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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  
 
 
Preambule 
 
Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) geldt voor te benoemen werknemers in dienst 
van  de werkmaatschappijen Maersk Benelux B.V., Maersk Logistics Benelux BV, Maersk 
Tranport BV, Safmarine Netherlands BV, Maersk Ship Management BV, Maersk BV. 
 
Met de inwerkingtreding van deze CAO expireren de CAO’s en arbeidsvoorwaardenregelingen 
die voorheen van toepassing waren bij rechtsvoorgangers en bovenstaande werkmaatschappijen. 
 
 
Ondergetekenden: 
 
Maersk Benelux B.V, mede namens bovengenoemde werkmaatschappijen, gevestigd te 
Rotterdam, 
 
partij ter ene zijde, 
 
 
en de werknemersorganisaties: 
FNV Bondgenoten te Amsterdam 
CNV Bedrijvenbond te Houten 
 
partijen ter andere zijde, 
 
zijn deze CAO overeengekomen.  
De CAO treedt in werking op 1 april 2007 en eindigt van rechtswege op 1 april 2009. 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 
 

Artikel 1 Definities 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. werkgever: Maersk Benelux B.V., Maersk Logistics Benelux B.V., Maersk 

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

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

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

 
c. voltijd dienstverband: een dienstverband met een arbeidstijd van gemiddeld 38,75 uur per 

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

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

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

voor alle medewerkers waarin onder meer is opgenomen het 
Bedrijfsreglement en het HR–beleid. 
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Artikel 2 Geschillen 
 
1. Partijen verbinden zich om, indien tussen hen een verschil van mening bestaat met  

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

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

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

 

Artikel 3 Informatie aan werknemersorganisaties 
 
1. De werkgever zal de werknemersorganisaties tenminste twee maal per jaar 

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

 
2. Hierbij zal door de werkgever en de werknemersorganisaties rekening worden 

gehouden met de positie en de taak van de ondernemingsraad. 
 
Artikel 4 Hardheidsclausule 
 
In alle gevallen waarin deze CAO niet voorziet dan wel tot onbillijke situaties of resultaten 
leidt, kan de werkgever de nodige voorzieningen treffen. 
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HOOFDSTUK 2 ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
 
Artikel 4 Aanstelling 
 
1. De werkgever zal met elke werknemer individueel een schriftelijke arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarin naar deze en naar latere tussen partijen te sluiten CAO wordt verwezen, 
evenals naar een op dat moment geldend Personeels Handboek. 

 
2. De arbeidsovereenkomst vermeldt onder meer de aard van het dienstverband, de datum 

van indiensttreding, het salaris, de arbeidsduur en de functie waarin de werknemer 
wordt te werk gesteld.  

 
3. Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. 
 
4. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt er een proeftijd van 2 maanden. 

Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst zowel door werkgever als door 
werknemer onmiddelijk worden beëindigd. 

 
5. Bij aanstelling ontvangt de werknemer een exemplaar van deze CAO en het geldende 

Personeels Handboek. 
 

Artikel 5 Werken in deeltijd en aanpassing arbeidsduur 
 

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

 
Artikel 6 Einde dienstverband 
 
1. De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege 

op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt. 
 
2. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dient door de werkgever of de 

werknemer tegen het einde van de maand te worden opgezegd met inachtneming van de 
wettelijke opzegtermijn. 

 
3. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege wanneer de tijd is 

verstreken die in de individuele arbeidsovereenkomst is overeengekomen. 
 
4. Indien in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen dat deze tussentijds 

kan worden beëindigd geldt dat tegen het einde van de maand dient te worden opgezegd 
met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. 
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 HOOFDSTUK 3 BELONING 
 

Artikel 7 Definities 
a. jaarsalaris: het bruto jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en eventueel een 13e maand, en 

exclusief bijzondere beloningen en toeslagen. 
b. maandsalaris:  
 bij keuze voor inbouw van de 13e maand in het  jaarsalaris wordt dit 1/14 deel van het 

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

jaarsalaris.  
c. uursalaris: 1/168 maandsalaris. 
 

Artikel 8 Keuze inbouw 13e maand in maandsalaris 
 
1. Werknemers kunnen kiezen voor een relatief hoger maandsalaris zonder een 13e maand 

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

 
2. Iedere werknemer kan voor 30 November 2007 zijn keuze kenbaar maken voor 2008 en 

2009. Voor 30 November 2009 kan de werknemer opnieuw een keuze maken voor een 
periode van 5 jaar. Deze keuze blijft van toepassing t/m 31 december 2014. 

 
3. In 2007 blijft de huidige berekening onveranderd. 
 

Artikel 9 Vakantietoeslag 
 
1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk kalenderjaar.  
 
2. De vakantietoeslag bedraagt 1 bruto maandsalaris en wordt uitbetaald in de maand mei 

van elk kalenderjaar en wordt afgeleid van het in die maand geldende maandsalaris. 
 
3. Indien het dienstverband geen vol kalenderjaar heeft geduurd, wordt voor het 

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

 
Artikel 10 Functies en indeling in jobgrades  
 
De functies van werknemers zijn ingedeeld in jobgrades volgens het van het International 
Position Evaluation (IPE) systeem van Mercer. Het functieraster (referentiefuncties gekoppeld 
aan jobgrades) is opgenomen in bijlage 2 van de CAO.  
 
