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HOOFDSTUK I 
 

Aanhef 
 
 
 
 
De ondergetekenden: 
 
 
 
1. Eurotank Terminal Amsterdam B.V., gevestigd te Amsterdam,     enerzijds 
 
 
 
2. F.N.V. Bondgenoten, gevestigd te Utrecht,     anderzijds 
 
 
 
verklaren hierbij met elkaar het volgende te zijn overeengekomen: 
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HOOFDSTUK II      
Algemeen 

 
 
1. Definities 
 
 In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
 a. werkgever   partij te ener zijde; 
 
 b. vakvereniging   partij te andere zijde; 
 
 c.  medewerker   medewerk(st)er in loondienst van werk- 
      gever, zoals ingedeeld in de functieklassen. 
      (zie bijlage A) 
 
 
2. Algemene verplichtingen van de werkgever 
 
 1. De werkgever is verplicht met de medewerker een individuele arbeidsovereenkomst aan te gaan, waarbij 

deze overeenkomst van toepassing wordt verklaard, en hem van deze overeenkomst een exemplaar uit te 
reiken. 

 
 2. De werkgever verbindt zich geen uitsluiting toe te passen, noch toepassing daarvan te zullen vorderen, 

zolang de vakvereniging of leden van de vakvereniging geen werkstaking toepassen. 
 
 3. De werkgever verbindt zich geen actie te voeren of te bevorderen, welke ten doel heeft wijziging in deze 

overeenkomst te brengen. 
 
 
3. Algemene verplichtingen van de vakvereniging 
 
 1. De vakvereniging verbindt zich ten aanzien van de medewerkers voor wie deze overeenkomst is 

aangegaan, geen stakingen in het bedrijf van de werkgever te zullen toepassen of  bevorderen. 
 

 2. De vakvereniging verbindt zich met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van deze 
overeenkomst door hun leden te zullen bevorderen, geen actie te zullen voeren of te zullen bevorderen, 
welke beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst en daarbij hun krachtige medewerking aan de 
werkgever te zullen verlenen tot ongestoorde voortzetting van het bedrijf, ook indien een dergelijke actie 
door derden zou zijn veroorzaakt.  

 
 
4. Algemene verplichtingen van de medewerkers 
 

1. De medewerker is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed medewerker te 
behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. 

2.  De medewerker is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen  
 werkzaamheden, voorzover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit 
te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 
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 3. De medewerker is gehouden zich voor wat zijn diensttijd betreft te houden aan de bepalingen van de op 
de daarvoor bestemde plaatsen in het bedrijf van de werkgever aanwezige arbeidslijst of van het 
dienstrooster. 

 
 4. De medewerker is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarbij deze overeenkomst 

en het in hoofdstuk XIX bedoelde arbeidsreglement van toepassing worden verklaard. 
 
 5. De medewerker is gehouden zich naar de regels van deze overeenkomst en van het arbeidsreglement te 

gedragen.  
 
 6. Het is de medewerker niet geoorloofd, tenzij de werkgever hem schriftelijk toestemming heeft verleend, 

betaalde werkzaamheden voor derden te verrichten, noch als zelfstandige een nevenbedrijf te voeren. 
  
 7. De medewerker is gehouden zijn werk te verrichten in dat dienstrooster, dat voor hem is vastgesteld, 

omschreven in hoofdstuk VI, lid 1. 
 
  De overgang naar een ander dienstrooster zal na overleg in redelijkheid geschieden, overeenkomstig de 

wet en de bepalingen van deze overeenkomst. 
  Met het één en ander wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van de medewerker. 
 

8. De medewerker zal gegevens omtrent het bedrijf van de werkgever en de gang van zaken in het bedrijf 
zowel tijdens als na zijn dienstverband niet aan derden overbrengen. 

 
9. Correspondentie, aantekeningen, tekeningen en dergelijke die betrekking hebben op bedrijfszaken, zijn 

het eigendom van de werkgever; bij beëindigen van het dienstverband zal de werknemer alle in zijn bezit 
zijnde exemplaren daarvan bij de werkgever inleveren. 

  
 10. De werknemer mag onderzoekingen en ervaringen, die in verband staan met zijn werkzaamheden, alleen 

publiceren nadat in overleg met de werkgever is vastgesteld, dat het bekend worden van de te publiceren 
gegevens niet in strijd is met het bedrijfsbelang en de werkgever hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming 
schriftelijk verleent. 

 
 11. Verbeteringen en uitvindingen, die in rechtstreeks verband staan met de werkzaamheden van de 

werknemer, tijdens zijn dienstverband, komen toe aan de werkgever, behoudens de dwingende bepalingen 
van de octrooiwet. 

 
 
5. Veiligheid en milieu 
 
 1. Daar de behartiging van de bedrijfsveiligheid voor werkgever en medewerker een punt van centraal en 

uitzonderlijk belang is, zullen de vakverenigingen al het mogelijke doen om de werkgever te steunen in 
zijn pogen de medewerker gedegen begrip voor een veilige sfeer van leven en werken bij te brengen en 
hem te leiden tot nauwkeurige en overtuigde nakoming van de in het bedrijf bestaande 
veiligheidsvoorschriften. 

 
 2. Voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden dient het in de veiligheidsvoor- schriften daarvoor 

aangegeven aantal mensen in een veiligheidscommissie te worden benoemd. 
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 3. De medewerker is verplicht ten volle medewerking te verlenen aan het streven van de werkgever om een 
veilige werksituatie in het bedrijf te creëren en te handhaven. 

  Hij is gehouden de veiligheidsvoorschriften en -procedures stipt na te leven en de door de werkgever 
daartoe ter beschikking gestelde veiligheidskleding en -apparatuur daadwerkelijk te benutten en anderen 
(derden), te wijzen op veiligheidsvoorschriften die ter plaatse bestaan. Indien bij de medewerker hierover 
onzekerheid bestaat, dient hij zijn chef daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 

 
 4. De medewerker is verplicht ten volle medewerking te verlenen aan het streven van de werkgever om 

verontreiniging van het milieu tot een minimum te beperken. Hij is gehouden de voorschriften en 
procedures op dit gebied stipt na te leven. 

 
6.     Arbobeleidsplan 
 

De intentie is uitgesproken, dat met de ondernemingsraad van Eurotank Terminal Amsterdam B.V. 
gedurende de looptijd van deze CAO het Arbobeleidsplan jaarlijks 

            zal worden besproken. 
  
7. Geschillen 
 
 1. In geval van een verschil over de uitleg, toepassing en inachtneming van de overeenkomst tussen partijen, 

of tussen de werkgever en de vakvereniging, zullen de bij het geschil betrokken partijen geen staking of 
uitsluiting toepassen, doch de weg volgen die hieronder is aangegeven. 
 

2. In geval van een geschil zullen beide partijen zich in de hieronder aangegeven volgorde wenden tot  : 
 

1e. Bedrijfsleiding en Personeelszaken 
 
2e Ondernemingsraad, Vakbond Afdelingsbestuur (VAB) en Directie 
 
3e  Arbitragecommissie wiens uitspraak voor beide partijen bindend is. 
 

 
 
8. Naleving C.A.O. 
 
 Het toezicht op de juiste uitvoering van deze overeenkomst zal worden toevertrouwd aan  
 het Vakbonds Afdelings Bestuur (V.A.-Bestuur) en de Ondernemingsraad. 
 
 
 
9. Duur, opzegging en verlenging 
 
 1. Deze overeenkomst is aangegaan voor een tijdvak van drie jaar , ingaande 1 januari 2007 en zal eindigen 

op 31 December 2009. 
 
 2. Indien geen der partijen de overeenkomst per aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden vóór het einde 

van het onder lid 1 bedoelde tijdvak heeft opgezegd, wordt deze overeenkomst geacht met één jaar te zijn 
verlengd en zo vervolgens. 
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HOOFDSTUK III      
In- en uitdiensttredingen 

 
 
 
1. Bij indiensttreding zal de medewerker een individuele arbeidsovereenkomst tekenen, waarin hij verklaart 

een exemplaar van de Collectieve Arbeidsovereenkomst te hebben ontvangen en zich met de inhoud daarvan 
te verenigen. 

 
2. Tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst anders is vermeld, geldt een proeftijd van  
 2 maanden. 
 
3. De werknemer dient, voordat het dienstverband wordt aangegaan, zich te onderwerpen aan een 

geneeskundig onderzoek bij een door de werkgever aan te wijzen geneeskundige, hetwelk voor rekening van 
de werkgever komt. 

 
 
4. a. Bij beëindiging van het dienstverband door één der partijen zal de wettelijke opzegtermijn in acht worden 

genomen. 
 
 b. Ingeval de werkgever van oordeel is, dat op grond van bedrijfseconomische omstandigheden tot ontslag 

van medewerkers moet worden overgegaan, zal hij voor de ontslagaanzegging met partijen ter andere 
zijde in overleg treden omtrent de daaruit voor de betrokkenen voortvloeiende gevolgen. 

 
 c. Bij aanzegging van het onder b.) van dit artikel bedoelde ontslag zullen als regel medewerkers met het 

kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komen, tenzij het bedrijfsbelang of sociale 
omstandigheden zich hiertegen verzetten.  

 
5. Ingeval de werkgever tot het weer aannemen van personeel overgaat, zal door hem  
 voorrang worden gegeven aan die sollicitanten die het langste dienstverband bij de  
 werkgever hadden, mits niet meer dan twee jaar is verlopen sedert hun ontslag en tenzij  
 zij niet voldoen aan de functie-eisen. 
 
6. Het dienstverband wordt schriftelijk aangegaan. 
 
 Hierbij wordt onder andere vermeld: 
 
 a. De datum van indiensttreding. 
 b. De aard van het dienstverband. 
 c. De proeftijd. 
 d. Het salaris. 
 e. De functie + functie klasse (zie bijlage A). 
 f. Functie-omschrijving. 
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HOOFDSTUK IV 
Functies 

 
 

 
1. De functies, welke de werknemers verrichten, worden ingedeeld in functieklassen (zie bijlage A). 

 
2. Nieuwe functies, welke niet in de functielijst voorkomen zullen, alvorens te worden ingeschaald, eerst 

dienen te worden gegradeerd op basis van het bestaande systeem. 
 

