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Ondergetekenden: 
 

Damco (Netherlands) B.V. 
Damco International B.V. 

 
elk voor zich en tezamen ter ene zijde, 

 
en FNV Bondgenoten te Utrecht 
en CNV Bedrijvenbond te Houten 
 

elk voor zich en tezamen ter andere zijde, 
 

komen de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst overeen. 
 
 
ARTIKEL 1 
 
Definities 
 
In de collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. werkgever : partij ter ene zijde; 
 
b. vakverenigingen : elk der partijen ter andere zijde; 
 
c. werknemer : alle mannelijke of vrouwelijke werknemers, wier functie ingevolge het overeengekomen functieclassificatiesysteem, 

is ingedeeld in de salarisschalen genoemd in bijlage 1; 
 
d. maandsalaris : het vaste brutobedrag in geld, dat iedere kalendermaand door de werkgever wordt betaald aan degene die gedurende 

de desbetreffende maand in zijn dienst zijn geweest; 
 
e. basisuurloon : 1/168 maandsalaris (zonder toeslagen); 
 
f. dienst : een aaneengesloten periode, gedurende welke per etmaal volgens dienstrooster wordt gewerkt; 
 
g. kalenderjaar : de periode van 1 januari t/m 31 december; 
 
h. kalendervrije dag : de periode tussen 00.00 uur en 24.00 uur; 
 
i. standplaats : de vestiging waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht; 
 
j. deeltijdwerknemer : díe werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft van minder dan 38 3/4 uur per week. 
 
k. levenspartner : de partner met wie de niet gehuwde werknemer samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert op basis 

van een notarieel samenlevingscontract en/of als zodanig in een register bij de burgelijke stand is geregistreerd. Daar 
waar in de CAO wordt gesproken over gehuwden zullen levenspartners hieraan worden gelijkgesteld. Er kan slechts 
één persoon als levenspartner worden aangemerkt. 

 
ARTIKEL 2 
 
Aanstelling en proeftijd 
 
1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, geschiedt de aanstelling met een proeftijd van 2 maanden. 
 
2. De werknemer ontvangt bij indiensttreding een exemplaar van deze CAO alsmede een exemplaar van de schriftelijke arbeidsovereenkomst, 

waarin ondermeer is vastgelegd: 
 

a. de datum van indiensttreding; 
b. de tijd waarvoor de dienstbetrekking wordt aangegaan; 
c. het loon; 
d. een korte omschrijving van de functie; 
e. de loongroep (met trede) waarin de werknemer op grond van zijn functie is ingedeeld; 
f. de standplaats. 

 
3. Bij functiewijziging ontvangt de werknemer hiervan een schriftelijke bevestiging met inachtname van het in lid 2 gestelde. 
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ARTIKEL 3 
 
Algemene bepalingen 
 
1. De werknemers zijn gehouden de hun opgedragen werkzaamheden steeds naar hun beste vermogen te verrichten met inachtneming van de 

aanwijzingen die door of namens de werkgever worden verstrekt. 
 
2. De werknemer draagt er zorg voor dat alle benodigde gegevens (b.v. adres, telefoonnummer, burgerlijke status) en wijzigingen hierin direct 

aan de afdeling Personeelszaken worden doorgegeven. 
 
3. In overleg met de ondernemingsraad zal een structureel plan van aanpak worden gemaakt ten aanzien van scholing en opleiding.  

Werknemers zijn verplicht zowel in bedrijfstijd als daarbuiten deel te nemen aan door het bedrijf te organiseren cursussen, zonder in 
aanmerking te komen voor overwerkvergoeding. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever. Deze cursussen moeten wel 
functioneel verband houden met de werkzaamheden. 

 
4. Daar waar in deze CAO wordt gesproken over gehuwden zullen levenspartners hieraan worden gelijkgesteld. De levenspartner is: 
 

 a. De echtgenoot of echtgenote. 
b. De partner met wie de niet gehuwde werknemer samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel    
      samenlevingscontract. 

  c. De partner die als zodanig in een register bij de burgelijke stand is geregistreerd. 
 
 Er kan slechts één persoon als levenspartner worden aangemerkt. 
  
ARTIKEL 4 
 
Geheimhouding 
 
De werknemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen waarvan hij in verband met zijn werkzaamheden bij de werkgever kennis heeft 
gekregen voor zover hij redelijker-wijze kan veronderstellen, dat kennisneming daarvan door derden het belang van de werkgever en/of zijn 
medewerkers kan schaden. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de dienstbetrekking van kracht. 
 
De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor mededelingen betreffende zijn dienstverband aan zijn werknemersorganisatie en aan zijn 
medische en rechtskundige adviseurs. 
 
ARTIKEL 5 
 
Arbeidsduur 
 
1. De normale arbeidsduur bedraagt 7 3/4 uur per dag en 38 3/4 uur per week, verdeeld over maximaal 5 dagen. 
 
2. De ingeroosterde arbeidstijd kan per dag maximaal 10 uren en minimaal 4 uren bedragen. (zie tevens bijlage 6) 
 
3. De indeling in de roosters wordt in beginsel voor een periode van 1 jaar vastgesteld. Slechts in het geval het rooster wordt gewijzigd, zal dit 

uiterlijk 2 weken voorafgaand aan deze wijziging worden meegedeeld. Het dienstrooster bevat in principe periodes van 5 aaneengesloten 
dagen.  

 
4. De dagelijkse ingeroosterde aanvangs- en slottijden kunnen, in overleg met de werknemer, door de werkgever 1 uur naar voren of naar 

achteren worden verschoven, dit zal uiterlijk 1 dag van te voren aan het einde van de dienst met de betrokken werknemer worden besproken. 
De werknemer kan in overleg met de werkgever, met inachtneming van de bezetting, de aanvangs en slottijden maximaal 1 uur verschuiven. 

 
5. De dienstroosters zullen per vestiging worden vastgesteld. De roosters behoeven op grond van artikel 27 van de Wet op de 

Ondernemingsraden de instemming van de ondernemingsraad. 
 
6. Tussen twee diensten wordt een onafgebroken rusttijd van tenminste 10 uren in acht genomen. Een kalendervrije dag bedraagt 24 uur. 
 
7. Bij individuele arbeidsovereenkomst kan een kortere arbeidstijd (parttime/deeltijd) worden overeengekomen, waarbij het beleid van Damco 

erop gericht is om geen nieuwe parttime arbeidsovereenkomsten met een kortere arbeidsduur van minder dan 3 volledige dagen per week aan 
te gaan. De overige bepalingen van deze CAO zullen naar evenredigheid van toepassing zijn, behoudens anders in deze CAO vermeld. 

 
ARTIKEL 6 
 
Roostervrije dagen 
 
Iedere werknemer heeft per kalenderjaar recht op 3 roostervrije dagen. Werknemers, die op 1 januari van het betreffende vakantiejaar 50 jaar of 
ouder zijn, hebben recht op 3 extra roostervrije dagen. Niet ingeroosterde roostervrije dagen kunnen pas worden opgenomen nadat de 
vakantiedagen zijn opgenomen. Ingeroosterde roostervrije dagen die niet kunnen worden opgenomen, anders dan om bedrijfsredenen, worden niet 
gecompenseerd. Uitbetaling van roostervrije dagen is niet mogelijk. 
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ARTIKEL 7 
 
Salarissen 
 
1. De salarisregeling is aan de CAO toegevoegd en wordt geacht daarvan deel uit te maken (zie bijlage 1). 
 
2. Aan het eind van iedere maand wordt het salaris uitbetaald. 

De betaling zal per bank/giro geschieden. 
 
3. Per 1 april 2006 worden de salarissen verhoogd met 1,50%. 
 
4. In de maand december van elk jaar zal over de periode 1 januari t/m 31 december van dat jaar een uitkering worden verstrekt ter grootte van 

bruto € 665,00. Deeltijdwerknemers en werknemers die niet het gehele kalenderjaar in dienst zijn geweest ontvangen de uitkering pro rato.  
 
5. Over de periode 1 april 2006 t/m 31 maart 2007 zal in de maand december 2006 een eindejaarsuitkering worden verstrekt ter hoogte van 

1,75% van het gegarandeerde bruto jaarinkomen. Het gegarandeerde bruto jaarinkomen is als volgt opgebouwd: 13 x bruto maandloon (incl. 
persoonlijke toeslag en garantie aanvulling op WAO) op het niveau december 2006. 

 
6. Met ingang van 1 april 2004 zal aan elke werknemer een tegemoetkoming in de ziektekosten worden verstrekt ter grootte van bruto € 10,00 

per maand. Parttime werknemers ontvangen deze tegemoetkoming pro rato. 
 
7. Over de periode 1 april 2006 t/m 31 maart 2007 zal aan deelnemers aan de collectieve Damco ziektekostenverzekering bij CZ Actief in 

Gezondheid met een aanvullende verzekering Plus of Top een bijdrage aan deze aanvullende verzekering worden verstrekt van € 11,66 bruto 
per maand. Parttime werknemers ontvangen deze bijdrage pro rato. 

 
 
ARTIKEL 8 
 
Vakantiebijslag 
 
1. In de maand mei van elk jaar wordt over de lopende periode 1 januari tot en met 31 december 1 maandsalaris als vakantiebijslag uitbetaald 

tegen het per 1 mei van het betreffende kalenderjaar geldende maandsalaris. 
  
2. Als in het kalenderjaar de datum van indiensttreding na 1 mei valt, of op 1 mei de proeftijd nog niet is afgesloten, zal de vakantietoeslag in de 

maand december worden uitgekeerd. 
 
3. De werknemer die slechts een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is geweest, dan wel deeltijdwerknemer is geweest, heeft recht op een 

daarmee evenredige vakantietoeslag. 
 