Artikel 11 Beloningsysteem 
 
1. Bij elke jobgrade behoort een salarisschaal (salary range).  
 
2. Een salary range is opgebouwd uit 5 kwintielen waarbij onder andere het minimum (80-

85 %), het midpoint (96-100%) en het maximum (101-120%) van het jaarsalaris wordt 
weergegeven. Het midpoint is het marktgerelateerde salaris (reference base pay) voor 
de desbetreffende jobgrade. Een overzicht van de salary ranges is opgenomen in bijlage 
1 van de CAO. 



Version 3.0 date 18.6.2007 9 

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

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

 
4. Nieuwe werknemers ontvangen geen salarisverhoging per 1 april maar pas op de datum 

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

 
5. Werknemers worden jaarlijks beoordeeld op basis van het Performance Appraisal & 

Personal Development System. Er zijn 7 beoordelingsklassen (A t/m G) in het 
beloningssysteem opgenomen, die vertaald worden in 9 niveaus in de merit-matrix. 

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

met op de horizontale as de indeling in de salary range en op de verticale as de 
beoordelingsklasse. In de matrix zijn vermenigvuldigingsfactoren opgenomen. Deze 
factoren worden vermenigvuldigd met de CAO-stijging zoals deze met de vakbonden 
wordt overeengekomen. Bij een indeling in de salary range (96%-100%) en een 
beoordeling E2 bedraagt de vermenigvuldigingsfactor 1 maal de merit. De merit-matrix 
is opgenomen in bijlage 1 van deze CAO. 

 
7. Werknemers die op of boven het maximum (120%) van hun salary range zitten krijgen 

de stijging van de merit matrix als een eenmalige bruto uitkering. 
 
8. Werknemers die boven het maximum van hun salary range uitstijgen, na onverkorte 

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

 

Artikel 12 Functiewijziging 
 
1. Horizontale functiewijziging (binnen de jobgrade) en gebleken geschiktheid voor de 

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

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

of binnen zijn afdeling een andere functie gaat vervullen, en de nieuwe functie is 
ingedeeld in een hogere jobgrade dan die waarin de werknemer zich bevindt, wordt zijn 
salaris per datum van ingang of overplaatsing met 10% verhoogd.  
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3. Onvoldoende functioneren: indien een werknemer na gebleken onvoldoende functioneren 
wordt overgeplaatst of binnen zijn afdeling een andere functie gaat vervullen, en de nieuwe 
functie is ingedeeld in een lagere jobgrade dan die waarin de werknemer zich bevindt: 
a. blijft het salaris ongewijzigd indien het actuele salaris van de werknemer lager is dan 

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

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

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

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

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

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

Artikel 13 Arbeidstijd 
 
De normale arbeidstijd per week bedraagt gemiddeld 38,75 uur. De normale arbeidstijd per dag 
bedraagt 7,75 uur per dag. 
 

Artikel 14 Werktijden 
 
1. De normale werktijd in de dagdienst ligt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 

19.00 uur (dagvenster), met een pauze van 45 minuten tussen 12.00 en 14.00 uur. Met de 
OR is een systeem van flexibele werktijden overeengekomen binnen de grenzen van 
07.00 uur en 19.00 uur. De medewerker heeft de mogelijkheid om 2x per jaar zijn 
werktijden te wijzigen in overleg met zijn leidinggevende. 
 

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

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

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

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

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

Artikel 15 Overwerk 
 
1. Voor kantoorpersoneel is sprake van overwerk indien meer dan de normale arbeidsduur 

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

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

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

 
3. Indien de bedrijfsomstandigheden naar het oordeel van de werkgever dit vereisen, is de 

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

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

navolgende toeslagpercentages: 
a. uren op maandag tot en met vrijdag en tijdens speciaal feestdagenverlof: 25 % van 

het  
 uursalaris; 
b. uren op zaterdag: 50 % van uursalaris; 
c. uren op zon- en feestdagen: 100 % van het uursalaris. 
 De betaling van overwerk zal plaatsvinden met de salarisbetaling over de maand 

volgende op die waarin het overwerk is verricht. 
 
5. Indien de bedrijfsomstandigheden naar het oordeel van de werkgever dit toelaten, kan 

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

kantoorpersoneel,  in loods en container depot  van de  Maersk werkmaatschappijen die 
onder deze CAO vallen, blijven onverkort van toepassing. Deze overwerkregeling is in 
bijlage 4 opgenomen. 

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

overwerkvergoeding. De werknemer in jobclass 50 komt in aanmerking voor een 
overwerkvergoeding voor de uren die de grens van 10 meeruren per maand te boven 
gaan, tenzij een regeling wordt afgesproken met de OR voor een specifieke afwijkende 
situatie. De werknemer in jobclass 51 en hoger komt niet  in aanmerking voor een 
overwerkvergoeding,  tenzij een regeling wordt afgesproken met de OR voor een 
specifieke afwijkende situatie. 
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8. Bij meer dan twee uur aaneengesloten overwerk 's avonds zal door de werkgever een 

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

 

Artikel 16 Werken in shifts 
 
1. Onder het werken in shifts wordt verstaan het werken volgens een vastgesteld rooster, 

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

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

Artikel 17 Shifttoeslag  
 
De werknemer die in shifts werkt ontvangt voor het werken op bepaalde dagen en tijdstippen een  
shifttoeslag boven op zijn uursalaris. In de onderstaande tabel staan de percentages van de  
betreffende shifttoeslagen vermeld. 
 