3. Bij indiensttreding van nieuwe medewerkers (uitgezonderd junior-operators) worden de volgende 
richtlijnen aangehouden ten aanzien van de loopbaanplanning. 

 
Instroom   D-operator  Vier jaar 

 
            1e jaar opleiding + 2 jaar praktijk 
             en goed functioneren  C-operator  Drie jaar 
 
             2e jaar opleiding + totaal 4 jaar  
             praktijk en goed functioneren B-operator  Drie jaar 
 
             Met minimaal 10 jaar ervaring A-operator 
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HOOFDSTUK V     
Inkomen 

 
 
1. Salaris 
 
 a. De salarissen worden vastgesteld in een bedrag per maand. De uitbetaling vindt plaats per bank of giro op 

de 21e van de maand. Variabele componenten, die in de loop van een kalendermaand zijn opgebouwd, 
worden uitbetaald in de maand volgend op die, waarin zij zijn opgebouwd (hieronder valt bijv. overwerk, 
variabele vergoedingen). 

 
 b. De salariëring is rechtstreeks gekoppeld aan: 
  1. De klasse, waarin de functie van de medewerker is ingedeeld (zie bijlage A) 
  2. Het aantal schaal eenheden in die klasse van de medewerker. 
 
 c. Ter vergroting van de koopkracht wordt op 1 januari 2007, 2008 en 2009  een initiële loonsverhoging van 

€ 50,-- bruto per maand gegeven. 
 
 d. De jaarlijkse stappen blijven voor iedereen uitgezonderd de junior-operators en de D operators € 30,-- 

bruto, exclusief ploegentoeslag. 
 

e. De salaristabel van de D operators heeft 4 schalen. De 4e schaal van de D operators is  € 45,-- minder dan 
de schaal van de C 1 klasse. De jaarlijkse stappen worden €. 75.00 bruto, exclusief ploegentoeslag. 

 
 f.  De salaris schaal van de junior operator is leeftijd gebonden en als volgt opgebouwd; 
  Klasse 1 (18 jaar) = 60 % klasse 1 van de D operator 
 Klasse 1 (19 jaar) = 70 % klasse 1 van de D operator 
 Klasse 1 (20 jaar) = 75 % klasse 1 van de D operator 

Klasse 1 (21 jaar) = 85 % klasse 1 van de D operator 
Klasse 1 (22 jaar) = 90 % klasse 1 van de D operator 
 

2. Beoordeling 
 
 a. De halfjaarlijkse beoordeling ( 2x per jaar ) dient, alvorens te worden aangewend, ter bepaling van de 

genoemde schaaleenheden met de medewerkers te worden besproken. Indien de medewerker niet akkoord 
gaat met zijn beoordeling, kan de medewerker zich beroepen op Hoofdstuk II, artikel 7.2. 

  
 b. Op 1 januari van ieder jaar zal, indien blijkens de beoordeling de functievervulling voldoende is, het 

basismaandsalaris van de werknemer met één stap in de salaristabel, behorende bij de voor zijn functie 
geldende salarisklasse, worden verhoogd voorzover de werknemer het maximum van zijn salarisklasse 
nog niet heeft bereikt. 
 

 c. Indien de functievervulling naar de mening van het hoofd van dienst en de personeelschef onvoldoende 
wordt geacht en daardoor geen verhoging zal plaatshebben, wordt de betrokken werknemer hiervan tijdig 
op de hoogte gesteld, zodat rehabilitatie nog mogelijk is. Als tijdsbestek rekenen wij ca. 6 maanden van te 
voren. 
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 3.   Inschaling en promotie 
 

 Promotie naar een hogere klasse is mogelijk, echter dit houdt in dat de medewerker die functie in die klasse 
moet gaan vervullen zoals omschreven in de functielijst. (BijlageA) 

 Uitgangspunt blijft hierbij dat bij promotie de medewerker er in principe in salaris op vooruitgaat. 
 
 

4. Indexering 
 
 a. Indien in de periode waarvoor dit C.A.O. is afgesloten het CBS-prijsindexcijfer 2 % stijgt boven het 

prijsindexcijfer van november 2006 113,0 wordt ingaande de tweede maand volgende op die waarin de 
indexgrens wordt overschreden, een toeslag van 2 % toegekend op het basissalaris van schaal 13 van elke 
functieklasse behalve op alle schaaleenheden van de D operator en de junior operator. Deze zijn afgeleid 
van de C 1 klasse waardoor in deze 2 klassen automatisch het prijsindexcijfer verwerkt is. 

   
 b. Bij een daling van de prijsindex in de periode waarvoor dit C.A.O. is afgesloten, zal bij iedere 2 % daling 

van het CBS-prijsindexcijfer voor de kosten van levensonderhoud, het basissalaris worden verminderd op 
dezelfde wijze als vermeld in lid a. 

 
c. Onder het prijsindexcijfer wordt het geschoonde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (reeks alle 

huishoudens, afgeleid, 2000=100) verstaan, verstrekt door het Centraal  Bureau voor de Statistiek. 
 
 
   
5. Opbouw basis-maandsalaris 
 
 Dit is het maandsalaris exclusief de 30 % volcontinutoeslag voor de werknemers die  
 werkzaam zijn in de ploegendienst. 
 
6. De berekening van het uurloon 
 

 De berekening van het uurloon geschiedt op basis van 1/137 maal het basismaandsalaris,   
 (dit is gebaseerd op gemiddeld 219 werkdagen per jaar à 7,5 uur)  

 
 Basisuurloon (= basismaandsalaris/137) exclusief ploegentoeslag + normalen toeslagen volgens C.A.O. 

Hoofdstuk X. 
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HOOFDSTUK VI 
Arbeidstijd en dienstrooster 

 
 
1. De werkgever stelt in overleg met het V.A.-Bestuur, OR en in overeenstemming met de eisen van het bedrijf 

en de desbetreffende wettelijke bepalingen de dienstroosters en arbeidstijden vast, alsmede eventuele 
wijzigingen hierop, één en ander in overleg met het betrokken personeel met inachtneming van de wet op de 
O.R. 

 
2. Iedere medewerker werkt volgens een op hem/haar van toepassing zijnde dienstrooster: 
 
 a. In dagdienst   : 36 uur per week, exclusief schafttijden,   

      uitgaande van 7,75 uur per dag. 
       De werktijden vallen van maandag t/m vrijdag   

     tussen 07.00 uur en 18.00 uur. 
 
 b. In volcontinudienst : Gemiddeld 31,59 uur per week, exclusief schafttijd, 
       gebaseerd op een rooster van 219 diensten à 7,5 uur 
       (exclusief half uur schafttijd) per jaar. 
 
3. Indien een avonddienst omgezet wordt in een dagdienst kan men, indien mogelijk, in deze avonddienst om 

21.00 uur naar huis of men begint de volgende dagdienst om 09.00 uur. 
 
4. Op grond van een uitspraak van de "arbitragecommissie", d.d. 29-08-83, is het aantal roostervrije dagen in 

de dagdienst, wanneer dagelijks 7,75 uur wordt gewerkt, 17,5 per jaar. 
 
5. De roostervrije dagen worden volgens een vast rooster bepaald. 
 
6.  Indien de werknemer op een bovenbedoelde dag arbeidsongeschikt is, vervallen de aanspraken hierop. 
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HOOFDSTUK VII 
Toeslagen 

 
 
1. Maaltijdvergoeding 
 
 Indien langer dan 2 uur aansluitend op de werktijd wordt overgewerkt, wordt of een maaltijd verstrekt of een 

vergoeding gegeven van € 10.50 bruto.   
  
 Deze vergoeding kan alleen netto worden uitgekeerd indien rekeningen van gebruikte maaltijden ter hoogte 

van dit bedrag of hoger kunnen worden overlegd. 
 
2. Brevetten 
 
 Wanneer in het belang van de onderneming bepaalde in dit artikel genoemde brevetten gehaald worden, 

zullen hiervoor toeslagen betaald worden. Indien de noodzaak tot het in het bezit zijn van een brevet komt te 
vervallen, zal de betaling hiervan worden beëindigd. 

 
 Aan degenen die op 1 juli van het jaar in het bezit zijn van een geldige BHV certificaat, wordt een 

maandelijkse vergoeding van € 32,00 uitbetaald. 
 
  
3. Vergoeding bijzondere werkzaamheden 
 
 Er zal een extra vergoeding worden betaald voor de volgende werkzaamheden: 
 
 a. Bij het schoonmaken, aanvegen en dunroeren van landtanks, tanklichters, tankwagons  
  en zeeschepen wordt een vergoeding gegeven van € 5,-- bruto per uur. 
 
 b. Voor het loden van benzine wordt per verloding van een auto een vergoeding van 
  € 35,-- bruto gegeven. 
 
 
4.  Vergoedingen storingsdienst  
 
 a. De werknemer die in opdracht van de werkgever buiten zijn normale dienst is ingedeeld in een 

storingsdienst, ontvangt hiervoor de volgende betaling: 
  - per werkdag  € 25,00. 
     
  Een storingsdienst gaat in principe in op vrijdag na afloop van de werkzaamheden en eindigt de vrijdag 

daaropvolgend bij begin dagindeling. In het geval men tijdens deze dienst opgeroepen wordt zich naar de 
installatie te begeven, zullen de uren (gerekend van het moment van het uit huis gaan tot terugkomst) als 
overwerk betaald worden. 
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 b. Rusturen 
   
  Voor overwerk verricht in storingsdienst tussen 23.30 en 7.30 uur zullen rusturen worden toegekend zoals in 

bijlage H is omschreven. 
 
  
 
5.  Vergoeding voor onverwachte oproepen voor werkzaamheden buiten het rooster 
 
  Degenen, die onverwachts van huis worden opgeroepen om werkzaamheden te komen verrichten, ontvangen 

hiervoor een minimumbetaling van 4 overuren. 
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HOOFDSTUK VIII    
Toeslagen voor de volcontinudienst 

 
 
1. De toeslag voor de volcontinu-dienst bedraagt 30 % van het basismaandsalaris. 
 
2. (Tijdelijke) Overgang  van dagdienst naar volcontinu dienst. 
 