4. De werknemer die op 1 mei 22 jaar of ouder is, met een normale diensttijd van 38 3/4 uur per week, heeft recht op een minimum 

vakantietoeslag gelijk aan het maximum bedrag van loonschaal 3. 
 
ARTIKEL 9 
 
Reiskostenvergoeding 
 
Woon-Werkverkeer 
 
Aan werknemers zal een tegemoetkoming in de reiskosten over de kortste afstand woon-/werkverkeer worden gegeven op basis van het openbaar 
vervoer 2e klasse met een maximum van 36 treinkilometers (zie bijlage 2). 
 
ARTIKEL 10 
 
Vakantieregeling 
 
1.  Het vakantiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 
2.    Per kalenderjaar dienstverband wordt recht op vakantie verkregen volgens het navolgende overzicht: 
 

 tot en met 44-jarige leeftijd 25 werkdagen 
 45 jaar tot 50 jaar 26 werkdagen 
 50 jaar tot 55 jaar 27 werkdagen 
 55 jaar tot 60 jaar 28 werkdagen 
 60 jaar  29 werkdagen 
 61 jaar  30 werkdagen 
 62 jaar tot 65 jaar  31 werkdagen 
 16/17-jarige leeftijd 27 werkdagen 

 
 Als peildatum voor de leeftijd geldt 1 januari van het betreffende vakantiejaar. 
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3.  Indien het dienstverband na 1 januari aanvangt of vóór 31 december eindigt, heeft de werknemer in dat jaar recht op een aantal 

vakantiedagen dat wordt bepaald in evenredigheid tot het aantal volle maanden, dat men in dienst was. 
Onder volle maanden worden kalendermaanden verstaan, alsmede gedeelten van kalendermaanden, die op de eerste dag aanvangen en op 
of na de 15e dag eindigen, dan wel vóór de 15e dag aanvangen en op de laatste dag van de maand eindigen. 

 
4.  Opgenomen vakantiedagen dienen door of namens de werkgever op het vakantiekaartje te worden geregistreerd. 
 
5.  Per jaar kunnen maximaal 3 vakantiedagen worden opgespaard. 

De opgespaarde vakantiedagen zullen afzonderlijk op het onder lid 4 genoemde vakantiekaartje worden vermeld, en kunnen uitsluitend 
voorafgaand aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, na onderling overleg, worden opgenomen. 

 
6.  Bij uitdiensttreding dient het dan geldende vakantiekaartje te worden ingeleverd waarna eventueel teveel of nog niet genoten 

vakantiedagen met het salaris kunnen worden verrekend. 
 
7.  De werknemer heeft recht om tenminste 3 weken aaneengesloten vakantie op te nemen, indien de vakantie-aanspraken dit mogelijk 

maken. 
 
8.       Vakantie-aanspraken dienen in het lopende vakantiejaar te worden opgenomen. Het in het volgend jaar opnemen van vakantiedagen kan 

uitsluitend gebeuren tot 1 april van dat volgende jaar en nadat vóór het einde van het lopende vakantiejaar daartoe toestemming is 
verleend door de werkgever. Indien wel een verlofaanvraag is ingediend, maar niet is verleend, dan zal dat niet-verleende verlof 
toegevoegd worden aan het nieuwe verlof-tegoed in het volgende jaar. 

 
9.  De vakanties dienen tijdig in onderling overleg tussen werkgever en werknemer te worden vastgelegd. 
    
10.  Snipperdagen dienen tenminste 2 dagen van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd. 
 
11.  De opbouw van vakantierechten tijdens ziekte/ongeval is beperkt tot de laatste zes maanden van een aaneengesloten periode van ziekte. 
 
12.        Een werknemer met schoolgaande kinderen zal ten aanzien van het vakantiespreidingsbeleid voorrang worden verleend in de zomer- of 

kerstvakantie. In overleg zal jaarlijks een schema worden opgesteld, waarin de werknemer die géén schoolgaande kinderen heeft ook in 
genoemde vakanties vrijaf kan worden verleend. Hierbij is het van belang dat het een verantwoorde bedrijfsvoering niet in de weg mag 
staan. 

 
13.  De werknemer kan op vrijwillige basis per jaar maximaal 5 verlofdagen kopen of verkopen. Verkopen van verlofdagen kan op ieder 

moment van het lopende kalenderjaar. Het kopen van verlofdagen is beperkt tot 1 maal per jaar (in december). Het opnemen van deze 
verlofdagen blijft onderworpen aan de normale regels voor verlofaanvraag. De waarde van 1 verlofdag wordt bepaald op: het 100% bruto 
maandloon gedeeld door 21,75.      

 
Voor de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd zal de uitbetaling van 
vakantierechten plaatsvinden gelijk aan het over het laatste halfjaar arbeidsongeschiktheid opgebouwde aantal vakantiedagen. 

 
Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie 

 
Bij het ontstaan van arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie, dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de Afdeling Personeelszaken en wel 
telefonisch bij verblijf in Nederland en schriftelijk bij verblijf in het buitenland, in beide gevallen onder opgave van de datum van ingang van 
de arbeidsongeschiktheid en de (tijdelijke) plaats van verblijf. 
Een medische verklaring van de behandelend geneesheer dient te worden aangevraagd en zo spoedig mogelijk, uiterlijk de eerste werkdag na 
de vakantie, bij de afdeling Personeelszaken te worden ingeleverd. 

 
ARTIKEL 11 
 
Feestdagenregeling 
 
1. Onder feestdagen wordt verstaan : 
 

Nieuwjaarsdag 
2e Paasdag 
Koninginnedag 
Hemelvaartsdag 
2e Pinksterdag 
1e en 2e Kerstdag 
5 mei in de lustrumjaren ter viering van de nationale Bevrijdingsdag 
alsmede de door de nationale overheid als Nationale Feestdag aangemerkte dagen, waarvoor vrijaf wordt geadviseerd. 
Op 5, 24 en 31 december zullen de werkzaamheden om 15.00 uur worden beëindigd. 
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ARTIKEL 12 
 
Kort verzuim met behoud van salaris 
 
De werknemer heeft recht op betaald verlof voor korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer men de arbeid niet kan verrichten vanwege 
bijzondere persoonlijke omstandigheden e.e.a. zoals vastgelegd in de wet over Calamiteitenverlof en Kort verzuimverlof. 
 
In de navolgende, met name genoemde gevallen, wordt de daarbij vermelde maximale tijdsduur vrijaf gegeven. 
 
a. 1/2 dag bij ondertrouw van de werknemer, 
 
b. 1 dag bij bevalling van echtgenote voor het verrichten van de geboorteaangifte; 

25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer; 
25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig huwelijk van ouders, schoonouders of grootouders; 
huwelijk van een kind, broer, zuster, zwager, schoonzuster of kleinkind; 
overlijden of voor bijwonen van de begrafenis van één der grootouders van de werknemer of diens echtgenoot/echtgenote, een 
zuster, broer, zwager, schoonzuster, schoondochter, schoonzoon of kleinkind; 
jubileum; 
keuringsdagen militaire dienst. 

 
c. 2 dagen bij huwelijk van de werknemer; 

overlijden van één der ouders of schoonouders; 
verhuizing. 

 
d. Bij overlijden van echtgenoot/echtgenote of kind wordt vrijaf gegeven van de sterfdag t/m de dag na de begrafenis evenals de werknemer die 

belast is met de verzorging van de uitvaart bij overlijden van één der ouders/schoonouders. 
 
e. Bij opname in een ziekenhuis van echtgenoot/echtgenote of kind wordt voorts zonodig, afhankelijk van de omstandigheden, maximaal 1 dag 

vrijaf verleend. (Zulks ter beoordeling van de afdelingschef). Bij ontslag uit het ziekenhuis van echtgenoot/echtgenote of kind dient inzake de 
tijdsduur van het kort verzuim overleg te worden gepleegd met de afdelingschef. 

 
f. Bij bezoek aan een specialist gedurende de daarvoor noodzakelijke tijd, ten hoogste een halve dag, echter onder voorwaarde dat tijdig van dit 

bezoek aan de specialist door de betreffende werknemer aan de werkgever kennis wordt gegeven. 
Bij bezoek aan huisarts en tandarts, voor zover dat bezoek niet buiten de arbeidstijd, dan wel zo mogelijk aan het begin of het einde van de 
werkdag kan plaatsvinden, tot een maximum van 2 uren. 

 
g. Waar in dit artikel wordt gesproken van "kind" of "ouder" wordt hierin geacht mede te zijn begrepen "stief- en pleegkind", resp. "stief- en 

pleegouder". 
Rechten op grond van de kort verzuimregeling die gelden voor gehuwden, worden eveneens toegekend aan werknemers die duurzaam een 
gemeenschappelijke huishouding voeren en dit vooraf schriftelijk bij de werkgever bekend hebben gemaakt. 

 
h. Voor het doen van een examen ter verkrijging van een erkend diploma wordt een redelijke tijd vrijaf verleend, mits het diploma in het belang 

van het bedrijf is. 
 

   NB: Na overleg tussen werkgever en werknemer kan in incidentele gevallen worden afgeweken van voornoemde maximumtijden. 
 
ARTIKEL 13 
 
Kortdurend Zorgverlof 
 
Een werknemer, die tijdelijk de verzorging bij ziekte van de echtgenote, echtgenoot, geregistreerd partner, inwonend kind of eigen ouders op zich 
moet nemen, kan een verzoek indienen om gebruik te maken van hetgeen in de wet over Kortdurend Zorgverlof aan regelingen is vastgelegd.  
 
ARTIKEL 14 
 
Organisatieverlof 
 
1. De werkgever zal ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden van een bij deze overeenkomst partij zijnde vakvereniging, 

organisatieverlof toekennen. Het in totaal per kalenderjaar hiervoor toe te kennen aantal dagen waarop de werknemers die lid zijn van een 
vakvereniging samen recht hebben, bedraagt 4 maal het getal van de werknemersleden van die vakvereniging gedeeld door 10. 