Dag 
 

Tijdstip / uur Shifttoeslag in % 
van het uursalaris  

Maandag 00.00 – 06.30 50 
Maandag t/m Donderdag  18.00 – 24.00 25 
Dinsdag  t/m Vrijdag 00.00 – 06.30 35 
Vrijdag 18.00 – 24.00 50 
Zaterdag 00.00 – 18.00 50 
Zaterdag 18.00 – 24.00 100 
Zondag  00.00 – 24.00 100 

 

Artikel 18 Afbouw shifttoeslag  
 
1. Indien een shiftrooster door omstandigheden wijzigt en daardoor de shifttoeslag vervalt 

of vermindert geldt per de datum van vermindering de volgende afbouwregeling. 
 
2. Roosterwijziging verplicht door de werkgever: 

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

- In geval van roosterwijziging bij 55 jaar en ouder: handhaving van de toeslag. 
 
3. Roosterwijziging op eigen verzoek van de werknemer: 

- In geval van roosterwijziging bij 60 jaar of ouder: handhaving van de toeslag, 
mits de werknemer 5 jaar in dienst is. 

- In geval van roosterwijziging bij werknemer ouder dan 57 jaar, maar jonger dan 
60 jaar: afbouw van twee maanden voor elk volledig gewerkt jaar met een 
maximum van 24 maanden 

- In geval van roosterwijzing bij 57 jaar en jonger: de toeslag vervalt. 
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4. Indien de Arbo-arts tot het oordeel komt dat het niet meer kunnen werken in shifts of in 

enig ander rooster een direct gevolg is van de voor de werkgever verrichtte arbeid, en 
dit ook niet het gevolg is van het niet opvolgen van werkinstructies of 
veiligheidsinstructies, zal de afbouw wel plaatsvinden met een afbouw van twee 
maanden voor elk gewerkt jaar met een toeslag maximum van 24 maanden.  

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

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

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

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

 

Artikel 19 Vakantiedagen 
 
1. De werknemer met een voltijd dienstverband heeft recht op 29 vakantiedagen per jaar. 
 
2. Indien het dienstverband niet gedurende het gehele kalenderjaar bestaat, wordt de 

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

 
Aantal  
Volle 

Maanden 

Bij 29 dagen 

1 2,5 

2 5 

3 7 

4 9,5 

5 12 

6 14,5 

7 17 

8 19,5 

9 21,5 

10 24 

11 26,5 

12 29 

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

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

 
4. In geval van arbeidsongeschiktheid vindt de opbouw van vakantierechten nog plaats 

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

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

 
6. Van de jaarlijkse vakantie aanspraak zullen minimaal 2 weken aaneengesloten worden 

verleend. 
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7. Indien het saldo vakantiedagen van een werknemer in enig kalenderjaar groter is dan 50 

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

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

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

 

Artikel 20 Ziekte tijdens vakantie  
 
Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens een vakantie, zullen deze dagen niet als 
vakantiedagen worden geteld, indien en voorzover de werknemer de desbetreffende 
voorschriften over ziekte en arbeidsongeschiktheid strikt naleeft. De betreffende voorschriften 
zijn opgenomen in het Personeels Handboek. 
 

Artikel 21 Vakantiedagen bij einde dienstverband 
 
1. Indien de werknemer bij beëindiging van het dienstverband de hem toekomende 

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

 
2. Teveel genoten vakantiedagen zullen bij beëindiging van het dienstverband worden 

verrekend met het nog uit te betalen salaris. 
 

Artikel 22 Feestdagen 
 
1. Als doorbetaalde feestdagen vallend op maandag t/m vrijdag worden benoemd:  
 Nieuwjaarsdag,  2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de 

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

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

het toelaten, op de  volgende tijdstippen: Goede Vrijdag, 5 december, 24 december en 
31 december op werkdagen vanaf 1500 uur. 

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

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

bepalingen als voor werken op zondag. 
 

Artikel 23 Kort verzuim en bijzonder verlof met behoud van salaris 
 
Indien de volgende gelegenheden plaatsvinden op werkdagen en of ingeroosterde dagen van 
de werknemer, kan de werknemer een beroep op bijzonder verlof met behoud van salaris. Het 
geregistreerd partnerschap wordt gelijk gesteld aan het huwelijk. 

a. op de dag van de ondertrouw van de werknemer: ½ dag 
b. b. huwelijk en wettelijk partnerregistratie: 2 dagen 
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c. kraamverlof: 2 dagen voor bevalling van echtgenote of gerigistreerde partner 
d. bijwonen van huwelijk van familielid in de 1e en 2e graad: 1 dag 
e. 12 ½-, 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer: 1 dag 
f. bijwonen van 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest ouders, schoonouders en 

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

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

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

de laatste levensfase, maximaal 10 volle werkdagen, eventueel flexibel op te 
nemen. Het salaris wordt doorbetaald. 

k. verhuizen: 1 dag 
 
Voorts gelden de wettelijke verlofregelingen zoals vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. Een 
overzicht van deze regeling is opgenomen in bijlage 5 van de CAO. 
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HOOFDSTUK 7 TEGEMOETKOMINGEN EN ANDERE FACILITEITEN 
 
 

Artikel 24 Algemeen tegemoetkomingen en faciliteiten 
 
1. Tegemoetkomingen en andere faciliteiten worden door de werkgever verstrekt binnen 

de fiscale grenzen zoals die in het betreffende kalenderjaar gelden.  
 