 Indien een medewerker, die in de dagdienst werkzaam is, met zijn instemming op verzoek van de werkgever 

naar de onregelmatige / volcontinudienst wordt overgeplaatst, dan ontvangt hij gedurende die periode de 
voor de onregelmatige / volcontinudienst van toepassing zijnde toeslag. 

 Heeft men door deze overgang op een dag meer gewerkt dan het voorgeschreven aantal uren, dan zullen 
deze meerdere uren als overwerk betaald worden. (Zie hoofdstuk II.4.7) 

 
3. Overgang van volcontinudienst naar dagdienst 
 
 Medewerkers die volgens een volcontinudienst werken en die door de werkgever definitief worden 

overgeplaatst in de dagdienst, ontvangen: 
 
 a. Indien zij 3 maanden of korter in de volcontinudienst hebben gewerkt: 
  -  Betaling van het basismaandsalaris, vermeerderd met de toeslag behorende bij de  
   vorige dienst gedurende de lopende maand. 
 
 b. Indien zij 3 maanden, doch niet langer dan 6 maanden in volcontinudienst hebben gewerkt: 
  - Betaling van het basismaandsalaris, vermeerderd met de toeslag behorende bij de  
   vorige dienst, gedurende de lopende maand en de volgende maand. 
 
 c. Indien zij 6 maanden, doch niet langer dan 18 maanden achtereen in de volcontinu- dienst hebben 

gewerkt: 
  - Betaling van het basismaandsalaris, vermeerderd met de toeslag behorende bij de  
   vorige dienst, gedurende de lopende maand en de twee volgende maanden. 
 
 d. Indien zij 18 maanden, doch niet langer dan 3 jaar achtereen in de volcontinudienst hebben gewerkt: 
  - Betaling van het basismaandsalaris, vermeerderd met de toeslag behorende bij de  vorige dienst, 

gedurende de lopende maand en de drie volgende maanden. 
 
 e. Indien zij 3 jaar, doch niet langer dan 5 jaar achtereen in de volcontinudienst hebben gewerkt: 
  - Betaling van het basismaandsalaris, vermeerderd met de toeslag behorende bij de 
   vorige dienst, gedurende de lopende maand en de drie volgende maanden, daarna 
   gedurende drie maanden 50 % van de oorspronkelijke toeslag. 
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HOOFDSTUK IX      
Feestdagen 

 
 
1. Definitie 
 
 In deze overeenkomst worden verstaan alle erkende Nationale en Christelijke feestdagen, ongeacht op welke 

dag zij vallen (Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Nationale feestdag op 30 april en in lustrumjaren 5 mei,(te 
weten 2000, 2005 enz.) Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag). 

  
 De feestdagen worden geacht in te gaan : 
 
 1. Voor de dagdienst: 
 

  Om 18.00 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag en te eindigen bij begin dagindeling op de dag      
volgend op de feestdag. 

 
 2. Voor de volcontinudienst: 
 

  Op het tijdstip van afloop van de laatste dienst, eindigende op de dag voorafgaande aan de feestdag   
(zijnde 23.00 uur) en te eindigen op het tijdstip van afloop van de laatste volle dienst, vallende in de 
feestdag. (Zijnde 23.00 uur) 

 
2. Betaling dagdienst 
  
 Van 18.00 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag en te eindigen bij begin dagindeling op de dag 

volgend op de feestdag (zijnde 07.00) wordt een toeslag gegeven van 200%  (totaal dus 300%) of 
vervangende vrije tijd. Dit in optie van directie. 

 
3. Betaling ploegendienst 
 
 1. Voor overwerk op feestdagen worden de volgende vergoedingen gegeven: 
 
  a. Overwerk vallende op een doordeweekse feestdag 
   Ingaande op de dag voorafgaand 23.00 uur t/m de dag opvolgend 
   23.00 uur wordt een toeslag gegeven van 200 %, of 100 % toeslag en 100 % tijd voor tijd. 
   Valt een feestdag op maandag, dan gaat deze in op zondagavond 23.00 uur. 
 
  b. Feestdagen vallende in het weekend 
   Voor feestdagen vallende in het weekend wordt geen extra toeslag gegeven (dit zit in de 

ploegentoeslag verwerkt). Valt een feestdag echter op zaterdag dan wordt voor de vrijdag artikel 3.1.a. 
van kracht. 

   Dit houdt in dat van vrijdag 23.00 uur t/m zaterdag 07.00 uur wel de toeslag van artikel 3.1.a. geldt 
(deze nacht staat als vrijdag in het rooster en op de urenlijst).  
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c.  Indien men op een doordeweekse feestdag vrij wil hebben, dan wordt er geen   
       snipperdag in rekening gebracht (In dit geval wordt geen feestdagvergoeding   
       toegekend.) 
 
d.  De werkgever heeft het recht om op een doordeweekse feestdag een werknemer vrij te geven.             

In dit geval zal geen snipperdag in rekening worden gebracht. 
De medewerker wordt door de bedrijfsleiding minimaal 24 uur van te voren op de hoogte gebracht 
van deze vrije feestdag. 

              
e.  Indien de assistent-wachtchef de wachtchef vervangt voor een langere periode dan zes weken, 

                 ontvangt de assistent-wachtchef de beloning zoals vermeld in de eerste schaal van wachtchef. 
 

 
 4. Opname vervangende dagen 
  
  Aanspraken op vervangende vrije tijd kan worden opgenomen in goed overleg met de bedrijfsleiding, 

waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van de medewerker. 
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HOOFDSTUK X 
Overuren 

 
 

1. Onder overwerk wordt verstaan: werk, dat buiten de voor de medewerker vastgestelde werktijd in 
dienstrooster in opdracht van de werkgever wordt verricht op plaatsen waar de werkgever normaal werk 
doet verrichten. 

2. Het verrichten van overwerk wordt zoveel mogelijk beperkt doch is, indien naar oordeel van de 
werkgever noodzakelijk, voor de medewerker t/m de leeftijd van 56 jaar verplicht. 

      3. Overuren in de continudienst worden als volgt uitbetaald: (het basisuurloon = het basismaandsalaris :                
  137 (Dus exclusief ploegentoeslag).   
 
     Overwerk in de continudienst en dagdienst op maandag t/m vrijdag aansluitend op werktijd 
 
         Van einde werktijd tot vrijdag 23.00 uur   150 % x basisuurloon. 
 
 
 4. Overwerk in de continudienst op een roostervrije dag of in het weekend 
 
  van maandag  07.00 uur t/m zaterdag 15.00 uur  175 % x basisuurloon 
  van zaterdag 15.00 uur t/m 23.00 uur  200 % x basisuurloon 
  van zaterdag 23.00 uur t/m zondag   07.00 uur  250 % x basisuurloon 
  van zondag 07.00 uur t/m15.00 uur   200 % x basisuurloon 
  van zondag 15.00 uur t/m 23.00 uur  225 % x basisuurloon 
  van zondag 23.00 uur t/m 07.00 uur  250 % x basisuurloon 
 

5. Voor de dagdienst wordt bij eerste opkomst in het weekend of op een feestdag, één taak (4 uur) overwerk         
uitbetaald, daarna volgt betaling voor ieder gewerkt uur op basis van hoofdstuk IX punt 2 cq hoofdstuk X    
punt 4. 

 
6. Indien een medewerker in een andere ploeg wordt geplaatst, heeft de medewerker recht op een extra 

eenmalige uitbetaling van 4 uur.      
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      HOOFDSTUK XI 

Vakantie 
 
 
1. Vakantiedagen 
 
  1. Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
  2. Het recht op vakantie kan niet worden vervangen door een uitbetaling in geld, behalve bij beëindiging 

van het dienstverband, behoudens het bepaalde in lid 10 van dit artikel. 
 
  3. De medewerker ontvangt desgewenst  bij beëindiging van het dienstverband een verklaring, waaruit 

blijkt op hoeveel dagen hij nog aanspraak heeft. 
 

  4. a. Iedere medewerker in dagdienst heeft per vakantiejaar recht op een vakantie met behoud van salaris 
van in totaal 30 diensten. 

 
      b. Iedere medewerker in de 5 ploegendienst heeft per vakantiejaar recht een vakantie met behoud van 

salaris van in totaal 24 diensten. 
     
  5. Vakantiedagen kunnen als volgt worden opgenomen: 
      

     a. 2 aaneengesloten vakantieperioden per jaar, mits ruim van te voren met de bedrijfsleiding wordt 
overlegd; 

 
  b. 3 weken of  kalenderweken aaneengesloten + snipperdagen, mits de continuïteit van de 

werkzaamheden gewaarborgd is en bovendien ruim van tevoren met de bedrijfsleiding is overlegd. 
 

c. 4 weken of kalenderweken aaneengesloten + snipperdagen, mits de continuïteit van de 
werkzaamheden gewaarborgd is en bovendien ruim van tevoren met de bedrijfsleiding is overlegd. 

 
              Medewerkers met schoolgaande kinderen voor wat betreft het opnemen van vakantie gedurende de 

zomerschoolvakantie, kunnen voorrang krijgen, onder voorbehoud dat het bedrijfsbelang zich daartegen 
niet verzet. 

 
  Medewerkers in de dagdienst kunnen op vrijdag na Hemelvaartsdag een snipperdag opnemen. 
               Indien de bedrijfsomstandigheden in verband met werkaanbod dit noodzakelijk maken, kan hiervan in 

overleg op basis van vrijwilligheid worden afgeweken. 
 
 
        6. De medewerker die op 1 januari de leeftijd heeft bereikt van 45 of 50, 55 of 60 jaar heeft recht op 

respectievelijk 1,2,3,4 extra vakantiedagen per jaar. 
   

  7. De vakantie-aanspraak - hieronder te verstaan de totale aanspraak op vrije diensten genoemd in lid 4 - 
wordt maandelijks gedurende het kalenderjaar verworven naar de formule: 1/12 x het aantal 
vakantiedagen, waarbij breuken van ½ of meer naar boven, breuken van minder dan ½ naar beneden 
worden afgerond. 
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8. De medewerker die gedurende de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, heeft aanspraak op verlof 

zonder behoud van loon gedurende de tijd waarover hij bij zijn vorige werkgever een uitkering heeft 
ontvangen en welke was gebaseerd op niet opgenomen, doch hem toekomende vakantiedagen over het 
lopende jaar, waarin hij van baan verandert met een maximum van 10 dagen. 