 
2. De vaststelling van dit aantal verlofdagen geschiedt aan het begin van het kalenderjaar. Voor het getal van de werknemersleden is beslissend 

de situatie op 31 december van het voorafgaande jaar. 
 
3. Het toekennen van één of meer organisatieverlofdagen zal alleen geschieden op aanvraag van de betreffende vakvereniging, onder opgave van 

de personalia, woonplaats en adres van de werknemer die voor het genieten van het verlof wordt aangewezen. Het verlof dient tijdig te worden 
aangevraagd. 
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4. Aan een werknemer kan eveneens worden toegestaan afwezig te zijn voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een 

vakvereniging die partij is bij deze CAO, zonder behoud van loon. 
 
5. De verlofdagen, bedoeld in de voorafgaande leden, zullen uitsluitend worden verleend indien het bedrijfsbelang zich daar niet tegen verzet. 
 
ARTIKEL 15 
 
Onregelmatigheidstoeslag 
 
 Er zal een toeslag worden toegekend voor het feitelijk werken op onregelmatige uren. Als onregelmatige uren gelden: 
 

20.00 - 23.00 uur  25% van het basisuurloon 
23.00 - 07.00 uur  30% van het basisuurloon 
zaterdag  50% van het basisuurloon 
zon-en feestdagen 100% van het basisuurloon 

 
Deze onregelmatigheidstoeslag wordt niet vergoed bij overwerk. Dan geldt alleen de toeslag zoals vermeld onder artikel 16. 

 
De betaling van de onregelmatigheidstoeslag zal plaatsvinden met de salarisuitbetaling over de maand volgend op die waarin de 
onregelmatigheidstoeslag werd verworven. 

 
ARTIKEL 16 
 
Overwerkregeling 
 
1. Onder overwerk wordt verstaan: 

De uren waarop buiten de dagelijkse ingeroosterde arbeidstijd wordt gewerkt. Het uur dat wordt verschoven conform artikel 5.4. wordt niet als 
overwerk aangemerkt. 
Schaft- en/of rusttijden gelden niet als overwerk.  
Voor deeltijdwerknemers is sprake van overwerk, zodra langer dan de in art. 5 lid 1 genoemde arbeidsduur per dag werkzaamheden worden 
verricht. 

 
2. Een werknemer is verplicht het door of namens de werkgever opgedragen overwerk te verrichten, terwijl overwerk gemaakt zonder 

toestemming van de werkgever, niet als overwerk wordt beschouwd. 
 
3. De overwerkregeling is van toepassing op de werknemers in de loongroepen 1 t/m 9, tenzij zij hiervan uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. 

Werknemers in loongroep 10 en hoger kunnen geen recht doen gelden op overuurloon. 
 
4. Er zal de volgende toeslag worden toegekend voor overwerk: 

a. Voor werkzaamheden verricht van maandag t/m vrijdag tussen 07.00-en 20.00 uur bedraagt de toeslag 35% van het basisuurloon. 
b. Voor werkzaamheden verricht van maandag t/m vrijdag tussen 20.00-en 23.00 uur bedraagt de toeslag 45% van het basisuurloon. 
c. Voor werkzaamheden verricht van maandag t/m vrijdag tussen 23.00-en 07.00 uur bedraagt de toeslag 50% van het basisuurloon. 
d. Voor werkzaamheden verricht op zaterdag bedraagt de toeslag 50% van het basisuurloon. 
e. Voor werkzaamheden verricht op zon- en feestdagen (zie artikel 11) bedraagt de vergoeding 100% van het basisuurloon. 

Bij betaling van overwerkvergoeding geldt geen onregelmatigheidstoeslag. 
 
5. Deeltijdwerknemers, die op verzoek van de werkgever langer dan de contractueel overeengekomen uren werkzaamheden verrichten, 

ontvangen hiervoor een toeslag van 18% van het basisuurloon, zolang deze werkzaamheden worden verricht binnen de voor een 
voltijdsmedewerker geldende normale arbeidsduur. 

 
6. De betaling van overwerk zal plaatsvinden met de salarisbetaling over de maand volgende op die waarin het overwerk werd verricht. 
 
7. In overleg tussen betrokken werknemer en werkgever wordt bepaald of het overwerk wordt uitbetaald dan wel wordt gecompenseerd door 

vrije tijd. (Voor ieder opgebouwd overuur wordt één uur vrije tijd gegeven.) 
De t.v.t.-uren dienen binnen 3 maanden te worden opgenomen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het overwerk uitbetaald. 
De overwerk-toeslag op het uurloon wordt uitbetaald. 

 
8. Bij meer dan twee uur aaneengesloten overwerk liggende na 18.00 uur zal aan de werknemer op de standplaats een maaltijd worden verstrekt. 

De pauze waarin de maaltijd wordt genuttigd, geldt niet als arbeidstijd/overwerk. Voor loodsmedewerkers van Loods Botlek die om 07.30 uur 
beginnen geldt hetzelfde m.b.t. de verstrekking van een maaltijd vanaf 16.00 uur. 

 
9. Indien op een algemeen erkende feestdag, vallende in de arbeidsweek, wordt gewerkt, zal op een andere dag vrij worden gegeven. 
 
10. Er zal geen vergoeding voor overwerk plaatsvinden voor verrichte arbeid liggende een half uur voor aanvang of na beëindiging van de 

werktijd. Wordt vóór of na beëindiging van de overeengekomen arbeidstijd langer dan een half uur overgewerkt, dan mag het overwerk tot aan 
het begin van de normale werktijd of vanaf einde van de normale werktijd worden geschreven. 

 
11. Per kalenderweek kan tot maximaal 10 uren opdracht tot overwerk worden  verstrekt. Bij calamiteiten mag hiervan worden afgeweken.  
 Dit zal worden gemeld aan de ondernemingsraad. 
 
12. Indien, ingeval van calamiteiten, met een persluchtmasker gewerkt moet worden zal een toeslag van 50% op het uurloon worden verstrekt. 
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ARTIKEL 17 
 
Vervangingstoeslag/Overplaatsing 
 
Aan de werknemer, vallende onder functiegroep 1 t/m 8, wordt door de werkgever een - naar billijkheid te bepalen - toeslag toegekend, indien hij 
in opdracht van de werkgever gedurende langer dan één maand volledig en onafgebroken de functie van een andere werknemer waarneemt, mits 
voor zijn functie een loonschaal is vastgesteld met een lager maximumloon dan dat van de waargenomen functie. 
Indien de waarneming niet onafgebroken langer dan één hele maand heeft geduurd, zal de werkgever, als er over een geheel kalenderjaar 
genomen wel sprake is geweest van geregelde vervanging, in bijzondere gevallen eveneens een toeslag toekennen. 
 
Wanneer sprake is van een functieloon gecombineerd met een persoonlijke toeslag is het gestelde ter zake in bijlage 1 van toepassing. 
 
Indien de werkgever aantoont dat de werkzaamheden dusdanig zijn afgenomen kan de werknemer tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, in een andere 
passende funktie worden tewerkgesteld. Onder passende funktie wordt verstaan die werkzaamheden die de mogelijkheden van de werknemer niet 
te boven gaan. Criteria voor de beoordeling of sprake is van passende werkzaamheden zijn o.a. opleiding, ervaring en afstand tot de werkplek. De 
overplaatsing heeft geen directe gevolgen voor het salaris van de werknemer. 
 
ARTIKEL 18 
 
Studiekostenregeling 
 
Indien op vrijwillige basis een studie wordt gevolgd, die naar het oordeel van de werkgever in het belang is van het bedrijf en verband houdt met 
de beklede of te bekleden functie binnen het bedrijf, zal voor de gemaakte of te maken studiekosten een vergoeding worden verstrekt. 
 
Voor volledige vergoeding komen in aanmerking les- en examengelden die voor het volgen van de studie of het afleggen van een examen 
noodzakelijkerwijs zijn gemaakt. 
Vergoedingen voor alle overige bijkomende kosten (b.v. leermiddelen, reiskosten) zullen in overleg met de betrokkene naar redelijkheid worden 
vastgesteld. 
 
De vergoedingen worden verstrekt op of omstreeks het tijdstip waarop de kosten dienen te worden gemaakt. Het betrokken personeelslid dient de 
hoogte van de gemaakte of te maken studiekosten naar genoegen van de werkgever aannemelijk te maken. 
 
Ten aanzien van de vergoedingen gelden de volgende restricties: 
 
a. Vergoedingen worden alleen verstrekt op basis van de door de cursusleiding voor die studie vastgestelde studieduur.  

Wanneer het betrokken personeelslid binnen een redelijke termijn na het verstrijken van die studieduur het betreffende diploma niet heeft 
gehaald, dient hij de gehele ontvangen studiekostenvergoeding te restitueren; hiermede wordt gelijkgesteld het verlaten van de dienst van het 
concern vóór het behalen van het diploma. Indien het diploma niet wordt behaald en/of de studie voortijdig wordt afgebroken als gevolg van 
ziekte, worden de studiekosten alleen dan vergoed als de medewerker voorafgaande aan de ziekte de cursus volledig heeft gevolgd.  

 
b. Indien een studie voortijdig wordt beëindigd, dient dit aan de afdeling Personeelszaken kenbaar te worden gemaakt. 
 
c. Indien het diploma niet wordt behaald en/of de studie voortijdig wordt afgebroken als gevolg van ziekte, worden de studiekosten alleen dan 

vergoed als de medewerker voorafgaande aan de ziekte de cursus volledig heeft gevolgd. 
 
d. Wanneer het betrokken personeelslid binnen de termijn van één jaar na het behalen van het diploma de dienst van het concern verlaat, dient hij 

50% van de ontvangen studiekostenvergoeding te restitueren. 
 