2. De regelingen voor reiskosten woon-werk, parkeerkosten, verstrekking van een mobiele 

telefonie, verhuiskosten worden in overleg met de OR vastgesteld.  
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HOOFDSTUK 8 EMPLOYABILITY 
 

Artikel 25 Trainingen en opleidingen 
 
1. Om de kennis en vaardigheden van werknemers op peil te houden en te verhogen 

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

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

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

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

aan de werknemers. 
 

Artikel 26 Studiefaciliteiten 
 
1. Aan de werknemer kunnen, afhankelijk van de mate waarin de opleiding naar het 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gegarandeerd door beëindiging van de arbeidstijd af te stemmen op de reistijd en 
aanvangstijd van de studie, door bijvoorbeeld de werktijd te verschuiven binnen 
de reguliere arbeidstijd of door de werktijd eerder te beëindigen. 
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e. in geval voor de studie aanvullend studieverlof nodig is ten behoeve van 
voorbereiding en het daadwerkelijk afleggen van tentamens en/of examens, welke 
niet middels de normale vrije dagen is op te vangen dan zal op individuele basis 
worden bezien of bijzonder studieverlof verleend kan worden. 

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

 
5. Indien een studie wordt gevolgd die: 

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

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

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

 

Artikel 27 Terugbetaling verstrekte studiefaciliteiten 
 
1. Ten aanzien van verstrekte vergoedingen in geld als bedoeld in artikel 26 gelden de 

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

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

 Met het niet behalen van het diploma wordt gelijkgesteld het verlaten van de 
dienst van werkgever vóór het behalen van het diploma; 

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

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

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

teruggevorderd of gecompenseerd. 
 

Artikel 28 Loopbaanadvies 
 
Ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling en opleiding van werknemers wordt aan de 
werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de mogelijkheid geboden om 
op kosten van de werkgever en in bedrijfstijd eenmaal per 5 jaar een loopbaan advies te 
verkrijgen bij een door de werkgever erkend adviesbureau. 
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HOOFDSTUK 9 ZIEKTE / ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

Artikel 29 Algemeen 
 
1. In geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid is het van belang dat de werknemer zo 

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

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

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

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

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

 
2. Voor bovenbedoelde preventieve maatregelen, alsmede voor de begeleiding en controle 

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

 

Artikel 30 Voorschriften bij ziekte / arbeidsongeschiktheid 
 
Met inachtneming van de wettelijke bepalingen en richtlijnen terzake worden voorschriften 

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

 

Artikel 31 Inkomen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid in het 1e en 2e ziektejaar 
 
1. Indien en voor zolang een werknemer wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of 

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

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

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

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

 Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid die korter duurt dan één maand, worden de aan de 
werknemer toegekende shifttoeslag en/of tegemoetkoming in de reiskosten eveneens 
doorbetaald.  
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 Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan één maand, wordt de 
shifttoeslag afgebouwd volgens de bepalingen van artikel 18. 

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

 
3. Vorderingen uit hoofde van sociale verzekeringen op wettelijke uitvoeringsorganen 

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

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

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

 

Artikel 32 Einde dienstverband in verband met arbeidsongeschiktheid 
 
Indien de werknemer in de eerste 104 weken wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid geen arbeid 
heeft kunnen verrichten, kan het dienstverband na 104 weken (gedeeltelijk) beëindigd worden. 
De werkgever dient daartoe tijdig de vereiste procedure bij het Centrum voor Werk en Inkomen 
(CWI) te starten. De werkgever stelt de werknemer schriftelijk in kennis dat deze procedure zal 
worden gestart. 
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HOOFDSTUK 10 BIJZONDERE UITKERINGEN / REGELINGEN 
 

Artikel 35 Spaarloonregeling 
 
De werknemer kan, met in achtneming van wettelijke voorschriften en mogelijkheden, 
deelnemen aan de spaarloonregeling. De volledige tekst van de in de onderneming van 
toepassing zijnde spaarloonregeling is op te vragen bij de afdeling HR.  
 
Artikel 36 Jubileumuitkering 

 

Bij een onafgebroken dienstverband bij werkgever ontvangt de werknemer een 
jubileumuitkeringals volgt: 

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

 

Artikel 37 Uitkering bij overlijden 
 
1. Bij overlijden van de werknemer zal het salaris worden uitgekeerd tot het einde van de 

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

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

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

                                                           
1 De genoemde gratificaties zijn vrij van loonheffing, inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen, 
zolang dit door de toepasselijke fiscale wetgeving wordt toegestaan.  
2 De genoemde gratificaties zijn vrij van loonheffing, inkomstenbelasting en premies sociale verzekeringen, 
zolang dit door de toepasselijke fiscale wetgeving wordt toegestaan.  
3  Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit verband onder meer verstaan: 

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

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

de werknemer geheel of nagenoeg geheel voorzag. 
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HOOFDSTUK 11 VERZEKERINGEN 

 

Artikel 38 De pensioenregeling  
 
In de onderneming van werkgever geldt een pensioenregeling, waarvan deelname verplicht is 
met inachtneming van het gestelde in de pensioenregeling. 
De hoogte van de in te houden pensioenpremie is afhankelijk van de totale premie die afgedragen 
moet worden aan de verzekeraar of het pensioenfonds. Van de totaal af te dragen pensioenpremie 
wordt maximaal een premie van 5% betaald door de werknemer.  
 