  Hij dient daartoe een door zijn vorige werkgever ondertekende verklaring te overleggen. 
 
  9. De vakantiedagen moeten voor 1 april volgend op het jaar, waarin de vakantie is toegekend, worden 

opgenomen. Uitsluitend met toestemming van de werkgever of een wetmatige aanpassing kan hiervan 
worden afgeweken. 

 
 10. De medewerker verwerft geen vakantierechten over de tijd waarin hij wegens het niet-verrichten van 

zijn werkzaamheden geen aanspraak op het in geld vastgesteld salaris heeft. 
 
 11. Gedurende de eerste zes maanden aaneengesloten arbeidsongeschiktheid behoudt de medewerker zijn 

aanspraak op vakantie. 
 
 12. Voor een tijdens de vakantie plaatsvindende gebeurtenis waarvoor ingevolgde artikel 3 van dit 

hoofdstuk onder normale omstandigheden aanspraak op verlof met behoud van loon bestaat, zal na de 
vakantie deze tijd worden opgeschort. 

 
 13. Indien door bijzondere omstandigheden een in overleg met de werkgever vastgestelde vakantie niet kan 

worden verleend, kan door de werkgever in overleg met de medewerker een ander tijdstip voor de 
vakantie worden vastgesteld. De schade, welke de medewerker tengevolge van de wijziging lijdt, wordt 
door de werkgever vergoed.  

 
2. Vakantietoeslag 
 

1. De vakantietoeslag maakt deel uit van het beloningssysteem, hetgeen gebaseerd is op het 
functieklassificatiesysteem,en is onverbrekelijk daarmede verbonden. 

 
 2. Deze toeslag bedraagt over 12 maanden dienstverband: één maand basismaand- salaris + ploegentoeslag 

van 30 % (incl. vaste toeslagen)  
 De toeslag wordt betaald in de maand Mei. 

 
  3. De periode, waarover de vakantietoeslag wordt berekend, loopt van 1 Juli t/m 30 juni. 
 
  4.  Voor iedere maand, dat de medewerker in bovengenoemde periode werkzaam is geweest, ontvangt hij 

pro rata de vakantietoeslag. 
 
  5. De vakantietoeslag wordt berekend op basis van het salaris zoals dit op 1 januari  van dat jaar voor de 

medewerker geldt. 
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3. Kort verzuim 
 
 In de volgende gevallen zal kort verzuim met behoud van salaris worden toegestaan tot 
 de daarbij vermelde tijdsduur: 
 
  1. Van de dag van overlijden t/m de dag der begrafenis van de echtgeno(o)t(e) en tot het gezin behorende 

eigen, stief- of pleegkinderen. 
 
  2. Gedurende één dienst bij overlijden en één dienst op de dag van de begrafenis van ouders of niet onder 

1. bedoelde kinderen. 
 
  3. Gedurende één dienst op de dag van de begrafenis van grootouders, grootouders der echtgeno(o)t(e), 

kleinkinderen, broers, zusters, schoonouders, schoonzoons, schoondochters, zwagers en schoonzusters. 
 
  4. Eén dienst bij ondertrouw van de medewerker zelf en één dienst bij zijn 12,5-, 25- resp. 40-jarig 

huwelijk, alsmede één dienst voor het bijwonen van het 25-, 40-, 50-, 60- of 70-jarig huwelijk van 
ouders of schoonouders. 

 
  5. Gedurende één dienst bij huwelijk van eigen-, stief- of pleegkinderen, kleinkinderen, broers, zusters, 

ouders, schoonouders, grootouders, zwagers en schoonzusters. 
 
  6. Gedurende één dienst bij verhuizing van de medewerker. 
 
  7. Gedurende twee diensten bij zijn huwelijk en bij bevalling van de echtgenote. 
 
  8. Gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van twee 

diensten, indien de medewerker tengevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens 
de wet persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te verrichten, mits deze vervulling 
niet in zijn vrije tijd kan geschieden en onder aftrek van de vergoeding voor loonderving, welke hij van 
derden zou hebben kunnen ontvangen. 

 
  9. Een naar redelijkheid te bepalen tijd tot ten hoogste 3 diensten voor het doen van een examen ter 

verkrijging van een erkend diploma (één en ander in overleg met de afdelingschef). 
 
 10. Aanspraken op kort verzuim worden ook toegekend aan ongehuwde medewerkers die reeds een jaar een 

gemeenschappelijke huishouding voeren en als zodanig bij Personeelszaken staan geregistreerd. 
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 HOOFDSTUK XII 
Tegemoetkoming studiekosten, reiskosten en ziektekostenverzekering 

 
 
 
1. Studiekostenvergoeding 
 

  Bijdragen in de studiekosten - een en ander ter beoordeling  van directie  
 en personeelszaken - kunnen worden verleend voor bedrijfsgerichte cursussen. 

 
2. Woon - werkvergoeding 
 
 Een maandelijkse reiskostenvergoeding, gebaseerd op het aantal af te leggen kilometers in het kader van het 

woon/werkverkeer tot een maximum van 60 kilometers v.v. per dag  
 (30 km heen / 30 km terug). 
 
 Ten behoeve van het aantal dagen waarover de vergoeding wordt berekend, wordt uitgegaan van het aantal 

vastgestelde werkdagen in dienst- of werkrooster minus het aantal vakantiedagen. Ziektedagen worden 
eveneens niet uitgekeerd. 

 
 De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer. 
  
3. Vergoeding zakelijke kilometers 
 
 De vergoeding van zakelijke kilometers is € 0,28  per kilometer. Uitbetaling zal plaatsvinden met 

inachtneming van de fiscale vrijheden. 
 



 

CAO Eurotank Terminal Amsterdam B.V.   1.  Jan.  2007 – 31.  Dec. 2009 

26

 

 
4.  Collectieve zorgverzekering 

Medewerkers kunnen  via Eurotank verzekeren voor ziektekosten volgens de verzekeringsvoorwaarden van 
de door Eurotank afgesloten collectieve zorgverzekering. 
 

Eurotank  zal een tegemoetkoming ziektekosten verzekering aan de medeweker betalen. Deze 
tegemoetkoming is gebaseerd op een vergelijkbare premieverdeling als in 2006; namelijk 70% voor kosten 
van de werkgever en 30% voor de kosten van de medewerker . Dit percentage geldt voor de totale kosten; dus 
de wettelijke premie plus de  premie van het standaard basispakket dat voor Eurotank  Amsterdam BV is 
vastgesteld en door de verzekeraar als zodanig wordt aangeboden. De vergoeding is alleen van toepassing 
voor de medewerker en niet voor meeverzekerde gezinsleden. Deze vergoeding  is onlosmakelijk gekoppeld 
aan deelname aan de door Eurotank Terminal Amsterdam BV afgesloten collectieve zorgverzekering. 
 
  
  Wijziging van deze regeling zal in overleg met de Ondernemingsraad geschieden.  
  Deze behoeft de goedkeuring van de op blz. 2 van deze CAO genoemde partijen. 
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HOOFDSTUK XIII 
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 

 
 
13.1 Salaris bij arbeidsongeschiktheid 
 
Gedurende de periode waarover, vanwege arbeidsongeschiktheid, geen loon wordt betaald voor verrichte arbeid, 
wordt het vaste maandinkomen (salaris inclusief vaste toeslagen) geheel of gedeeltelijk doorbetaald, mits de 
medewerker handelt in overeenstemming met de voorschriften van werkgever zoals vastgesteld in het 
verzuimprotocol. Deze doorbetaling van het vaste maandinkomen betreft, bij een onafgebroken periode van 
gedeeltelijke of volledige  arbeidsongeschiktheid, maximaal een periode van 104 weken. De hoogte van de 
doorbetaling is overeenkomstig onderstaand schema: 
 
Schema A  
Duur Hoogte doorbetaling in  Hoogte doorbetaling in  
Arbeidsongeschikthe
id 

% van het vaste 
maandinkomen 

% van het vaste  
maandinkomen 

 tijdens volledige of 
gedeeltelijke 

bij voldoen aan reïntegratie 

 arbeidsongeschiktheid verplichtingen door 
medewerker 

 tijdens volledige of 
gedeeltelijke 

 Arbeidsongeschiktheid 
Eerste 52 weken 100 100 
van week 53 t/m 104 70+20 70 plus 30 
 
13.2 Reïntegratie in oorspronkelijke functie 
 
Op het moment waarop de medewerker zijn reïntegratie traject heeft afgerond, door volledige hervatting in zijn 
oorspronkelijke functie en dienstrooster, eindigt de doorbetaling, genoemd in 14.1. Vanaf dit moment wordt het 
vaste maandinkomen betaald dat bij de betreffende functie hoort.  
 
13.3 Reïntegratie in andere of aangepaste functie 

 
Indien de medewerker, na afronding van zijn reïntegratie traject, zijn werkzaamheden hervat in een andere of 
aangepaste functie wordt het vaste maandinkomen betaald dat bij de nieuwe functie en bij het dienstrooster hoort, 
waarin betreffende medewerker werkzaam is. Het vaste maandinkomen zal dan in de betreffende perioden 
worden aangevuld tot het niveau genoemd in schema A of B. 
 