   NB: Voor zover studiekosten overeenkomstig deze regeling zijn vergoed of daarop een aanspraak bestaat, kunnen ze niet als buitengewone lasten 
of aftrekbare kosten in aftrek worden gebracht voor de inkomstenbelasting. 

 
ARTIKEL 19 
 
Uitkering bij jubilea 
 
In de volgende gevallen wordt een jubileumgratificatie toegekend ter grootte van: 
 

½ maand salaris bij 12 ½ jaar onafgebroken dienst 
1 maand salaris bij 25 jaar onafgebroken dienst 
1 maand salaris bij 35 jaar onafgebroken dienst 
1 maand salaris bij pensionering of prépensionering 

 
De jubileumgratificatie zal bruto voor netto worden toegekend, voor zover de fiscale mogelijkheden dit toelaten. 
 
De jubileumgratificatie wordt minimaal berekend over het maximum van loonschaal 5. 
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ARTIKEL 20 
 
Uitkering na overlijden 
 
Bij overlijden van een werknemer tijdens het dienstverband zal salaris worden uitgekeerd tot het einde van de maand waarin het overlijden 
plaatsvond. Voorts zal ter zake van het overlijden een uitkering ineens worden verleend ten bedrage van driemaal het salaris over één maand, dat 
de werknemer laatstelijk rechtens toekwam: 
 
1. aan de langstlevende der echtgenoten, van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde; 
 
2. bij ontstentenis van de onder 1 bedoelde persoon, aan de minderjarige, wettige of natuurlijke kinderen; 
 
3. bij ontstentenis van de onder 1 en 2 bedoelde personen, aan degene(n) met wie de werknemer duurzaam voorafgaande aan het tijdstip van 

overlijden, onafgebroken een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd en dit ook vooraf schriftelijk bij de werkgever bekend had 
gemaakt, met dien verstande, dat niet meer wordt uitgekeerd dan éénmaal de in de aanhef van dit artikel bedoelde uitkering ter zake van 
overlijden. 

 
Op de overlijdensuitkering wordt in mindering gebracht de uitkering ingevolge de Ziektewet, WAJONG of WAO. De overlijdensuitkering van 
drie maanden ineens is vrij van loon- en inkomstenbelasting en premieheffing sociale verzekeringen indien de fiscale mogelijkheden dit toelaten. 
 
De niet genoten vakantiedagen zullen worden uitbetaald, alsmede vakantiebijslag, één en ander pro rata. 
 
Voor alleenwonenden geldt dat, indien de rechthebbenden onder 1 of 2 ontbreken, de uitkering kan worden toegekend aan degene die volgens de 
werkgever het meest hiervoor in aanmerking komt. 
 
ARTIKEL 21 
 
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 
 
a: Gedurende het eerste ziektewetjaar: 

 
Gedurende het eerste ziektewetjaar wordt het salaris voor 100% doorbetaald, met dien verstande dat vanaf 1 april 1994, ter beoordeling door 
de directie, bij elke tweede ziekmelding de eerste ziektedag voor rekening van de werknemer zal zijn en op het salaris in mindering zal worden 
gebracht. Desgewenst kan de werknemer de betreffende inhouding compenseren door middel van inlevering van een roostervrije dag of 
vakantiedag. Voor chronische ziekten alsmede bedrijfsongevallen zal hierop een uitzondering worden gemaakt. 
 
Een zieke werknemer heeft geen recht op doorbetaling van zijn volledig loon alsmede ook op opbouw van verlofrechten, gedurende de tijd dat 
hij door zijn eigen toedoen zijn genezing vertraagd of belemmert, hetgeen zal worden beoordeeld door de bedrijfsarts van de arbodienst. De 
werknener heeft recht op een second opinion welke binnen één maand zal moeten plaatsvinden. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor 
het verzorgen van de second opinion. Gedurende de wachttijd op de second opinion zal de werknemer zijn loon doorbetaald krijgen. 

 
Indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een derde, zal aan de werknemer de genoemde aanvulling 
(bij wijze van voorschot) worden verleend. 
De werkgever zal de schade op de schade-veroorzaker verhalen. In deze schadeclaim kan in voorkomende gevallen ook de persoonlijke schade 
worden opgenomen. 
De werknemer machtigt hiertoe de werkgever via een zgn. acte van cessie (zie bijlage 3). 
 
Per  1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. In deze wet is geregeld dat werkgever en werknemer gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers. Indien het komt tot een WIA-aanvraag toetst UWV op basis 
van het Reïntegratieverslag of de werkgever en werknemer voldoende reïntegratie-inspanningen hebben geleverd. Indien dit niet het geval 
blijkt te zijn kan dit tot sancties leiden voor zowel werkgever als werknemer.  

 
b: Gedurende het tweede ziektewetjaar: 
 

Gedurende het tweede ziektewetjaar zal het salaris voor 85% worden doorbetaald. De pensioenopbouw zal conform dit percentage worden 
aangepast. Indien een werknemer gedurende het tweede ziektewetjaar gedeeltelijk hersteldt en voor dit deel ook zijn gebruikelijke 
werkzaamheden uitvoert, zal men voor dit deel 100% van het salaris doorbetaald krijgen. Het deel waarvoor men in de ziektewet blijft zal 
worden afgerekend tegen 85%. 

 
c: Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen): 
 

In geval van arbeidsongeschiktheid is het van belang dat de werknemer actief kan blijven. De werkgever zal, indien het zinvol en mogelijk is: 
- Preventieve maatregelen nemen, opdat de arbeidsplaats voor de werknemer behouden kan blijven. 
- Een actieve, bemiddelende rol vervullen bij het zoeken naar een vervangende arbeidsplaats voor de werknemer, waarin hij, 

overeenkomstig de daarvoor geldende normen, eventueel partieel zijn werkzaamheden kan verrichten. 
- Zich inspannen om de werknemer de voor een eventuele herplaatsing benodigde opleiding te (doen) geven. 
 Ook van de werknemer wordt volledige medewerking verwacht. 
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- Regeling IVA (Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): 
 

Werknemers die na 2 jaar ziektewet nog volledig en duurzaam arbeidsongeschikt blijven, kunnen een beroep doen op de regeling IVA. 
Werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering uit de IVA, ontvangen gedurende 1 jaar een aanvulling ter grootte van 10% 
van het vastgestelde dagloon. 

 
- Regeling WGA (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten): 
 

Werknemers die na 2 jaar ziektewet nog volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, kunnen een beroep doen op de regeling 
WGA. Werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering uit de WGA ontvangen gedurende 1 jaar een aanvulling ter grootte van 
10% van het vastgestelde dagloon. 

 
d: Vervolguitkeringen boven de hiervoor genoemde aanvullingen uit de wet WIA: 
 
 Personeel met een dienstverband van langer dan 15 jaar: 0,5 jaar 10% van het vastgestelde dagloon. 
 Personeel met een dienstverband van langer dan 20 jaar: 1 jaar 10% van het vastgestelde dagloon. 
 Personeel met een dienstverband van langer dan 25 jaar: 2 jaar 10% van het vastgestelde dagloon. 
 
 Het aantal dienstjaren bij ingangsdatum WIA is hierbij bepalend. 
 
ARTIKEL 22 
 
Wet REA 
 
Voor wat betreft de doelstelling met betrekking tot de Wet op de Reïntegratie van Arbeidsgehandicapten wordt verwezen naar bijlage 4. 
 
ARTIKEL 23 
 
Zorgverzekering 
                  
Er is een collectieve Zorgverzekering afgesloten bij CZ Actief in Gezondheid. Het staat de werknemer vrij om toe te treden tot deze verzekering. 
 
ARTIKEL 24 
 
Ongevallenverzekering 
 
Er geldt voor werknemers een doorlopende verzekering voor ongevallen. De premie hiervan komt voor rekening van de werkgever. De regeling 
inzake uitkeringen bij overlijden of blijvende invaliditeit gaat als bijlage 9 hierbij, waarbij de uiteindelijke polis bepalend is. 
 
ARTIKEL 25 
 
Oudere werknemers 
 
1. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen op basis van een medische of sociale indicatie het verzoek indienen met een aangepast dienstrooster 

te mogen werken. Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het verrichten van nachtdienst. Indien loodsmedewerkers 
boven de 50 jaar of kantoormedewerkers (hiertoe ook behorend loodskantoor- en buitendienstmedewerkers) boven de 55 jaar te kennen geven, 
dat zij geen overwerk meer wensen te verrichten, dan zullen zij hiertoe niet meer worden verplicht. 

 
2. Voor de medewerkers die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt kan de normale arbeidsduur worden bekort met een 1/2 dag per week en voor  

medewerkers die de leeftijd van 61 jaar hebben bereikt kan de normale arbeidsduur worden bekort met een hele dag per week. Deze halve en 
hele dag zullen worden afgerekend tegen 20% van het salaris. Medewerkers die er voor kiezen 100% door te werken zullen ook 100% van het 
salaris doorbetaald krijgen. Een en ander na overleg met betrokkene halfjaarlijks te regelen en op basis van vrijwilligheid van 
werknemerszijde. Verlofopbouw zal plaatsvinden op basis van de werkelijke arbeidsduur. 

 
ARTIKEL 26 
 
BHV-vergoeding 
 
De werkgever zal de leden van de BHV-commissie een BHV-vergoeding toekennen, indien en voor zover de werknemer volgens de in de bijlage 
5 opgenomen BHV-regeling daarop aanspraak maakt. 
 