Artikel 39 Ziektekostenverzekering 
 
De werknemer ontvangt een tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekering 
voor ziektekosten ten bedrage van € 140 bruto per jaar, mits hij deelneemt aan de collectieve 
verzekering die de werkgever heeft afgesloten.  
 
 

Artikel 40 WGA-premie 
 
Indien de WGA-premie voor de werkgever uitstijgt boven de 1%, zal de werkgever de 
meerdere premie voor 50% verhalen op de werknemer.  

 

Artikel 41 Collectieve Ongevallenverzekering  
 
1. Voor de werknemer geldt een doorlopende verzekering voor bedrijfsongevallen. De 

premie hiervan komt volledig voor rekening van de werkgever. 
  
2. Voor informatie over de inhoud van de regeling inzake uitkeringen bij overlijden of 

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

 

Artikel 42 Kopen of verkopen van vakantiedagen  
 
1. De werknemer kan per kalenderjaar, na overleg met de werkgever en indien de 

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

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

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

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

bedrijfsomstandigheden dat toelaten, maximaal 9 verlofdagen waarop de werknemer in 
dat jaar recht heeft, aan de werkgever verkopen, indien en voor zover het tegoed aan 
verlofdagen daartoe toereikend is. 

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

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

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

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

Artikel 43 Vakbondsfacilteiten 
 
1. Vakbondsverlof: voor het als kaderlid bijwonen van een congres, vergadering of een 

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

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

CAO,  bedraagt in 2007 en 2008 € 32,50 per lid per jaar. 
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Aldus overeengekomen op 2007 
 
 
 
 
 
Maersk Benelux B.V. FNV Bondgenoten 
 
 
 
J. den Arend  H. Onstwedder 
Directie Bestuurder 
 
 
 
 CNV Bedrijvenbond 
 
 
 J.T. van Egmond 
 Bestuurder 
 
 
 
 J. Jongejan 
 Voorzitter 
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BIJLAGE 1 SALARY RANGES EN MERIT MATRIX  
 
 
Salary ranges 1.4.2007 – 31.3.2008 : 
 
job grade  80% 85% 90% 95% 100% MP120% 
 
44 21,516  22,860  24,205  25,550  26,895  32,273  
45 22,596  24,008  25,420  26,832  28,245  33,893  
46 23,866  25,358  26,850  28,341  29,833  35,799  
47 26,598  28,260  29,923  31,585  33,248 39,897  
48 28,504  30,285  32,067  33,848  35,630  42,756  
49 30,495  32,401  34,306  36,212  38,118  45,742  
50 34,561  36,721  38,881  41,041  43,201 51,841  
51 38,245  40,636 43,026  45,416  47,807  57,368  
52 41,739  44,348  46,957  49,566  52,174  62,609  
 
Bruto jaarsalarissen incl. vakantietoeslag en optionele 13e maand en excl. toeslagen 
 
Merit Matrix 
 
2007 
 
  80 - 85 % 86 - 90% 91 - 95% 96 - 100% 101 – 120% max 
Score Range 1 2 3 4 5 6 

A 100 - 95 2.90 2.65 2.35 2.10 1.85 0.00 
B 94 - 85 2.65 2.35 2.10 1.85 1.50 0.00 
C 84 - 75 2.35 2.10 1.85 1.50 1.25 0.00 

D1 74 - 65 2.10 1.85 1.50 1.25 1.20 0.00 
D2/E1 64 - 55 1.85 1.50 1.25 1.20 1.00 0.00 

E2 54 - 45 1.50 1.25 1.20 1.00 1.00 0.00 
E3 44 - 35  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
F 34 - 15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
G 14 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

        
A 95 - 100 6.525% 5.963% 5.288% 4.725% 4.163% 0.000% 

B 85 - 94 5.963% 5.288% 4.725% 4.163% 3.375% 0.000% 

C 75 - 84 5.288% 4.725% 4.163% 3.375% 2.813% 0.000% 

D1 65 - 74 4.725% 4.163% 3.375% 2.813% 2.700% 0.000% 

D2/E1 55 - 64 4.163% 3.375% 2.813% 2.700% 2.250% 0.000% 

E2 45 - 54 3.375% 2.813% 2.700% 2.250% 2.250% 0.000% 

E3 35 - 44 2.250% 2.250% 2.250% 2.250% 2.250% 0.000% 

F 15 - 34 2.250% 2.250% 2.250% 2.250% 2.250% 0.000% 

G 0 - 14 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 
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2008 
  80 - 85 % 86 - 90% 91 – 95% 96 - 100% 101 - 120% max 