13.4 Externe reïntegratie buiten Eurotank 
 
Indien een medewerker extern wordt gereïntegreerd, wordt gestreefd naar een vast dienstverband bij deze externe 
organisatie. Indien dit vaste dienstverband niet of niet direct aan medewerker wordt aangeboden, dan kan externe 
reïntegratie plaats vinden op basis van een tijdelijk dienstverband, of op basis van detachering. Een dergelijke 
detachering heeft een tijdelijk karakter en kan worden voortgezet voor maximaal een half jaar. De detachering 
eindigt zodra een vast dienstverband wordt overeengekomen.  
Bij externe reïntegratie zal het vaste maandinkomen door werkgever worden aangevuld tot het niveau genoemd 
in schema A of B. Indien het externe reïntegratietraject niet slaagt, en dit niet verwijtbaar is aan de betreffende 
medewerker, biedt werkgever de werknemer gedurende één jaar een terugkeergarantie, waarbij tevens een 
tweede poging tot externe reïntegratie wordt ondernomen. 
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13.5 Vaste maandinkomen na 104 weken arbeidsongeschiktheid 
 
Indien na twee jaar doorbetaling, zoals vastgelegd in schema A, het totale maandinkomen inclusief alle overige 
inkomsten van medewerker die voortkomen uit zijn oorspronkelijke functie ¹, lager is dan het oorspronkelijke 
maandinkomen, dan ontvangt medewerker een aanvulling op dit totale maandinkomen tot maximaal een 
percentage van het oorspronkelijke vaste maandinkomen, zoals aangegeven in dit schema. Het totaal 
maandinkomen plus aanvulling zal samen nooit meer zijn dan genoemd percentage. 
Indien de medewerker verzuimt om, voor zover van toepassing, een (gedeeltelijke) WW-uitkering aan te vragen, 
dan zal het hierboven genoemde totale maandinkomen worden vastgesteld alsof de betreffende WW-uitkering 
wel is toegekend. Een eventuele korting of verlaging van een (wettelijke) uitkering die door toedoen van de 
medewerker is veroorzaakt wordt niet gecompenseerd door werkgever. 
 
¹ Hiermee worden bedoeld alle wettelijke uitkeringen, arbeidsongeschiktheidspensioen, inkomen uit arbeid 
en uitkeringen uit hoofde van een WIA/WGA-hiaat of WAO-hiaat verzekering. 
 
 
Schema B 
Duur Het 
Arbeidsongeschikthe
id 

totaal maandinkomen, incl. alle 

 overige inkomsten wordt 
maximaal aangevuld tot een 
percentage van het 
oorspronkelijk maandinkomen 
Onderstaande 
 cijfers zijn een % van het  
 oorspronkelijke bruto vaste 
 maandinkomen. 

van week 105 t/m 
156 

tot maximaal 90% 

van week 157 t/m 
208 

tot maximaal 85% 

van week 209 t/m 
260 

Tot maximaal 80% 

Vanaf week 261 geen aanvulling door werkgever
 
13.6 Vaste maandinkomen bij sanctie UWV of uitgestelde aanvraag WGA/IVA 
 
Voor zowel volledig als gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers geldt het volgende. 
Indien na afloop van de wettelijk loondoorbetalingsverplichting de WGA of IVA uitkering later ingaat krachtens 
een, door het UWV, opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal de werkgever het totaal maandinkomen, 
inclusief alle overige inkomsten, aanvullen tot een percentage van het oorspronkelijk vaste maandinkomen zoals 
vastgelegd in schema B. 
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13.7 Stopzetten doorbetaling tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of reïntegratie 
 
Werkgever kan de doorbetaling of aanvulling, zoals vastgelegd in schema A en B, weigeren of stop zetten, indien 
de betreffende medewerker de voorschriften van werkgever of van het uitvoeringsorgaan (hieronder begrepen 
Arbodienst en een reïntegratiebedrijf) niet naleeft. Werkgever zal, voordat hij hiertoe overgaat, de betreffende 
medewerker horen. Argumenten van de medewerker zullen in het besluit van werkgever naar redelijkheid en 
billijkheid worden meegewogen.  
 
13.8 WIA/WGA-hiaat verzekering 
 
Werkgever biedt aan alle medewerkers de mogelijkheid om via werkgever een WIA/WGA-hiaat verzekering af 
te sluiten. De premie wordt, via de salarisafrekening, betaald door de medewerkers. 
 
13.9 Inspanningsverplichting reïntegratie werkgever en werknemer 
 
Werkgever voert een gedegen en up-to-date verzuimbeleid. Een zo goed en voorspoedig mogelijke terugkeer 
naar de werkplek is zowel in het belang van medewerker als van de werkgever. Werkgever en medewerkers 
verplichten zich de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid en reïntegratie na te leven. Zowel 
werkgever als medewerker nemen hierbij hun eigen verantwoordelijkheid voor alle reïntegratie activiteiten.  
 
Werkgever zal, in het geval een werknemer ziek wordt en uiteindelijk gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt 
verklaard, er naar streven dat hij zijn verdiencapaciteit kan blijven benutten binnen of buiten de onderneming. 
Hierbij kan sprake zijn van (gedeeltelijk) hervatten van het eigen werk, dan wel reïntegratie in een andere functie 
of met een ander takenpakket. Wanneer de functie-eisen, werkbelasting, de specifieke beperkingen van 
betrokkene of de arbeidsorganisatie met zich meebrengen dat een succesvolle reïntegratie binnen het bedrijf niet 
of onvoldoende mogelijk blijkt, kan een reïntegratietraject buiten de onderneming worden gestart. Eventueel met 
behulp van een reïntegratiebedrijf.  
 
Indien de werkgever, na bovenstaande reïntegratie-inspanningen, geen mogelijkheid ziet de werknemer binnen of 
buiten de onderneming aan het werk te houden en ontslag wil aanvragen dient vooraf  een deskundigenoordeel 
over passend werk binnen de eigen onderneming aangevraagd te worden. Alleen als het deskundigen oordeel 
uitwijst dat het niet redelijk is van werkgever te verwachten passend werk aan te bieden kan ontslag worden 
aangevraagd. In een dergelijke situatie wordt, ook na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van 
medewerker, de aanvulling conform schema A en B ongewijzigd voortgezet. 
  
13.10 Pensioenopbouw bij langdurige arbeidsongeschiktheid 
 
De pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid zal in lijn worden gebracht met de Wet WIA. 
 
13.11 WGA-premie 
 
De WGA- premie zal gedurende de looptijd van deze CAO voor rekening zijn van werkgever. 
 
13.12 Arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% 
 
Gedurende de looptijd van deze CAO zal een het dienstverband van een arbeidsongeschikte medewerker met een 
arbeidsongeschiktheid percentage van minder dan 35%, niet op initiatief van werkgever, worden beëindigd.  
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 HOOFDSTUK XIV 
Uitkering bij overlijden 

 
 
 Aan de nagelaten betrekkingen van een medewerker die vóór de pensioengerechtigde  
 leeftijd komt te overlijden zal een overlijdensuitkering worden betaald ter hoogte van een  
 bedrag gelijk aan drie bruto maandsalarissen. Zulks onder aftrek van de uitkeringen  
 ingevolge de sociale verzekeringen. 
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HOOFDSTUK XV 
Pensioen 

 
 
1. Voor werknemers waarop deze C.A.O. van toepassing is, is een pensioenvoorziening 
 van toepassing zoals Optas Pensioenen NV te Rotterdam of een concurrerende maatschappij 
 met dezelfde voorwaarden. 
 
2. Het werknemersdeel van de pensioenpremie is geheel voor rekening van de werkgever, met inachtneming 

van de voorwaarden gesteld in bijlage G. 
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HOOFDSTUK XVI 
Spaarloon- en Levensloopregeling 

 
 
 
 

 Voor medewerkers bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een spaarloon- of levensloopregeling tot de 
wettelijk vastgestelde maxima. 
Op de spaarloon- en levensloopregeling is een reglement van toepassing. 
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HOOFDSTUK XVII 
Gezondheidszorg 

 
 
1. Medisch onderzoek 
 
 De medewerkers worden in de gelegenheid gesteld, voor zover mogelijk binnen werktijd, en zijn verplicht 

deel te nemen aan periodieke medische onderzoekingen en keuringen, uitgevoerd volgens de regels en 
bepalingen van de Arbo Dienst te Amsterdam. 

 
2. Ongevallenverzekering 
 
 a. Er is een doorlopende verzekering afgesloten voor ongevallen in verband met de 
  dienstbetrekking voor alle medewerkers waarbij de premie voor rekening van de 
  werkgever is. 
 
 b. De verzekering geldt ook voor die medewerkers, die in geval van calamiteiten 
  aangewezen worden om de bedrijfsbrandweer te assisteren. 
 
  Eventuele uitkeringen uit deze verzekeringen komen ten gunste van de betreffende 
  medewerker, dan wel diens nagelaten betrekkingen. 
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HOOFDSTUK XVIII 
Bedrijfsvoorschriften 

 
 
De bedrijfsvoorschriften, zoals neergelegd in het Arbeidsreglement, maken onderdeel uit van  
de individuele arbeidsovereenkomst. Wijzigingen van dit Arbeidsreglement zullen in overleg 
met de OR worden doorgevoerd. 
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HOOFDSTUK XIX 
Werkgelegenheid en Arbeidsplaatsenovereenkomst 

          
 
1.   Jaarlijks zal door de onderneming met het VAB goed overleg onderhouden worden ten aanzien van het 

aantal arbeidsplaatsen in de onderneming. Ook de inhuur van derden is een punt van bespreking. 
          
2.   Eventuele gevolgen van technische vernieuwingen, modernisering en/of automatisering voor het aantal 

arbeidsplaatsen in de onderneming zullen tijdig met het VAB worden overlegd, waarbij deze in staat worden 
gesteld advies te geven. In dit kader is voor het huidige in dienst zijnde personeel de functie- c.q. 
salarisklasse gegarandeerd. 

          
3.    De ondernemingsraad en het VAB zullen worden geïnformeerd omtrent het  wervingsbeleid. 
          
4.    Het sociale beleid wordt besproken in de ondernemingsraad. Bij voorgenomen beslissingen, die belangrijke 

gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid, zal het VAB eveneens tijdig van tevoren worden 
geïnformeerd.         

          
5. Ten aanzien van gehandicapten en mogelijke andere zwakke groeperingen in de onderneming zal - mede op 

basis van adviezen van de Bedrijfsgeneeskundige Dienst - zoveel mogelijk worden getracht te 
bewerkstelligen, dat deze in het arbeidsproces             betrokken zullen blijven. 