ARTIKEL 27 
 
Uitvoering Ziektewet 
 
De uitvoering van de Ziektewet zal geschieden conform de regels van de Uitvoeringsinstelling.  
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ARTIKEL 28 
 
Vergoeding bij verhuizing 
 
1. Indien de werknemer als gevolg van verandering van zijn standplaats, op verzoek van de werkgever gaat verhuizen, betaalt de werkgever hem 

een verhuiskosten-vergoeding. De vergoeding bestaat voor een gehuwde werknemer en voor een ongehuwde werknemer, die een eigen 
huishouding voert, uit 12% van het jaarinkomen (met een minimum van € 2.042,-- en een maximum van € 4.537,--), vermeerderd met het 
bedrag der transportkosten. De vergoeding zal bruto voor netto worden toegekend, voor zover de fiscale mogelijkheden dit toelaten. De 
vergoeding geschiedt op declaratiebasis en de werknemer moet bewijzen bijvoegen, dat de door hem opgegeven verhuis- en transportkosten 
ook daadwerkelijk zijn gemaakt. 

 
2. De werknemer heeft geen recht op vergoeding van verhuiskosten, indien hij zelf om een verandering van standplaats heeft gevraagd. De 

werkgever zal echter, indien hij de verandering in het belang acht van de onderneming of andere bijzondere redenen aanwezig acht, een naar 
billijkheid vast te stellen vergoeding toekennen. 

 
3. Indien de werknemer binnen 2 jaar na ontvangst van de verhuiskostenvergoeding als bedoeld in lid 2 het dienstverband met de werkgever 

beëindigt, of de werkgever het dienstverband met de betrokken werknemer om dringende redenen wenst te beëindigen, kan de werknemer 
verplicht worden 50% van de ontvangen vergoeding terug te betalen. 

 
ARTIKEL 29 
 
Pensioenvoorzieningen 
 
Werknemers die op 1-1-1989 deelnemer zijn in een pensioenfonds, zullen hierin in principe blijven deelnemen. 
Degenen, die bij de werkgever in dienst treden en voldoen aan de bepalingen van de statuten en reglementen van de Stichting Pensioenfonds van 
de Koninklijke Nedlloyd, zullen als deelnemer in dit pensioenfonds worden opgenomen.  
 
Met ingang van 1 januari 2006 is een eigen bijdrage in de pensioenregeling ingevoerd. De eigen bijdrage bedraagt 1% van de pensioengrondslag 
en wordt jaarlijks per 1 januari voor het hele kalenderjaar vastgesteld. Bij deelnemers aan de pensioenregeling OPTAS wordt deze eigen bijdrage 
verrekend met de compensatie pensioenpremie.  
 
ARTIKEL 30 
 
Kinderopvang 
 
Voor kinderopvang zal per jaar € 10.000,00 beschikbaar worden gesteld. 
 
ARTIKEL 31 
 
Kwaliteit reïntegratieactiviteiten 
 
 Ingeval een reïntegratiebedrijf wordt betrokken bij de reïntegratie van een arbeidsongeschikte werknemer zal deze hierin een actief beleid moeten  
voeren. Bij de selectie van reïntegratiebedrijven zal Damco hiermee rekening houden, waarbij: 
 
a. De werkgever heeft de plicht een redelijke inspanning te doen in het kader van de reïntegratie van een geheel of gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werknemer. 
 
b. Of er voor een geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer aangepast werk binnen Damco bestaat, is een afweging die de werkgever 
in  
 samenspraak met de bedrijfsarts maakt. 
 
c. Indien er hiertoe geen mogelijkheden bestaan en er is sprake van een minimaal percentage arbeidsongeschiktheid, zal Damco een extern 

reïntegratiebedrijf inschakelen. 
 
d. Het reïntegratiebedrijf zal de zaak rond de werknemer evalueren op basis van de wensen, motieven, perspectieven, vaardigheden en 

ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer. 
 
d. De door het reïntegratiebedrijf te volgen methodiek zal inzichtelijk moeten zijn en tenminste voldoen aan de volgende elementen/stappen: 

- assesment van de werknemer (zie d.). 
- inventarisatie mogelijkheden arbeidsmarkt (eigen bestanden/kennis/netwerken van het reïntegratiebedrijf). 
- evaluatie van/met werknemer, werkgever uitmondend in een advies. 
- rapportage. 

 
ARTIKEL 32 
 
Einde van het dienstverband 
 
1. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat daarvoor opzegging nodig is door het verstrijken van de tijd, 

waarvoor zij is aangegaan. 
 
2. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt, tenzij anders wordt overeengekomen, door het bereiken van de AOW- of de 

pensioengerechtigde leeftijd. Voorts kan zowel de werkgever als de werknemer de overeenkomst met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen dienaangaande doen eindigen. 
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3. Nadat een werknemer twee jaar ziek is en gedurende één jaar een WAO- of WIA-uitkering heeft genoten en in het laatste jaar bij werkgever 

geen arbeid heeft verricht, kan het nog bestaande dienstverband worden beëindigd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden na toestemming 
van het CWI, en zal niet worden aangevraagd voordat met het UWV overleg heeft plaatsgevonden. 

 
4. Indien de werknemer binnen één jaar nadat het ontslag is ingegaan weer volledig arbeidsgeschikt wordt, dan heeft hij het recht op 

voorkeursbehandeling bij sollicitatie naar een vacante functie. 
 
ARTIKEL 33 
 
Opzegtermijn 
 
1. De werkgever zal de dienstbetrekking, onverminderd het in deze overeenkomst omtrent de proeftijd bepaalde, te allen tijde door opzegging 

met wederzijds goedvinden kunnen doen eindigen. 
Hierbij zal de wettelijke opzegtermijn in acht worden genomen. De opzegging zal door de werkgever alleen gedaan worden tegen de laatste 
dag van een kalendermaand. De opzegtermijn bedraagt, voor werknemers met een arbeidsovereenkomst op de dag van opzegging van korter 
dan 5 jaar, één maand, een arbeidsovereenkomst langer dan 5 jaar twee maanden, een arbeidsovereenkomst langer dan 10 jaar drie maanden en 
een arbeidsovereenkomst langer dan 15 jaar vier maanden. 

 
2. De werknemer zal de dienstbetrekking, onverminderd het in deze overeenkomst omtrent de proeftijd bepaalde, te allen tijde door opzegging 

met wederzijds goedvinden kunnen doen eindigen. 
De opzegging zal door de werknemer alleen worden gedaan tegen de laatste dag van een kalendermaand. De opzegtermijn  voor de werknemer 
bedraagt één maand, ongeacht de lengte van het dienstverband. 

 
ARTIKEL 34 
 
Geschillen 
 
1. Partijen verbinden zich om, indien tussen hen een verschil van mening bestaat met betrekking tot de interpretatie, de naleving of het 

toepasselijk zijn van de CAO, te trachten in overleg tot overeenstemming te komen. 
 
2. Wanneer één der partijen tijdens het in punt 1 bedoelde overleg meent, dat zulk een overeenstemming niet te bereiken is, wordt het geschil aan 

de Kantonrechter voorgelegd. 
 
ARTIKEL 35 
 
Werkgelegenheid 
 
1. De vakorganisaties zullen tijdig worden geïnformeerd over voorgenomen beslissingen, die een voorzienbare invloed op de werkgelegenheid 

hebben.  
 
2. Deze informatie zal zodanig uitgebreid zijn, dat de vakorganisaties zich een oordeel kunnen vormen van de werkgelegenheidsaspecten. 
 Voorts zal deze informatie zo tijdig worden verstrekt, dat over de voorgenomen beslissingen nog daadwerkelijk overleg mogelijk is. 
 
3. Tenminste éénmaal per jaar zullen de vakorganisaties worden uitgenodigd voor een informatieve bespreking van de algemene situatie van de 

werkgever alsmede over de vooruitzichten, met name op het gebied van de werkgelegenheid en de technologische ontwikkelingen in de 
onderneming. 

 
4. Van geval tot geval zal worden vastgesteld in hoeverre de te verstrekken informatie vertrouwelijk dient te blijven en zo ja, hoelang. 
 
Belangrijke reorganisaties, sluiting, e.d. 
 
Onverlet al hetgeen geregeld is in de Wet op de Ondernemingsraden zal werkgever ingeval van ingrijpende reorganisatie, sluiting en/of verkoop 
van het bedrijf waar deze CAO van toepassing is, die invloed heeft op de werknemers vallend onder deze CAO, de werknemersorganisaties 
uitvoerig informeren teneinde in onderling overleg tot een Sociaal Begeleidingsplan te komen (zie bijlage 7). De werknemersorganisaties zullen 
onmiddellijk door de werkgever in kennis worden gesteld van een aanvraag van surséance van betaling of van een ingediend verzoek tot failliet-
verklaring.  
 
ARTIKEL 36 
 
Werkgeversbijdrage voor scholing en vorming van vakbondsleden 
 
Per georganiseerde werknemer zal werkgever een bijdrage van € 35,00 per jaar aan de contracterende werknemersorganisaties betalen. 
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ARTIKEL 37 
 
Duur van de overeenkomst 
 
De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan op 1 april 2006 voor de termijn van 12 maanden, aldus eindigende op 31 maart 2007. 
Indien de CAO door één der partijen wordt opgezegd en na afloop van de loopduur niet is verlengd of een nieuwe CAO is afgesloten, zullen de in 
deze CAO genoemde voor zover van toepassing zijnde voorwaarden, als individuele arbeidsvoorwaarden van kracht blijven. 
 
Zij kan door ondergetekenden door middel van email/fax en per post aan de wederpartij, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, 
worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode. 
 
Zolang geen der partijen tot opzegging der overeenkomst overgaat, wordt deze stilzwijgend verlengd. Beëindiging van de overeenkomst kan ook 
niet anders plaatsvinden dan door middel van email/fax en per post aan de andere partij, mits een opzegtermijn van drie maanden in acht wordt 
genomen. 
 
Bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden is uitgegaan van het prijsindexcijfer over de periode oktober 2005 tot april 2007. 
 
Partijen komen overeen dat, indien en voor zover tijdens de duur van dit contract in overleg tussen de regering en het georganiseerde bedrijfsleven 
wijzigingen worden gebracht in de bij de totstandkoming van dit contract ten aanzien van de loonvorming geldende gedragsregels of daarbij 
gehanteerde formule, in gezamenlijk overleg zal worden nagegaan of en op welke wijze een voorziening zal worden getroffen om één en ander, 
met inachtneming van de alsdan geldende spelregels, te realiseren. 
 