Score Range 1 2 3 4 5 6 

A 100 - 95 2.90 2.65 2.35 2.10 1.85 0.00 

B 94 - 85 2.65 2.35 2.10 1.85 1.50 0.00 

C 84 - 75 2.35 2.10 1.85 1.50 1.25 0.00 

D1 74 - 65 2.10 1.85 1.50 1.25 1.20 0.00 

D2/E1 64 - 55 1.85 1.50 1.25 1.20 1.00 0.00 

E2 54 - 45 1.50 1.25 1.20 1.00 0.80 0.00 

E3 44 - 35  1.25 1.20 1.00 0.80 0.70 0.00 

F 34 - 15 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.00 

G 14 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
        

A 95 - 100 7.975% 7.288% 6.463% 5.775% 5.088% 0.000% 

B 85 - 94 7.288% 6.463% 5.775% 5.088% 4.125% 0.000% 

C 75 - 84 6.463% 5.775% 5.088% 4.125% 3.438% 0.000% 

D1 65 - 74 5.775% 5.088% 4.125% 3.438% 3.300% 0.000% 

D2/E1 55 - 64 5.088% 4.125% 3.438% 3.300% 2.750% 0.000% 

E2 45 - 54 4.125% 3.438% 3.300% 2.750% 2.200% 0.000% 

E3 35 - 44 3.438% 3.300% 2.750% 2.200% 1.925% 0.000% 

F 15 - 34 2.750% 2.475% 2.200% 1.925% 1.650% 0.000% 

G 0 - 14 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 
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BIJLAGE 2 FUNCTIERASTER EN JOBGRADES 
 
P.M.  8-11-2007 Verwijderd: 5-11-2007

Ingevoegd: 5-11-2007

Verwijderd: 1-11-2007

Ingevoegd: 1-11-2007

Verwijderd: 25-10-2007
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BIJLAGE 3 PROTOCOL AFSPRAKEN EN OVERGANGSMAATREGELEN 
 
 
I. Protocolafspraken 

 
De CAO-loonstijging per 1 april 2007 bedraagt 2,25% (is de N factor). 
De vermenigvuldigingsfactor bedraagt voor de periode 1 april 2007 t/m  
31 maart 2008 tenminste 1.  
De CAO-loonstijging per 1 april 2008 bedraagt 2,75%. Conform de merit matrix 2008. 
 
Partijen hebben afspraken gemaakt omtrent acties in de komende periode, deze zijn: 
 

1. Het tussentijds met elkaar bespreken en evalueren van CAO ervaringen. 
 
2. Het uitvoeren van een pensioenstudie: voor 1 januari 2008 voeren werkgever, en 

betrokken partijen (vakbonden, OR ) een pensioenstudie uit. De uitgangspunten 
voor de pensioenstudie zijn: 

- De pensioenregeling voor Maersk Benelux wordt ondergebracht bij het Nedlloyd 
Pensioenfonds. Dit is het referentie pensioen;  

- De werknemerspremie bedraagt in principe maximaal 5% van de pensioengrondslag. 
- De ontwikkeling van de werkgeverslasten voor de pensioenregeling wordt in de studie 

betrokken;  
- c3311_f4071_fp2073_Maersk CAO 2007_2009De eerder afgesproken stijging van de 

pensioenpremie voor de PONL-werknemers van 2% naar 3% en uiteindelijk naar 5% van 
de pensioengrondslag wordt uitgesteld en in de pensioenstudie meegenomen. Voor 
eventuele compensatie hiervan zullen partijen nader overleg voeren. 

 
3. Het uitvoeren van een studie naar Levensfasebewust Personeelsbeleid. Tijdens de 

looptijd van de CAO zullen partijen een studie naar een Leeftijdsfasebewust 
Personeelsbeleid uitvoeren, met name voor de fysiek zwaar belastende functies en 
onregelmatige diensten in het bedrijf. 

 
4. In het kader van de toepassing van het functiewaarderingssysteem het instellen van een 

interne als externe beroepscommissie. Voor de toepassing van het beoordelingssysteem 
het instellen van een interne commissie. De beroepsprocedures voor de toepassing van 
functiewaardering en beoordeling worden opgenomen in het Personeels Handboek.  

 
5. Het uitwerken van de nieuwe CAO tekst in een redactiecommissie. 
 
II. Overgangsmaatregelen 
 
Harmonisatie en nieuwe CAO: 
Bij de toepassing van de regelingen geldt de volgorde dat eerst de harmonisatie plaatsvindt en 
daarna de CAO-loonstijging wordt toegepast. 
 
Beloningsysteem: 
In verband met de wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse loonstijging voor de PONL-
medewerkers, wordt hun salaris na toegepaste loonstijging per 1 April 2007 verhoogd met de 
factor 15/12. 
 
Vakantietoeslag: 
In verband met de wijziging van de uitbetaling van de vakantietoeslag ontvangen de ex 
PONL-werknemers in juni 2007 een eenmalige uitkering van de vakantietoeslag over de 
maanden juni 2007 t/m december 2007. 
 

Verwijderd: Maersk Line 
concept tekst CAO 2007-2009 
version 1 0 31-05-07 (2)
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Arbeidsduur: 
De arbeidsduurverlenging voor de ex PONL-werknemers wordt gecompenseerd met een 
stijging van het jaarsalaris van 1,6%.   
 
Vakantie en verlof:  

- De seniorendagen van de ex PONL-werknemers komen te vervallen en worden 
op individuele basis gecompenseerd in het individuele jaarsalaris, op basis van 
het aantal toegekende seniorendagen op 31 maart 2007; 

- De ex PONL-werknemers die voor 1 april 2007 deelnamen aan de regeling sparen 
van verlofdagen voor pensionering, kunnen deze regeling op individuele basis 
continueren. 