 
6. Vacaturemeldingen zullen in principe eerst binnen de onderneming zelf plaats hebben. 
 
7. Partijen gaan er van uit, dat in de onderneming het uiterste zal worden gedaan om gedwongen collectief 

ontslag te vermijden. Eventuele vermindering van het aantal arbeidsplaatsen als gevolg van technische 
vernieuwingen, modernisering en/of automatisering zal worden gerealiseerd via natuurlijk verloop, en niet 
door gedwongen ontslagen. 

 
          
       Technologie 

 
       De directie streeft ernaar het aantal arbeidsplaatsen gedurende de looptijd van de CAO minimaal constant te 

houden. In het jaarlijkse overleg zullen al die ontwikkelingen worden besproken die van invloed zijn op 
zowel de kwantitatieve als kwalitatieve werkgelegenheid. 
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HOOFDSTUK XX 
 
 
1. Fusiecode    In het Burgerlijk Wetboek geregeld. 
 
2. Reïntegratie arbeidsongeschikten             In het Burgerlijk Wetboek geregeld. 
 
3. Minderheden beleid   In het Burgerlijk Wetboek geregeld. 
 
4. Tewerkstelling vrouwen   In het Burgerlijk Wetboek geregeld. 
 
5. Ongewenste intimiteiten   In het Burgerlijk Wetboek geregeld. 
 
6.    Ouderschapsverlof                                  In het Burgerlijk Wetboek geregeld. 
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HOOFDSTUK XXI 
Onderneming en vakbond 

 
 
 

 
De bijdrage van de werkgever voor het Fonds Scholing en Vorming is per 1 januari 2003 
vastgesteld op een jaarlijks bedrag van  € 750,--. 

  
 Aan bezoldigde vakbondsvertegenwoordigers van de contracterende  partijen zal 
 gelegenheid worden gegeven hun functie in de onderneming uit te oefenen. 
 
 Eurotank Terminals Amsterdam B.V. zal op de installaties publicatieruimte beschikbaar 
 stellen voor de contracterende werknemersorganisaties; publicaties zullen ter Kennis van 
 de bedrijfsleiding worden gebracht. Er bestaat verder  overeenstemming over, dat de 
 onderneming in beginsel voor  vakbondsoverleg tussen de contraterende vakbond en zijn 
 in de onderneming werkzame leden, ruimte beschikbaar zal stellen; dit overleg zal buiten 
 werktijd plaatsvinden. De bedrijfsleiding dient hiertoe tijdig een verzoek te ontvangen 
 van een daartoe door de vakorganisaties aangewezen medewerker met vermelding van de 
 activiteit waarvoor ruimte beschikbaar zal worden gesteld. 
 
 Voorts zullen de bezoldigde vakbondsvertegenwoordigers op hun verzoek zich kunnen 
 laten vergezellen door een (of meer) kaderleden, die in die onderneming werkzaam zijn, 
 bij de besprekingen met de bedrijfsleiding. 
 
 
 Indien de bedrijfsbelangen zich hiertegen niet verzetten, kan aan een medewerker die 
 lid is van een vakvereniging vrij worden gegeven met behoud van salaris, gedurende 
 maximaal 2 diensten per jaar voor het deelnemen aan: 
 
  - Bondscongressen en daarmee gelijk te stellen Bondsbijeenkomsten; 
  - Door de werknemersorganisatie te organiseren cursussen, 
 
 met dien verstande, dat hierbij geldt dat als regel in totaal per jaar niet meer dan 10 dagen verlof met behoud 

van salaris wordt gegeven. 
 
 In bijzondere gevallen kan, in overleg tussen partijen, in die zin van het bovenstaande  
 worden afgeweken, dat een groter aantal dagen organisatieverlof aan een bepaalde 
 medewerker wordt toegekend. 
 
 Indien vakbondsverlof van een kaderlid op een roostervrije dag valt, kan deze dag op een later tijdstip 

worden opgenomen. 
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HOOFDSTUK XXII 
          

  Opleidingen 
          
Het bedrijf stelt de werknemers in de gelegenheid via bedrijfsopleidingen, eventueel en voor zover de organisatie 
dit nodig heeft, een hoger gekwalificeerde functie te bereiken. 
          
Het een en ander wordt tijdens de looptijd van dit C.A.O. in samenspraak met O.R en V.A.B., nader besproken 
en opgezet.  
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              HOOFDSTUK XXIII 
Regeling inzet derden 

          
 

1. Het beleid in de onderneming is gericht op de instandhouding van een zodanig personeelsbestand, dat alle 
regelmatig op het bedrijf voorkomende werkzaamheden, die tot de bedrijfseigen werkzaamheden worden 
gerekend, door eigen personeel in vaste dienst kunnen worden uitgevoerd. 

       
2. Naar aanleiding van bijzondere bedrijfsdrukte, b.v. tijdens de vakantieperiode, kan bekwaam personeel van 

derden worden ingezet. 
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BIJLAGE A 
 
 
De volgende functies gelden bij Eurotank Terminals Amsterdam B.V. op het terrein: 
 
 
 1. Junior-terreinoperator 
 
 2. Terreinoperator D 
 
 3. Terreinoperator C / Aankomend onderhoudsmonteur 
 
 4. Terreinoperator B / Onderhoudsmonteur   
 
 5. Terreinoperator A / 1e Onderhoudsmonteur 
 
 6. Terreinoperator A-ster / Onderhoudsvakman 
 
 7. Plaatsvervangend wachtchef / Voorman mechanisch 
 
 8. Wachtchef 
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Bijlage B 
Rooster 5 ploegendienst 

 
Week 1 

Zo n v o m v
Ma v n o v m
Di v n o v m
Wo v n v o m
Do m n v o v
Vr m v n o v
Za m v n v o

Week 2 
Zo m v n v o
Ma v m v n o
Di v m v n o
Wo o m v n v
Do o v m n v
Vr o v m v n
Za v o m v n

Week 3 
Zo v o m v n
Ma n o v m v
Di n o v m v
Wo n v o m v
Do n v o v m
Vr v n o v m
Za v n v o m

Week 4 
Zo v n v o m 
Ma m v n o v
Di m v n o v
Wo m v n v o
Do v m n v o
Vr v m v n o 
Za o m v n v

Week 5 
Zo o m v n v 
Ma o v m v n  
Di o v m v n  
Wo v o m v n  
Do v o v m n  
Vr n o v m v  
Za n v o m v 
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BIJLAGE C 
 
 
 
 
 
 

Salaristabel exclusief ploegentoeslag, per 1 januari 2007 
 
 
Klasse                         Junior             D               C                 B                A              A*         Ass. WC        WC   
 
 1 
 
 
 
 

Salaristabel is los bijgevoegd 
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Junior Operators 
 
 
Voor junior operators die in dienst komen is de volgende afspraak gemaakt met bertrekking 
tot het onderwerp “vakantiedagen” 
 
 
 
    18 jaar          -            21 dagen 
    19 jaar          -            21 dagen 
    20 jaar          -            22 dagen 
    21 jaar          -            22 dagen 
    22 jaar          -            22 dagen 
 
    Vanaf 23 jaar geldt  Hoofdstuk XI  ‘vakantiedagen’ punt 1.4.  
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BIJLAGE D 
 

Controle voorschriften Eurotank Terminals Amsterdam B.V. 
 
 
 1. Ziekmelding 
 Bij ziekte geeft de werknemer zelf de ziekmelding telefonisch door aan de bedrijfsleiding, wachtchef of 

directe chef (dan wel aan hun plaatsvervanger), bij aanvang van de werktijd, als regel voor 09.00 uur. 
 
 Voor werknemers in de ploegendienst gelden de volgende tijden van ziekmelden: 
 Dagdienst : 1 uur voor dienstaanvang 
 Avonddienst : Voor 10.00 uur 
 Nachtdienst : Voor 15.00 uur. 
 Indien de werknemer tijdens werktijd ziek naar huis vertrekt, meldt hij zich persoonlijk af bij zijn directe 

chef. 
 
 Bij de ziekmelding vermeldt de werknemer (voor zover mogelijk): 
 * de oorzaak van het verzuim 
 * de reden of klacht van verzuim 
 * de vermoedelijke duur van het verzuim 
 * het (verpleeg-)adres en telefoonnummer 
 
 Deze gegevens worden doorgegeven aan de Arbo-dienst Amsterdam en Omstreken. 
 
 2. Raadpleeg uw huisarts 
 Het is in het belang van de werknemer dat hij/zij zich direct onder behandeling van zijn huisarts stelt en de 

voorschriften van deze arts opvolgt. 
 
 3. Thuisblijven 
 Na ziekmelding kan de werknemer binnen 2 dagen huisbezoek van de bedrijfsarts of arbomedewerker van 

de Arbo-dienst verwachten. Gedurende deze periode is het alleen toegestaan om het (verpleeg-)adres te 
verlaten voor een bezoek aan de huisarts, de bedrijfsarts van de Arbo-dienst, om het werk te hervatten en 
bij toestemming van de werkgever. 

 
 Wanneer de werknemer meent dat daartoe aanleiding is, kan de werkgever en zonodig de bedrijfsarts van 

de Arbo-dienst gevraagd worden om vrijstelling van de verplichting om bepaalde uren thuis te zijn.  
 
 4. Maak bezoek mogelijk 
 De bedrijfsarts en arbomedewerker van de Arbo-dienst moeten de werknemer kunnen bereiken. Daartoe is 

het nodig dat de werknemer hen in de gelegenheid stelt om hem/haar in de woning of verpleegadres te 
bezoeken. 

 
 De werknemer dient ervoor te zorgen dat wanneer de bedrijfsarts of de arbomedewerker van de Arbo-

dienst hem/haar niet thuis aantreft, zij op dat adres kunnen vernemen waar de werknemer is. 
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 5. Het juiste adres 
 Indien de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid verhuist of tijdelijk elders verblijft of van 

verpleegadres verandert (bijv. opname of ontslag uit een ziekenhuis of andere inrichting), behoort de 
werknemer dit binnen 24 uur aan de werkgever door te geven. 

 
 6. Genezing niet belemmeren 
 Indien de werknemer zich tijdens arbeidsongeschiktheid zodanig gedraagt, dat daardoor de genezing kan 

worden belemmerd (hetgeen het geval kan zijn door bijv. deel te nemen aan dans- of feestavonden of aan 
kermissen of door sport te beoefenen) kan de werkgever in overleg met de bedrijfsarts loondoorbetaling 
weigeren. 