Aldus overeengekomen en getekend te Rotterdam.  
 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
Partij ter ene zijde    Partijen ter andere zijde 
 
 
DAMCO (NETHERLANDS) B.V.   FNV Bondgenoten 
       
DAMCO INTERNATIONAL B.V.    
       
       
Direkteur  :     Bestuurder :   
       
       
       
       
       
             

 CNV Bedrijvenbond 
       
       
       
        

 Bestuurder : 
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BIJLAGE 1a 
 
Salarissystemathiek 
 
Het salarissysteem dat wordt toegepast, gaat uit van maandsalarissen. 
Het salarissysteem is zo opgebouwd, dat de hoogte van het salaris van een werknemer wordt bepaald door: 
- functiegroep waarin zijn of haar functie is ingedeeld 
- de ervaring in de functie annex 
- de relevante kennis en opleiding voor de functie 
 
Hieronder wordt op elk van deze salarisbepalende factoren nader ingegaan. 
 
De functiegroep waarin een functie is ingedeeld 
Het salaris van iedere werknemer is in de eerste plaats afhankelijk van het niveau van de functie die door hem of haar wordt vervuld. 
Niveauverschillen tussen functies worden in de systematiek tot uitdrukking gebracht door middel van een 12-tal functiegroepen. 
Deze functiegroepen worden aangegeven met de cijfers 1 t/m 12 waarbij geldt, dat de laagste functiegroep wordt aangegeven met het cijfer 1 en 
de hoogste functiegroep met het cijfer 12. 
 
Voor de werknemers wier functies ingedeeld zijn in de functieklassen 1 tot en met 12 is de Collectieve Arbeidsovereenkomst van toepassing. 
Voor iedere functiegroep bestaat een afzonderlijke salaristabel. Functies worden geanalyseerd en geclassificeerd volgens het Nedlloyd 
Functiewaarderingssysteem. 
 
De werknemer kan na schriftelijk geïnformeerd te zijn over zijn functieklasse, de werkgever om een mondelinge toelichting vragen. 
In geval van blijvend verschil van mening over de juiste inschaling van een functie, kan een werknemer zich laten bijstaan door een deskundige 
van zijn werknemersorganisatie. 
 
De werkgever kan zich laten bijstaan door een externe adviseur. 
 
Partijen zullen streven naar afwikkeling van de procedure binnen een tijdsbestek van 6 maanden. Eventuele salariswijziging gaat in per 1 januari 
volgend op het jaar waarin schriftelijk beroep wordt aangetekend. 
 
De leeftijd van de betrokken werknemer/ster 
De salaristabellen behorend bij de functiegroepen 1 t/m 6 hebben een leeftijdstraject. 
Het leeftijdstraject geldt voor jeugdige personeelsleden, dat wil zeggen voor personeelsleden die nog niet ouder zijn dan 21 jaar. Voor hen bestaat 
een rechtstreekse relatie tussen leeftijd en salaris; bij een bepaalde leeftijd hoort een bepaald salaris. 
Het leeftijdstraject kent jaarlijkse salarisverhogingen; nl. In de maand dat de betreffende werknemer die leeftijd bereikt.  
 
Ervaring- annex kennis en ervaring voor de functie 
Het ervaringstraject en een prestatiebeoordelingstraject van de salaristabel vangt aan bij 22-jarige leeftijd. Vanaf dat moment bestaat geen 
rechtstreekse relatie meer tussen leeftijd en salaris. 
Salarisverhogingen die na het bereiken van de 22-jarige leeftijd volgen zijn niet meer gebaseerd op veranderingen in de leeftijd, maar worden 
toegekend op basis van opgedane ervaring in de functie. Zij worden periodieken genoemd. 
De zogenaamde 01 periodiek start in alle functieklassen bij 22-jarige leeftijd en is gelijk aan het salaris bij 22-jarige leeftijd. 
 
Naast de bovengenoemde ervaring kent deze salarissystematiek de mogelijkheid om bij de salarisvaststelling een waardering van de individuele 
prestatie tot uitdrukking te brengen (zie salarisbeoordeling). 
 
Zolang een personeelslid in zijn of haar functieklasse de eindperiodiek nog niet heeft bereikt, kunnen op basis van de beoordeling één of meerdere 
periodieken worden toegekend. 
 
Indeling bij promotie 
Indien een medewerker als gevolg van functiewijziging promotie maakt, zal zijn salaris in de voor de nieuwe functie geldende salaristabel op het 
naast hogere bedrag plus een periodiek worden ingedeeld. 
Indien deze promotie vóór 1 september valt, zal de reguliere beoordeling in oktober/november plaatsvinden, indien de promotie na 1 september 
plaatsvindt, zal halverwege het kalenderjaar een beoordeling worden opgemaakt (medio juni). Voor de laatste categorie medewerkers gelden de 
normale spelregels als genoemd onder salarisbeoordeling en beoordelingssystemen. 
 
Indeling bij plaatsing in lagere loonschaal 
Indien een medewerker buiten zijn toedoen in een lager geclassificeerde functie wordt tewerkgesteld, zal zijn persoonlijk salaris worden gesplitst 
in een functiesalaris en een persoonlijke toeslag. 
Het persoonlijk salaris is de basis voor de berekening van:  
-  vakantietoeslag 
-  pensioengrondslag 
- jubileumgratificatie 
-  ziekengeld 
 
Over functieloon worden algemene/initiële salarisverhogingen berekend. Tevens geldt het functieloon als basis voor de berekening van overuren. 
De persoonlijke toeslag wordt in euro’s bepaald en wordt, behalve bij promotie, verder buiten beschouwing gelaten. Promotieverhogingen leiden 
tot overeenkomstige verlaging van de persoonlijke toeslag. 



14   
 

 
 
 
Voor vervangingstoeslag zoals bedoeld in artikel 17 van de CAO kan slechts in aanmerking worden gekomen voorzover deze de persoonlijke 
toeslag overtreft. 
 
De automatische toekenning van een periodiek (voor zover de medewerker nog niet op zijn/haar eindperiodiek is ingeschaald) wordt niet meer 
toegekend. 
   
Wanneer door toedoen van de medewerker, deze in een lager geclassificeerde functie wordt tewerkgesteld, zal zijn salaris in maximaal twee jaren 
worden afgebouwd tot het maximale salaris in de voor de nieuwe functie geldende loonschaal. 
Automatische periodieken worden dientengevolge niet meer toegekend. 
 
Salarisbeoordeling 
 
Algemeen 
In de maanden oktober en november van elk kalenderjaar worden alle medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die nog niet op 
de eindperiodiek van hun functie worden beloond, beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een salarisbeoordelingsformulier dat door de 
chef wordt ingevuld. De werknemer krijgt, op zijn verzoek,  minimaal 7 dagen voor het beoordelingsgesprek inzage in de schriftelijke 
beoordeling. 
Eventuele salariswijzigingen worden pas doorgevoerd en aan betrokkene medegedeeld, indien de 2e beoordelaar (in het algemeen de naast hogere 
chef) het formulier mede heeft ondertekend en pas nadat de afdeling Personeelszaken (na de daarvoor geldende procedure) de salarisverhoging 
middels een salarisbrief heeft bevestigd. 
Deze salarisbrief wordt door de chef aan de betrokkene overhandigd. 
 
Beoordelingssysteem 
Het beoordelingssysteem kent vijftien beoordelingsaspecten, elk met een 9-puntsschaal onderverdeeld. Alle 15 aspecten dienen door de chef te 
worden ingevuld, voor zover deze op de te beoordelen medewerker van toepassing zijn. Afhankelijk van de functie heeft de beoordeling per 
aspect een verschillend gewicht, daarnaast zullen alle beoordelingen gerelateerd worden aan de verhoudingen en beoordelingen binnen hun 
directe omgeving, respectievelijk met vergelijkbare functies. 
Iedere medewerker, die nog niet op de eindperiodiek van zijn/haar functie is ingeschaald, ontvangt twee periodieken bij voldoende tot goed 
functioneren.  
Indien het functioneren het afgelopen jaar duidelijk aanleiding heeft gegeven deze periodieken niet te verstrekken, dit dient te blijken uit 
schriftelijke waarschuwing c.q. berisping aan de betreffende medewerker, zal geen periodiek worden verstrekt. 
Deze correctiemaatregel kan slechts eenmalig worden toegepast. Indien een werknemer het niet eens is met genoemde correctiemaatregel, kan hij 
hiertegen in beroep gaan bij een daartoe in te stellen commissie uit de Ondernemingsraad. 
 