 
Jubileumuitkering: 
Werknemers die op 31 december 2006 in dienst waren bij Maersk Benelux BV, 
blijven de 10 jarig en 30-jarig dienstjubileum van kracht, met de daarbij behorende 
uitkeringen. Het 30-jarig dienstjubileum zal alleen van kracht blijven voor medewerkers die 
hun uitkering van hun 25-jarig dienstjubileum voor 31 december 2006 hebben ontvangen. 
Voor nieuwe werknemers die in dienst zijn gekomen na deze datum is deze regeling niet van 
kracht en geldt artikel 36 van deze CAO. 
 
Met betrekking tot 12,5 jaar jubileum voor ex PONL werknemer, zal deze uitbetaald worden 
indien het jubileum op of na 31 december 2006 plaats vindt. 
 
Indien een ex PONL-werknemer tussen 31 december 2003 en 31 december 2008,  
35 jaar onafgebroken in dienst van de werkgever is, wordt bij een 35 jarig dienstverband hem  
alsdan de keuze gegeven om: 

- hetzij op dat moment zijn 35 jarig jubileum te vieren en een jubileumuitkering ter 
grootte van één maandsalaris (bruto) te ontvangen; 

- hetzij te wachten totdat hij 40 jaar in dienst is en alsdan zijn jubileum te vieren en 
een jubileumuitkering ter grootte van één maandsalaris (netto) te ontvangen. 
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BIJLAGE 4 HANDHAVING MAERSK OVERWERKREGELING VOOR 
WERKNEMERS IN LOODS- ENCONTAINERDEPOTS (NON-OFFICE 
PERSONNEL) 
 
 
PAYMENT OF OVERTIME  
 
1. This policy applies to the following companies: Maersk Logistics Benelux B.V. and 

Maersk Transport B.V.  
 
2. The payment of overtime is a compensation towards the extra hours made by the 

employee at the request of the employer. Overtime must be avoided as much as 
possible, unless it is deemed necessary in the best interest of the company. It is the 
responsibility of the manager to decide whether overtime is or is not necessary.  

  
3. Overtime is defined as hours outside the agreed working hours. Overtime for employees 

working in shift systems is defined as hours outside the shift system.  
 
4. This policy will be introduced effective 1 April 2001 and applies to employees in 

service of the above mentioned companies. The company reserves the right to change 
and revise this policy if and when necessary.  

 
5. The payment of overtime is not the same for all groups of employees. In order to make 

a clear distinction of who is entitled to which form of payment the procedure is split 
into the following groups: Office and Non-office personnel (blue collar) 

 
6. Definition of Non-office personnel (Blue collar)  
 By non-office personnel we mean employees working outside an office, e.g. repair 

shops etc. and in some cases employees who work in a warehouse.  
  
7. General Procedure:  

- The employee is obliged to request approval of his or her manager prior to 
working overtime.  

- The payment of overtime will be made through the payroll of the following 
month in which overtime has been made, provided the overtime statement 
reaches the payroll timely. The deadline is the 10th of each month.  

- Unsigned overtime statements will not be processed and will be returned to the 
employee concerned. Overtime statements must be approved and signed by the 
manager of the department or division.  

- Overtime can be transferred into free time.  
- The employer provides a meal to employees working overtime. The meal is free 

of charge and may not cost more than EUR 10 per meal. Ordering of the meal 
must be done trough the normal and current procedure.  

- Sales Personnel, Managers, General Managers, Deputy to the managing director 
and Managing Directors are excluded from this policy and are not entitled to 
receive payment for overtime. This is valid for non-office personnel.  

- The payment of overtime is valid to employees up to and including the level of 
Assistant Managers. This is valid for non-office personnel.  

- Water clerks work in shift system and are therefore entitled to claim overtime 
according to the rules applied for non-office personnel.  

- The drivers of the Maersk coach are, due to the nature of their job, entitled to 
claim overtime according to the rules applied for non-office personnel.  
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8. Payment of overtime for non-office personnel (Blue collar)  
 

1. Monday to Saturday:  
Before 8.30 hrs : No. of hours x hourly rate + surcharge of 50%  
From 17.00 hrs onwards : No. of hours x hourly rate + surcharge of 50%  
Employees working in shift systems will receive payment of overtime as mentioned  
above, but then for all hours outside the shift system and not as mentioned above.  
 
2. Sunday and public holidays:  
Before 8.30 hrs : No. of hours x hourly rate + surcharge of 100%  
From 17.00 hrs onwards : No. of hours x hourly rate + surcharge of 100%  
Employees working in shift systems will receive payment of overtime as mentioned  
above, but then for all hours outside the shift system and not as mentioned above.  

 
9. Employees who work in shifts and are scheduled to work on Saturdays, Sundays and 

public holidays according to the work schedule prepared by the individual departments 
or divisions are not entitled to claim payment of overtime. This is due to the fact that 
compensation for this discomfort has already been included in the shift allowance paid 
by the employer. Overtime is only valid for payment in case the employee is not 
scheduled to work, but is requested to work an extra day by the manager.  

 
 
Maersk Benelux Human Resources, Netherlands  
 
 
 

NEDERLANDSE VERTALING: 
 
BIJLAGE 4  HANDHAVING MAERSK-OVERWERKREGELING VOOR 
WERKNEMERS IN LOODS- EN CONTAINERDEPOTS (NIET-
KANTOORPERSONEEL) 
 
 
OVERWERKVERGOEDING 
 
1.  Deze regeling is van toepassing op de volgende ondernemingen: Maersk Logistics 

Benelux B.V. en Maersk Transport B.V. 
 