 
  7. Het verrichten van werkzaamheden 
 De werknemer dient tijdens arbeidsongeschiktheid geen arbeid te verrichten behalve voor zover het 

werkzaamheden betreft, welke voor het herstel van de gezondheid zijn voorgeschreven, dan wel waarvoor 
toestemming is ontvangen van de bedrijfsarts van de Arbo-dienst. 

 
  8. Verblijf in het buitenland 
 Tijdens arbeidsongeschiktheid dient u voor een meerdaags verblijf in het buitenland toestemming te 

hebben van de werkgever. 
 
  9. Eigen verklaring 
 De werknemer ontvangt direct na zijn ziekmelding van Eurotank Terminals Amsterdam B.V. een “eigen 

verklaring”. Deze dient hij/zij ingevuld en per ommegaande aan de Arbo-dienst terug te sturen. Op 
voorhand worden hierbij reeds 2 exemplaren meegezonden. Deze verplichting geldt ook als de werknemer 
in het ziekenhuis is opgenomen. 

 
10. Op het spreekuur komen 
 Aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts of een door de Arbo-dienst 

aangewezen specialist dient de werknemer gevolg te geven, ook indien de werknemer van plan is de dag na 
die, waarop dat onderzoek moet plaatsvinden, of op een latere dag het werk te hervatten. 

 
 Indien de werknemer inmiddels het werk heeft hervat, dan belt de werknemer de Arbo-dienst met de vraag 

“ of hij/zij alsnog op het spreekuur moet verschijnen”. 
 
 Als de werknemer een geldige reden tot verhindering heeft (bijv. bedlegerigheid), dan behoort hij/zij dit 

terstond telefonisch aan de Arbo-dienst mee te delen. 
 Vanzelfsprekend dient de werknemer dan, behalve voor bezoek aan de behandelend arts of in het geval van 

werkhervatting, de woning tot het eerstvolgende bezoek van de bedrijfsarts of arbomedewerker van de 
Arbo-dienst, niet te verlaten. Dit om laatstgenoemde de gelegenheid te geven de werknemer thuis aan te 
treffen voor een huisbezoek. 

 De mogelijkheid bestaat dat de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid ook door de bedrijfsvereniging 
wordt opgeroepen. De werknemer dient hieraan eveneens te voldoen. 

 
11. Medisch onderzoek 
 De werknemer is gehouden mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de 

bedrijfsarts van de Arbo-dienst, indien deze in overleg met de huisarts, een dergelijk onderzoek 
noodzakelijk acht. 
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12. Werk hervatten bij herstel 
 Zodra de werknemer daartoe in staat is, dient hij/zij het werk te hervatten. Hij meldt zijn werkhervatting bij 

bedrijfsleiding, wachtchef of directe chef (dan wel aan hun plaatsvervanger), waarna de Arbo-dienst wordt 
ingelicht. De werknemer hoeft dus niet te wachten op een opdracht tot werkhervatting. 

 
13. Als de werknemer het er niet mee eens is 
 Wanneer een werknemer een beslissing van de Arbo-dienst niet begrijpt of het ermee oneens is, dan moet 

dit terstond aan de werkgever en de Arbo-dienst worden gemeld. 
 Handhaaft de bedrijfsarts van de Arbo-dienst de beslissing, dan kan de werknemer een “second opinion” 

aanvragen bij de bedrijfsvereniging. De bedrijfsarts van de Arbo-dienst geeft aan hoe en waar u de 
bedrijfsvereniging kunt bereiken. 

 
14. Als de werknemer een klacht heeft 
 Wanneer de werknemer niet tevreden is over de wijze waarop door medewerkers van de Arbo-dienst is 

gehandeld, dan kan de werknemer een brief schrijven aan de directeur van de betreffende Arbo-dienst 
vestiging. In deze brief vermeldt de werknemer kort en bondig wat de bezwaren zijn. 

 
15. Informatieverstrekking aan de werkgever 
 Met inachtneming van hetgeen onder medisch beroepsgeheim valt, geeft de Arbo-dienst relevante 

informatie door aan de werkgever. Hieronder zijn begrepen de gegevens die ertoe hebben geleid dat de 
beoordeling en begeleiding niet mogelijk zijn geweest door toedoen van de betrokken werknemer. 

 
16. Sancties 
 Als de Arbo-dienst een overtreding van bovengenoemde controlevoorschriften constateert, wordt de 

werkgever hierover geïnformeerd. De werkgever heeft het recht om in geval van overtreding, van de 
bepalingen in dit reglement, sancties te treffen tegen de werknemer. Beroep tegen een opgelegde sanctie 
staat open bij de burgerlijke rechter. 
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BIJLAGE E 
 

Alcohol beleid Eurotank Terminals Amsterdam B.V. 
 
 
Algemeen 
 
Door het toenemend alcoholgebruik en de gevolgen daarvan voor de samenleving is reeds geruime tijd geleden 
een ontwikkeling gestart om ook in het bedrijfsleven de alcoholproblematiek in relatie tot het werk te verbeteren 
via een gestructureerde aanpak of beleidsplan. 
 
Doelstelling van een dergelijk plan zijn: 
 
- De bedrijfsveiligheid vergroten. 
 
- De zorg voor een goede werksfeer. 
 
- Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van problematisch drinken. 
 
- Het bevorderen van de gezondheid van de werknemers. 
 
-  Het beperken van het ziekteverzuim. 
 
- Het voorkomen van schade door bedrijfsongevallen. 
 
- Het verbeteren van de onderlinge sociale verhoudingen. 
 
Verantwoordelijkheid Eurotank Terminals Amsterdam B.V. 
 
Eurotank Terminals Amsterdam B.V. meent dat het moment gekomen is een duidelijk alcoholbeleid te 
formuleren en met een gestructureerde aanpak en uniform toegepaste regels voor alle medewerkers te voldoen 
aan haar verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, nl.: 
  
Veiligheid - het voorkomen van bedrijfsongevallen ten gevolge van alcoholgebruik. 
 
Gezondheid - het wijzen op de gevolgen voor de gezondheid. 
 
Welzijn - het verbeteren van de werksfeer. 
 
Bedrijfseconomische overwegingen 
 
- Het voorkomen van bedrijfsschade door alcoholgebruik. 
 
- Het voorkomen van productievermindering en verzuim ten gevolge van alcoholgebruik. 
 
- Het tegengaan van diefstal. 
 
Hoewel in het algemeen de invloed van alcoholgebruik op het bovenstaande wel wordt erkend, is een direct 
verband niet aan te tonen. Vooral ook omdat elk bovenmatig gebruik van alcohol wordt verzwegen en niet wordt 
gesignaleerd. 



 

CAO Eurotank Terminal Amsterdam B.V.   1.  Jan.  2007 – 31.  Dec. 2009 

48

 

Sociale overwegingen 
 
- Het voorkomen dat medewerkers ten gevolge van alcoholgebruik in de problemen komen. 
 
Alcoholgebruik tijdens werktijd en overmatig drinken buiten werktijd kan leiden tot verminderd sociaal 
functioneren van een medewerker, waardoor deze medewerker grote kans heeft in aanvaring te komen met de 
omgeving. 
 
Het zal duidelijk zijn dat het voorstel alleen kan slagen indien het gehele bedrijf een actief beleid voert tegen het 
gebruik van alcohol, waarbij naast directie, ondernemingsraad en commissie V.G. & W. ook alle 
medewerk(st)ers op elk niveau betrokken worden. 
Ook zal iedereen goed geïnformeerd moeten worden over afspraken, regels, met toepassing en consequentie 
hiervan. 
Daarom besluiten wij te komen tot onderstaande regeling. 
 
 
REGELING 
 
Privacy 
 
Binnen het beleid en begeleiding zullen maatregelen worden getroffen dat gegevens van vertrouwelijke aard 
slechts ter kennis komen van degenen die direct bij de probleemoplossing zijn betrokken. 
Een en ander alleen na overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van de individuele werknemer. 
 
A. Regels met betrekking tot gebruik van alcoholische drank binnen het bedrijf 
 
 1. Het onder invloed verkeren van alcoholische drank tijdens het werk is niet toegestaan. 
 
 2. Het is niet toegestaan om tijdens de werkuren alcoholische drank te gebruiken of dit  
  aan anderen te verstrekken. 
  
 3. In contracten met derden of onderaannemers zal opgenomen moeten worden dat op 
  het terrein van Eurotank Terminals Amsterdam B.V. geen alcohol mag worden gebruikt of verstrekt, met 
  als consequentie eventueel verbreking van het contract bij overtreding. 
 
 4. Recepties of andere bijeenkomsten op het terrein van Eurotank Terminals Amsterdam B.V. zullen 

zodanig worden georganiseerd dat deze plaatsvinden buiten werktijd, waarbij alleen fris- en alcoholvrije 
dranken verstrekt zullen worden. 
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B. Maatregelen bij overtreding van regels en afspraken 
 
 Bij overtreding van één der regels ten aanzien van gebruik van alcohol binnen het bedrijf 
 zal uniform volgens onderstaande afspraken gehandeld worden. 
 
 1e Overtreding 
 Verbod het werk voort te zetten gedurende de rest van de werkdag. Over de betaling van de niet gewerkte 

uren zal afhankelijk van de situatie beslist worden. Gesprek met personeelszaken. Schriftelijke bevestiging 
van gesprek en gemaakte afspraken. 

 Het hoofddoel van dit gesprek is het bespreekbaar maken van regels en gevolgen van overtreding.
 Eventueel hulpaanbod via bedrijfsmaatschappelijk werk of bedrijfsarts.  

 Deze schriftelijke vastlegging wordt na 1 jaar vernietigd indien er binnen die tijd geen herhaling plaats vindt. 
 
 2e Overtreding (binnen termijn 1e overtreding) 
 Verbod het werk voort te zetten gedurende de rest van de werkdag, geen betaling van niet gewerkte uren. 

Gesprek met Personeelszaken met schriftelijke bevestiging van gesprek met gemaakte afspraken. Verwijzen 
naar bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er voor het opstellen van een hulpplan. Bespreken van 
gevolgen, zoals de mogelijkheid van ontslag bij een volgende overtreding. 