Indien de medewerker een goede tot zeer goede beoordeling ontvangt (gemiddelde beoordeling twee punten rechts van het midden van de schaal) 
worden drie periodieken toegekend. Er kunnen vier periodieken worden toegekend indien de betreffende medewerker een zeer goede tot 
uitstekende beoordeling heeft ontvangen (beoordelingsgemiddelde meer dan drie punten rechts van het midden van de schaal). 
Er kunnen slechts periodieken worden toegekend totdat de eindperiodiek binnen de functie is bereikt.   
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BIJLAGE 1b 
 
 
                                                                              Salarisschalen Damco per 1 april 2006 
 
  
 
 
                                                                                              LOONSCHAAL 
 
Trede      2    3    4    5    6     7    8    9   10   11   12   
 
01 1326 1402 1496 1633 1747 1872 2016 2174 2487 2890 3230 
02 1354 1433 1531 1670 1789 1916 2063 2227 2548 2960 3310 
03 1385 1466 1565 1708 1828 1959 2110 2280 2610 3028 3390 
04 1415 1497 1600 1745 1870 2004 2158 2331 2669 3096 3469 
05 1445 1530 1636 1781 1909 2046 2206 2383 2730 3163 3549 
 
06 1475 1560 1669 1818 1951 2089 2252 2436 2793 3232 3629 
07 1504 1593 1703 1856 1990 2135 2300 2487 2855 3300 3709 
08 1534 1624 1739 1893 2032 2177 2349 2540 2916 3368 3788 
09 1562 1655 1772 1930 2073 2222 2395 2591 2977 3437 3869 
10 1593 1688 1808 1967 2113 2265 2444 2643 3039 3506 3948 
 
11 1623 1718 1843 2005 2153 2307 2491 2696 3101 3573 4029 
12 1652 1750 1878 2041 2194 2352 2540 2748 3161 3642 4108 
13 1682 1784 1911 2079 2235 2394 2585 2799 3223 3711 4188 
14 1712 1814 1948 2115 2277 2439 2634 2852 3285 3779 4267 
15 1742 1846 1980 2152 2316 2483 2682 2904 3346 3847 4347 
 
16 1771 1878 2017 2191 2357 2527 2728 2957 3407 3916 4427 
17 1802 1909 2050 2228 2396 2569 2777 3008 3468 3984 4507 
18 1830 1943 2085 2265 2439 2614 2824 3060 3530 4052 4586 
19 1862 1972 2119 2301 2480 2656 2871 3111 3593 4120 4667 
20 1891 2005 2155 2339 2519 2701 2920 3162 3654 4189 4745 
 
21 1916 2024 2179 2369 2555 2742 2967 3215 3714 4257 4826 
22       3006 3267 3776 4326 4905 
23        3314 3832 4394 4972 
 
                                                                                                                        8a 
 
24                                                                                                                   3058 
25                                                                                                                   3110 
26                                                                                                                   3162 
27                                                                                                                   3213 
28                                                                                                                   3265 
  
 
                                                    Jeugdlonen per 1 april 2006 
               
                                                              LOONSCHAAL 
 
     2    3    4    5    6 

 
    
1   820  867  923 1005 1073    
2   948 1000 1066 1162 1241    
3  1073 1134 1210 1320 1411    
4  1201 1268 1351 1476 1579    
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BIJLAGE 1c 
 
 
 
Functiegroepen    Richtlijnfuncties 
 
 
 
I  - Aanname schaal 
 
 
II  - Loodsmedewerker 

- Receptioniste/telefoniste 
 
 
III  - Administratief medewerker 

- Aankomend operator 
-  Aankomend declarant 
- Vrijmaker/loper 
- Assistent expediteur 

 
 

IV  - Medewerker boekhouding 2 
- Medewerker betalingsverkeer 2 
- Loodsmedewerker all-round 

 
 
V  - Loodsmedewerker all-round container belader 

- Deklarant II 
- Expediteur II 
- Operationele administrateur 

 
 
VI  - Medewerker betalingsverkeer 1 

- Secretaresse 
- Deklarant I 
- Loodsbaas 
- Assistent technisch inkoper 
- Medewerker boekhouding I 
- Assistent bedrijfsleider 

 
 
VII  - Expediteur I 
 
 
VIII  - Teamleider betalingsverkeer 

- Applicatieprogrammeur 
- Senior expediteur 
- Senior deklarant 
-  Teamleider boekhouding 
- Verkoper binnendienst 
- Systeembeheerder 
- Teamleider 

 
 
IX  - Senior verkoper binnendienst 

- Technisch inkoper procurement 
- Systeemontwerper 
- Bedrijfsleider 
- Afdelingschef 
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BIJLAGE 2 
 
 
Reiskostenvergoeding 
 
 
Aan werknemers wordt een tegemoetkoming verstrekt op basis van de kosten per trein 2e klasse, respectievelijk openbaar interlokaal vervoer, 
alsmede eventueel openbaar vervoer in de woon- en/of werkplaats over de kortste afstand. 
 
Er zal een basisvergoeding gelden voor degenen die maximaal 3 km van hun standplaats wonen. De werknemers die op grotere afstand van deze 
standplaats wonen, ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten volgens onderstaande tabel. 
 
De maximale vergoeding is gelijk aan de kosten van 36 tariefeenheden, gebaseerd op de kosten van een maand/trajectabonnement al dan niet 
gecombineerd met een NS- kortingskaart. 
            
Bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, zal de betaling van de reiskostenvergoeding een einde nemen per laatste dag van de 
maand volgende op de maand waarin de arbeidsongeschiktheid begon en wederom een aanvang nemen per de eerste van de maand volgende op 
de dag waarop de arbeid werd hervat. 
 
Tariefeenheden   Vergoeding op maandbasis  
 
 0 t/m 8    €  41,83 
 9     €  44,50 
10     €  48,41 
11     €  52,33 
12     €  56,25 
13     €  58,91 
14     €  62,83 
15     €  66,75 
16     €  69,33 
17     €  73,25 
18     €  77,16 
19     €  81,08 
20     €  83,66 
21     €  87,58 
22     €  91,58 
23     €  94,16 
24     €  98,08 
25     € 102,00 
26     € 105,91 
27     € 108,58 
28     € 112,50 
29     € 116,41 
30     € 119,00 
31     € 123,00 
32     € 126,91 
33     € 129,50 
34     € 133,41 
35     € 137,33 
36     € 141,25 

 
Maandabonnement stad- en streekvervoer 
 
Zones     Vergoeding 
 
1     €  35,10  
2/3     €  59,55 
4/5     €  88,50 
6/7     € 117,80 
8/9     € 146,70 
10/11     € 175,85 
 
Stad/Streekabonnement* 
 
Zones     Vergoeding 
 
1     €  25,50 
2     €  38,00 
3     €  51,50 
 
* als aanvulling op NS-abonnement 



18   
 

 
 

BIJLAGE 3 
 
Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
 
MODEL AKTE VAN CESSIE 
 
 
als bedoeld in artikel 21 van de CAO van Damco. 
       
De ondergetekenden : 
 
A: ................... wonende te ...................., 

(werknemer/cedent), verder te noemen A  
 
en 
 
B: ................... gevestigd/wonende te ................., 

(werkgever van A/cessionaris), verder te noemen B 
 
geven het volgende te kennen: 
 
A kan jegens een derde, zijnde 
 
C:  ................... wonende te ....................., 

(cessus), verder te noemen C, 
 
aanspraak maken op een bedrag overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van bovengenoemde CAO ter zake van arbeidsongeschiktheid; 
A is bereid deze vordering aan B over te dragen en te cederen teneinde van B voorshands een voorschot te kunnen ontvangen zoals bedoeld in 
artikel 21 van bovengenoemde CAO; 
 
zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1 
 
A draagt bij deze over en cedeert aan B al hetgeen A uit hoofde en ter zake van de oorzaak van zijn arbeidsongeschiktheid te vorderen heeft en in 
de toekomst te vorderen zal hebben. 
 
Artikel 2 
 
A verleent aan B de bevoegdheid om zonodig deze cessie aan C te betekenen en de vordering van A op C te innen, daarvoor aan C kwijting te 
verlenen en zo nodig tot het nemen van rechtsmaatregelen over te gaan. 
 
Artikel 3 
 
A staat er voor in dat hij de enige gerechtigde tot de vordering is en dat hij bevoegd is deze vordering te cederen en dat de gecedeerde vordering 
vrij van beslag is en van daarop rustende zakelijke genots- en zekerheidsrechten. 
 
Artikel 4 
 
B zal aan A overeenkomstig artikel 21 van bovengenoemde CAO een voorschot op de schadeloosstelling betalen totaal voor het bedrag gelijk aan 
het bedrag van de cessie, zoals omschreven in artikel 1 van deze akte. 
 
Artikel 5 
 
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, interessen, boetes en andere uitgaven en schaden, hoe ook genaamd, voortvloeiend uit het 
incasseren van de ten deze gecedeerde vordering, komen ten laste van B, met inbegrip van de kosten van deze overeenkomst en van de bij die 
incassering betrokken rechtskundige raadsman, voorzover deze niet op de wederpartij zijn te verhalen. 
 
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en getekend  
 
te .............……………....., de ……..................2006 
 
 
 
 
 
 
...................……....... ...……….......................... 
 
(A/cedent/werknemer) (B/cessionaris/werkgever) 
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BIJLAGE 4 
 
 
 
Gehandicapte Werknemers 
 
 
Werkgever ziet het tot zijn taak om voor zover dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt, gelijke kansen voor gehandicapte en niet-gehandicapte 
werknemers voor wat betreft de deelname aan het arbeidsproces te bevorderen en de nodige voorzieningen te treffen voor het behoud, herstel of 
de bevordering van de arbeidsgeschiktheid van werknemers. 
 
Uitgangspunt bij het realiseren van deze doelstelling is de ter zake van toepassing zijnde wetgeving. 
 
In overleg met de vakorganisaties en OR zal bovenstaande doelstelling nader gepreciseerd worden naar beleid en hieruit voortvloeiende 
maatregelen en overlegsituaties. 
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BIJLAGE 5 
 
 
Regeling BHV-vergoeding 
 
 
1. Opleiding 
 

De kosten voor opleiding zijn voor rekening van de werkgever indien deze zijn instemming heeft gegeven. 
 
2. Diploma-uitreiking 
 

Bij het behalen van een diploma op verzoek van de werkgever wordt een vergoeding van bruto € 185,00 verstrekt. 
 
3. Jaarvergoeding 
 

Leden van de BHV-commissie ontvangen in de maand oktober een vergoeding van bruto € 150,00, indien één en ander op verzoek van de 
werkgever geschiedt. De vergoeding wordt voor het eerst betaald in de maand oktober volgend op het jaar waarin het diploma is behaald. 
Bij vaststelling van genoemd bedrag is rekening gehouden met het geldig houden van het diploma. 
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BIJLAGE 6 
 
 
 
Reglement Roostermatig Werken 
(CAO Afd. A, Art. 5) 
 
 
Alhoewel werkgever verwacht dat roostermatig werken een noodzaak zal worden in de toekomst, is bij het afsluiten van de overeenkomst nog 
geen invulling gegeven aan het Reglement Roostermatig Werken. 
 
