

Klachtenbegeleider Een door de indiener van een klacht gekozen persoon, die 
hem bijstaat bij de indiening en verdere behandeling van 
de klacht. 

 
2. Algemeen 

De medewerker kan bij de werkgever schriftelijk een klacht indienen bij de 
directeur HRM. 
Klachten met een collectief karakter of behorend tot de 
afhandelingbevoegdheid van de (centrale) ondernemingsraad vallen niet onder 
deze regeling. Ook zijn de klachten uitgezonderd waarvoor een eigen klacht- 
of beroepsregeling is getroffen. De medewerker kan zich bij de indiening en 
verdere behandeling van een klacht laten bijstaan en vertegenwoordigen door 
een klachtenbegeleider.  

 
3. Procedure 

De werkgever neemt een klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Tenzij aan 
een klacht onmiddellijk geheel tegemoet wordt gekomen, stelt de werkgever 
alvorens op een klacht te antwoorden, de medewerker en/ of diens 
klachtenbegeleider in de gelegenheid de klacht mondeling toe te lichten. 
De werkgever geeft binnen 6 weken na indiening van de klacht schriftelijk en 
gemotiveerd antwoord aan de medewerker, waarbij wordt aangegeven of en zo 
ja, op welke wijze daaraan tegemoet wordt gekomen.  
Indien een werknemer na deze procedure volhardt in zijn klacht 
respectievelijk niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht, kan hij 
de klacht voorleggen aan een paritair samengestelde klachtencommissie. 
Deze commissie bestaat uit 2 door de werkgever benoemde en 2 door de bonden 
benoemde vertegenwoordigers. 
De commissie dient binnen een termijn van 6 weken, na ontvangst van de 
klacht, tot een uitspraak te komen. Indien de commissie niet tot een oordeel 
kan komen (staken der stemmen) zal het oordeel door een onafhankelijke derde 
(aan te stellen door CAO - partijen) worden gegeven; tegen dit oordeel kan 
geen beroep worden ingesteld. 

 
4. Geen benadeling 

De werkgever draagt er zorg voor dat de medewerker die een klacht heeft 
ingediend of als klachtenbegeleider optreedt, niet in verband daarmee wordt 
benadeeld in zijn positie als medewerker. 

 
5. Geheimhouding 

Ieder die betrokken is bij de behandeling van een klacht en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens die een vertrouwelijke behandeling 
behoeven, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij een wettelijk 
voorschrift hem tot bekendmaking daarvan verplicht. 
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Bijlage 13 
 
Aanvullende werkgelegenheidsafspraken 
 
In aanvulling op artikel 82, lid 1, van de cao is het volgende afgesproken: 
Er geldt tot 31 december 2010 een werkgelegenheidsgarantie voor werknemers met een 
dienstverband voor onbepaalde tijd, behalve: 
- in individuele gevallen, zoals bijvoorbeeld dringende redenen, verstoorde 

arbeidsverhouding of anderszins 
- bij vertrek van belangrijke klanten* of bij het wegvallen van volume**. 
 
Bij vertrek van een belangrijke klant of bij het wegvallen van volume van een site zullen in overleg 
tussen werkgever en vakorganisaties afspraken worden gemaakt met het doel tot een goede sociale 
begeleiding van werknemers te komen. 
 
* Van een belangrijke klant is sprake wanneer 25 % of meer van het aantal medewerkers op de site, 
met een dienstverband voor onbepaalde tijd voor deze klant werkt. In dit geval zullen eveneens 
afspraken moeten worden gemaakt over de voor deze klant werkende medewerkers op het service 
centre. 
 
** Onder het wegvallen van volume wordt verstaan een vermindering van 30 % of meer van de 
gebudgetteerde omzet van de betreffende site. In dit geval zullen eveneens afspraken moeten 
worden gemaakt over de medewerkers, werkzaam op het service centre, die bij die site zijn 
betrokken. 
Ook bij het wegvallen van 10 % of meer van de gebudgetteerde omzet binnen CEVA Logistics 
Netherlands zullen door partijen afspraken worden gemaakt over de gevolgen voor de medewerkers 
op het service centre in Culemborg. 
 
 