 Vaststellen van disciplinaire maatregelen zoals schorsen zonder loonbetaling gedurende 4 werkdagen. De 
overtreding blijft gedurende een termijn van 2 jaar van toepassing. Indien geen herhaling plaats vindt wordt 
na 2 jaar de vastlegging vernietigd. 
 
3e Overtreding (binnen termijn 2e overtreding) 
Verbod het werk voort te zetten gedurende de rest van de werkdag, geen betaling van niet gewerkte uren. 
Gesprek met bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er, bedrijfsarts en personeelszaken (sociaal medisch team) met 
betrokkene over wat er is misgegaan en toekomstig hulpplan. Verplichting tot meewerken aan dit hulpplan, 
bij weigering of als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen, volgt ontslag. 

 Schriftelijke bevestiging van gesprek en vastlegging van gemaakte afspraken. Deze overtreding blijft 
gedurende een termijn van 3 jaar van toepassing. 

 De schriftelijke vastlegging wordt na 3 jaar vernietigd. 
 
 4e Overtreding 
 Ontslag. 
 
 Indien het een medewerker verboden wordt verder te werken, zal Eurotank Terminals Amsterdam B.V. voor 

vervoer naar huis zorgdragen. Indien hiervoor kosten gemaakt moeten worden, zullen deze met betrokkene 
worden verrekend. 
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C. Wijze van hulpverlening 
 
 De bedoeling van de gesprekken bij overtreding zijn steeds: 
 - het erkennen van het alcoholprobleem; 
 - het duidelijk maken van de regels en gevolgen van het niet nakomen van deze regels; 
 - hulpaanbod; 
 - het maken van een afspraak die ook schriftelijk wordt vastgelegd. 
 
 Bij acceptatie van hulpaanbod vindt verwijzing plaats naar de beste vorm van hulpverlening. De verwijzing 

geschiedt door de bedrijfsarts in overleg met de bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er. 
 Indien nodig wordt samen met betrokkene en eventueel diens naaste familieleden een behandelingsplan 

opgesteld. 
 Dit zou kunnen inhouden dat opname in een ontwenningskliniek nodig is, maar het kan ook ambulante hulp 

betekenen. Is dit laatste het geval, dan kan betrokkene in de regel aan het werk blijven. 
 In beide situaties is begeleiding, zeker van collega’s, van groot belang.  
 
 Tijdens het regelmatige overleg van het sociaal medisch team kan na verloop van tijd worden vastgesteld of 

de behandeling succesvol is verlopen. Indien dit zo is, kan de zaak worden afgesloten. 
 
 Is er sprake van externe hulpverlening, dan houdt de bedrijfsarts c.q. maatschappelijk werk(st)er contact over 

het verloop van de hulpverlening. 
 
 Tot nu toe zijn we er van uitgegaan dat betrokkene het belang of de noodzaak van een behandeling inziet en 

deze ook afmaakt. Er kan zich ook een situatie voordoen dat betrokkene weigert zich te laten behandelen of 
zich aan een behandeling onttrekt, in zo’n situatie wordt volgens de maatregelen gehandeld en wordt via 
dwang geprobeerd om betrokkene tot andere gedachten te brengen. Aan betrokkene zal dan worden 
medegedeeld dat indien hij (zij) bij zijn (haar) weigering blijft zal worden voorgedragen voor een 
onvrijwillig ontslag. 

 
 Een en ander conform artikel 1639 van het B.W. Dit wordt betrokkene voorgelegd en medegedeeld zoals 

genoemd in de derde overtreding. 
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D. Begeleiding bij het beleid met betrekking tot “Alcohol en Werk” 
 
 Voor de begeleiding zal een beleidsgroep worden samengesteld bestaande uit: 
 - Hoofd Personeelszaken 
 - Vertegenwoordiger VGW of OR 
 - Bedrijfsarts c.q. bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er 
 
 Deze beleidsgroep zal zich richten zowel bij de invoering als daarna op de ondersteuning van het beleid, 

d.w.z.: 
 1. Het regelmatig  geven van voorlichting en informatie aan alle werknemers ten aanzien  
  van werk, veiligheid, productiviteit, gezondheid, sociale gevolgen (privé,  maatschappelijk en juridisch). 
 2. Het publiceren van regels en maatregelen aan alle medewerkers. 
 3. Informatie over hulpverlening en duidelijk maken door wie en wanneer hulp geboden 
  kan worden. 
 4. Informatie verzorgen aan derden omtrent het beleid ten aanzien van alcohol. 
 
Signalering 
 
Signalering van situaties en incidenten betreffende alcoholgebruik is van groot belang. Op dit 
moment zullen veel situaties verdoezeld of verzwegen worden. 
Toch zal een ieder gemotiveerd moeten worden om toch zoveel mogelijk te signaleren bij ongevallen, schades 
e.d. 
Hierbij zullen ook de anonimiteit van meldingen en de mogelijkheid tot beroep door betrokkene aan de orde 
moeten worden gesteld. Ook de signalering van problemen met alcohol zowel intern als extern (GAK en 
Arbodienst) kan een versneld hulpaanbod bewerkstelligen. 
 
Evaluatie van het beleid met directie, sociaal medisch team en VGW vertegenwoordiger. 
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BIJLAGE F 

 
Bijzondere arbeidsvoorwaarden 
 
 
De bijzondere arbeidsvoorwaarden niet voortvloeiende uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst zijn: 
 
- Collectieve Ongevallenverzekering 

(premie v.r.v. werkgever) 
 
- Collectieve Ziektekostenverzekering 
            (premie gedeeltelijk v.r.v. werknemer) 
 
- Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (excedent, WIA/WGA hiaat) 
  (premie v.r.v. werknemer) 
 
-  Werkkleding/veiligheidsmiddelen 
 
- Aansluiting en keuringen bij een Arbodienst 

 
- Jubileumregeling 
 

ETN kent de volgende jubilea: 
 

 12,5 dienstjaren:  -  0,5 maandsalaris incl. ploegentoeslag 
                                              (onder inhouding van belasting) 
                                                  - diner, vergoeding tot € 250,--   
 
 25    dienstjaren   -  1 maand salaris incl. ploegentoeslag 
                                         (belastingvrij ) 
                                         diner, vergoeding tot € 500,-- 
 
                40    dienstjaren   -  2 maanden salaris incl. ploegentoeslag 
                                                     (1maand belastingvrij, 1 maand onder inhouding  
                                                     belasting)  
                                                 -  diner, vergoeding tot € 1.000,-- 
 
Indien de belastingvoorschriften wijzigen, wordt bovengenoemde  
regeling dienovereenkomstig aangepast.  
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BIJLAGE  G 

 
Winstuitkering 
 
 
 
 
1. De medewerkers van Eurotank Terminal Amsterdam BV en Ronaco BV ontvangen 10% van de winst na 

aftrek van belastingen (=nettowinst). 
 
2. Op deze 10% winstuitkering wordt eerst de meerpensioenpremie van de medewerkers van Eurotank Terminal 

Amsterdam B.V., waar dit voor van toepassing is, in mindering gebracht. Indien in enig jaar een verlies 
geleden zal worden door Eurotank Terminal Amsterdam BV is de meerpensioenpremie voor rekening van de 
werkgever. 

 
3. De 10% winst na belasting (= nettowinst) zal vervolgens in gelijke delen prorata temporus onder alle 

medewerkers van Eurotank Terminal Amsterdam BV in een bruto bedrag worden uitgekeerd. 
 
4. De winstuitkering zal plaatsvinden nadat de jaarcijfers van Eurotank Terminal Amsterdam BV goedgekeurd 

zijn door de accountants en aandeelhouders. 
 
5. Indien in enig jaar een verlies geleden zal worden, zal dit verlies dienen te worden verrekend met 

toekomstige winsten van Eurotank Terminal Amsterdam BV alvorens de winstdelingsformule van het (de) 
daaropvolgende jaar (jaren) zal worden toegepast. 
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BIJLAGE  H 
 

       Rusturen 
 
  Voor overwerk verricht in storingsdienst tussen 23.30 en 7.30 uur zullen rusturen worden toegekend door 

het tijdstip te verschuiven, waarop de werknemer het normale werk dient te hervatten. Eén en ander 
volgens het hierna volgende schema. Deze rusturen kunnen niet als compensatie-uren worden opgenomen. 
Indien de dag waarop deze rusturen vallen geen werkdag is, wordt geen extra compensatie of uitstel van 
rusturen toegekend. 

  Op de volgens deze regeling toe te kennen rusturen worden in mindering gebracht de rusturen, die 
voorafgaande aan het overwerk of de verschoven uren, werden opgenomen. 

 
EINDE ARBEID 
TUSSEN: 
Begin arbeid * 

23.00 
en 
24.00 

24.00 
en 
01.00 

01.00 
en 
02.00 

02.00 
en 
03.00 

03.00 
en 
04.00 

04.00 
en 
05.00 

05.00 
en 
06.00 

06.00 
en 
07.00 

07.00 
en 
08.00 

voor   23.00-**   1   2   3   4   5   6   7   8   - 

tussen 23.00-24.00   1   2   3   4   5   6   7   8   - 

tussen 24.00-01.00   -   1   2   3   4   5   6   7   8 

tussen 01.00-02.00   -   -   1   2   3   4   5   6   7 

tussen 02.00-03.00   -   -   -   1   2   3   4   5   6 

tussen 03.00-04.00   -   -   -   -   1   2   3   4   5 

tussen 04.00-05.00   -   -   -   -   -   1   2   3   4 

tussen 05.00-06.00   -   -   -   -   -   -   1   2   3 

  
 * Reistijden blijven hier buiten. 
 ** Niet aansluitend aan normale werktijd. 
 
 - Wanneer van het werkschema van de volgende dag 3 uur of minder overblijven, worden deze uren vrijaf 

gegeven en uitbetaald overeenkomstig de daarvoor geldende normen. 
 - Wanneer het werk 3 uur of minder vóór het normale werkschema aanvangt, kan uitsluitend worden 

doorgewerkt, tot het totaal aantal uren van een normaal werkschema is bereikt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