Alvorens tot het invoeren van roostermatig werken over te gaan, zullen partijen over de verdere invulling van dit reglement nader overleg voeren. 
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BIJLAGE 7 
 
 
 
Sociaal Plan 
 
 
Bij voorgenomen ingrijpende reorganisaties of bedrijfssluiting, waarbij sociale belangen van de werknemers een rol spelen, zullen de 
Ondernemingsraad en de vakorganisaties tijdig worden geïnformeerd om in overleg met de werkgever tot een sociale begeleiding van de 
betrokkenen te komen. 
Zonodig zal een Sociaal Plan worden opgesteld. 
Over de inhoud hiervan zal dan nader overleg worden gepleegd. 
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BIJLAGE 8 
 
 
 
Bijlage Huishoudelijk Reglement 
 
 
Het huishoudelijk reglement van Damco wordt geacht onderdeel uit te maken van de CAO. 
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BIJLAGE 9 

 
Ongevallenverzekering 
 
De ongevallenverzekering biedt dekking voor een van het inkomen afhankelijke uitkering bij dood of blijvende invaliditeit ten gevolge van een 
ongeval. Onderstaand geven wij een samenvatting van de polis. Zoals steeds bij verzekeringen prevaleert uiteraard de formele polisinhoud. 
 
VERZEKERDEN 
 
Verzekerd is de persoon die met Damco een arbeidsovereenkomst heeft of daar als stagiair(e) werkzaam is. 
 
De polis verstaat onder: 
 
a. Ongeval: 

Een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de verzekerde, welke 
geneeskundig vast te stellen letsel veroorzaakt, waarvan de dood of blijvende invaliditeit het gevolg is. 
 

b. Blijvende invaliditeit: 
Het verlies of blijvende onbruikbaarheid van één of meer lichaamsdelen en/of organen of een deel daarvan. 

 
Omvang van de dekking 
 
Verzekerd is: 
 
A. bij overlijden ten gevolge van een ongeval een uitkering van 1 x het jaarloon met een minimum van € 22.689,01 (rubriek A). 
 
B. bij algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval een uitkering van 2 x het jaarloon. Voor stagiares geldt hiervoor een bedrag 

van € 22.689,01 (rubriek B). 
 
Voor deze verzekering is jaarloon het loon van de verzekerde, zoals dat aan de belastingdienst wordt opgegeven, over de periode van 12 maanden 
onmiddelijk voorafgaand aan het ongeval. 
 
Dekking 
 
Wereldwijd, 24 uur per dag, derhalve in en buiten beroep. 
 
Blijvende invaliditeit 
 
Indien verzekerde door een ongeval in enige mate blijvend invalide wordt, zal aan de hand van het vast te stellen invaliditeitspercentage, hetzelfde 
percentage van het verzekerd bedrag (Rubriek B) worden uitgekeerd. Om tot schatting en bepaling van dit invaliditeitspercentage naar rato en 
naar ernst bij bereikte geneeskundige eindtoestand te komen, zal hierbij gebruik worden gemaakt van de invaliditeitstaxe zoals hierna vermeld: 
 
Bij volledig (functie)verlies van: 
-  Gehele krankzinnigheid of verstoring van de geest 100% 
- Gehele verlamming     100% 
- Beide ogen     100% 
- Eén oog      50% 
- Eén oorschelp       5% 
- Het spraakvermogen      50% 
- Het gehele gehoorvermogen    60% 
- Het gehoorvermogen aan één oor    25% 
- De reuk of de smaak       5% 
- Neus       10% 
- Een natuurlijk blijvend gebitselement     1% 
- De milt      10% 
- Een nier      20% 
- Een long      30% 
- Beide armen     100% 
- Beide handen     100% 
- Beide benen     100% 
- Beide voeten     100% 
- Eén arm of hand en één been of voet   100% 
- Arm in schoudergewricht     80% 
- Arm in ellebooggewricht     75% 
- Hand in polsgewricht     70% 
- Duim       25% 
- Eén wijsvinger      15% 
- Eén middelvinger      12% 
- Eén van overige vingers     10% 
- Eén been of voet      70% 
- Eén grote teen      10% 
- Eén van de andere tenen      5% 
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Bij blijvend gedeeltelijk (functie)verlies wordt een evenredig deel van genoemde percentages vastgesteld. 
Onbruikbaarheid wordt met verlies gelijkgesteld. 
 
Uitsluitingen 
 
Niet gedekt zijn ongevallen ontstaan: 
 
a. door opzet, met goedvinden of door uitlokking van de verzekerde of een ander die bij de verzekering belang heeft; 
b. door zelfmoord door verzekerde of poging daartoe of zelfverminking en grove roekeloosheid; 
c. door vrijwillig en zonder enige medische reden onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, bedwelmende, opwekkende of 

soortgelijke middelen; 
d. - door oorlogshandelingen in Nederland; 

- door oorlogshandelingen in het buitenland, tenzij het ongeval plaatsvindt binnen 14 dagen nadat zich voor de eerste maal dergelijke        
gebeurtenissen voordoen in een land waarin verzekerde verblijft en door het uitbreken van oorlogshandelingen aldaar verrast is; 
- door onlusten van allerlei aard en de daartegen genomen maatregelen tenzij verzekerde bewijst dat hij niet aan de zijde van de  
onruststokers   actief of door opruiing deelnam; 

e. door atoomkernreacties tenzij deze zijn opgewekt met het oog op een medische behandeling van een gedekt ongeval; 
f. bij vechtpartijen (anders dan bij zelfverdediging), het plegen van of deelnemen aan een misdrijf of waagstuk terwijl het waagstuk niet 

noodzakelijk was voor het uitoefenen van het beroep van verzekerde; 
g. tijdens deelneming aan welke sport dan ook die niet als amateur beoefend wordt; 
h. tijdens deelneming aan wedstrijden met rijwielen, paarden, automobielen en/of motorrijwielen waarvan de snelheid een overwegende factor 

uitmaakt met inbegrip van de voorbereiding daarop. 
 
Kennisgeving van een ongeval 
 
De verzekeringnemer, verzekerde en/of belanghebbende(n) is/zijn verplicht: 
 
A. Bij overlijden: 
 
1. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur na het ongeval de Maatschappij telegrafisch of telefonisch kennis te geven van het 

ongeval onder opgave van alle, door de Maatschappij verlangde, bijzonderheden; 
 

7. bij overschrijding van genoemde termijn van 48 uren gaat de aanspraak op uitkering niet verloren indien, ten genoege van de 
Maatschappij, die overschrijding voldoende wordt gerechtvaardigd; 

 
8. de door de Maatschappij aangewezen geneeskundige en/of door de Maatschappij en gemachtigde persoon/personen alle gelegenheid 

te geven elk door hen noodzakelijk geacht onderzoek naar de doodsoorzaaak in te stellen; 
 

9. desgewenst sectie toe te staan.  
 
B. Bij blijvende invaliditeit 
 
1. zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 maanden aan de Maatschappij kennis te geven van het ongeval; 
 
2. zich zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling te stellen, resp. hieronder te blijven, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk 

is; 
 
3. zich op verlangen van de Maatschappij door een door hen aangewezen geneeskundige te laten onderzoeken of zich ter observatie in 

een door hen aangewezen ziekenhuis of inrichting te laten opnemen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de 
Maatschappij. 

 
Wordt de aangifte later gedaan, dan kan niettemin recht op uitkering ontstaan mits ten genoege van de Maatschappij wordt aangetoond dat: 
 

- de invaliditeit uitsluitend het gevolg is van een ongeval; 
- de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, kwaal, gebrekkigheid of abnormale lichaams-/geestesgesteldheid zijn vergroot en 
- de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelende arts heeft opgevolgd. 

 
Evenwel vervalt ieder recht op uitkering, indien de aangifte meer dan 5 jaren na het plaatsvinden van het ongeval geschiedt.  
 
Hulpverlening 
 
a. De kosten van de organisatie door AIG Assistance van vervoer van zieke, gewonde of overleden verzekerden als gevolg van een ongeval 

naar een ziekenhuis in Nederland of naar hun woonplaats in Nederland, alsmede de kosten van medisch noodzakelijk en bijzonder vervoer 
en van voorgeschreven medische begeleiding tijdens vervoer door een arts of verpleegkundige zijn verzekerd. 

 
b. AIG Assistance zal haar diensten verlenen in goed overleg met de verzekerden, binnen redelijke termijn en voor zover 

overheidsvoorschriften of andere externe omstandigheden dat niet onmogelijk maken. Zij zal vrij zijn in de keuze van diegenen die voor de 
hulpverlening worden ingeschakeld. AIG Assistance zal namens de verzekerden in hun naam verbintenissen aangaan. Zij heeft het recht 
vooraf de nodige financiële garanties te verlangen, voor zover de kosten voortvloeiende uit de verlening van haar diensten niet door de 
onderhavige verzekering zijn gedekt. 
Indien daaraan niet wordt voldaan vervalt zowel de verplichting van AIG Assistance om de verlangde diensten te verlenen, als ook de in 
verband daarmee anders bestaande dekking van de verzekering. Verzekeringnemer is verplicht de rekeningen van AIG Assistance terzake 
van diensten en/of kosten, waarvoor geen recht op vergoeding bestaat, binnen 30 dagen na datering van die rekeningen te voldoen. AIG 
Assistance is behalve voor eigen tekortkomingen en fouten, niet aansprakelijk voor de schade die een gevolg is van fouten of 
tekortkomingen van derden, onverlet de eigen aansprakelijkheid van deze derden. 

 
 