2.  De overwerkvergoeding is een vergoeding voor de extra uren die door de werknemer 

op verzoek van de werkgever zijn gewerkt. Overwerk moet zo veel mogelijk worden 
vermeden, tenzij het noodzakelijk wordt geacht in het belang van de onderneming. De 
leidinggevende is verantwoordelijk voor de beslissing of overwerk al dan niet 
noodzakelijk is. 

 
3.  Onder overwerk wordt verstaan uren buiten de overeengekomen werkuren. Wat 

betreft werknemers die in shifts werken, wordt onder overwerk verstaan uren buiten 
het shiftsysteem.  

 
4.  Deze regeling is van kracht vanaf 1 april 2001 en is van toepassing op werknemers 

die in dienst zijn van bovengenoemde ondernemingen. De onderneming behoudt zich 
het recht voor deze regeling zo nodig te wijzigen. 
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5.  De overwerkvergoeding is niet identiek voor alle groepen werknemers. Teneinde 
duidelijk onderscheid te maken tussen werknemers die recht hebben op verschillende 
vormen van vergoeding, is de procedure opgesplitst in de volgende groepen: 
Kantoorpersoneel en Niet-kantoorpersoneel. 

 
6.  Definitie van Niet-kantoorpersoneel 

Onder niet-kantoorpersoneel wordt verstaan werknemers die niet op kantoor werken 
maar werkzaam zijn op reparatieafdelingen e.d. en in sommige gevallen werknemers 
die in een magazijn werkzaam zijn. 

 
7.  Algemene procedure: 

-  De werknemer is verplicht voorafgaande toestemming van zijn of haar 
leidinggevende te verkrijgen alvorens overwerk te verrichten.  

-  De overwerkvergoeding wordt uitbetaald tezamen met het salaris van de 
maand die volgt op de maand waarin het overwerk is verricht, op voorwaarde 
dat de overwerkdeclaratie tijdig in het bezit is van de afdeling 
salarisadministratie. De declaraties moeten uiterlijk op de tiende dag van 
iedere maand in het bezit zijn van de afdeling salarisadministratie. . 

-  Niet-ondertekende overwerkdeclaraties worden niet verwerkt en worden aan 
desbetreffende werknemer geretourneerd. Overwerkdeclaraties moeten zijn 
goedgekeurd en ondertekend door de leidinggevende van desbetreffende 
afdeling of divisie. 

-  Overwerk kan worden gecompenseerd in vrije tijd. 
-  De werkgever verstrekt een maaltijd aan werknemers die overwerk 

verrichten. De maaltijden worden gratis verstrekt en mogen niet meer kosten 
dan EUR 10 per maaltijd. Het bestellen van maaltijden dient te geschieden via 
de huidige standaardprocedure. 

-  Verkooppersoneel, leidinggevenden, algemeen directeuren, onderdirecteuren 
en directeuren zijn uitgesloten van deze regeling en hebben geen recht op 
overwerkvergoeding. Dit geldt voor niet-kantoorpersoneel. 

-  Werknemers tot en met het niveau van assistent-leidinggevende hebben recht 
op overwerkvergoeding. Dit geldt voor niet-kantoorpersoneel. 

-   Waterklerken werken in shifts en mogen derhalve overwerk declareren 
overeenkomstig de regeling voor niet-kantoorpersoneel. 

-  Chauffeurs van de Maersk-bus mogen, vanwege de aard van hun werk, 
overwerk declareren overeenkomstig de regeling voor niet-kantoorpersoneel. 

 
8.  Overwerkvergoeding voor niet-kantoorpersoneel 
 

1.  Maandag t/m zaterdag: 
Vóór 8.30 uur: Aantal uren x uurtarief + een toeslag van 50%. 
Na 17.00 uur: Aantal uren x uurtarief + een toeslag van 50%. 
Werknemers die in shifts werken, ontvangen bovengenoemde overwerkvergoeding, 
met dien verstande dat de overwerkvergoeding betrekking heeft op alle uren buiten 
het shiftsysteem. 

 
2.  Zondag en nationale feestdagen: 
Vóór 8.30 uur: Aantal uren x uurtarief + een toeslag van 100%. 
Na 17.00 uur: Aantal uren x uurtarief + een toeslag van 100%. 
Werknemers die in shifts werken, ontvangen bovengenoemde overwerkvergoeding, 
met dien verstande dat de overwerkvergoeding betrekking heeft op alle uren buiten 
het shiftsysteem. 

 
9.  Werknemers die in shifts werken en die volgens de werkroosters van desbetreffende 

afdelingen of divisies zijn ingeroosterd voor werk op zaterdagen, zondagen en 
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nationale feestdagen, zijn niet gerechtigd een overwerkdeclaratie in te dienen omdat 
de vergoeding voor het werken op voornoemde dagen al is opgenomen in de 
shifttoeslag die door de werkgever wordt uitbetaald. Overwerk komt uitsluitend voor 
vergoeding in aanmerking ingeval de werknemer niet is ingeroosterd maar door de 
leidinggevende wordt verzocht een dag extra te werken.  

 
 
 Maersk Benelux Human Resources, Netherlands  
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BIJLAGE 5 INFORMATIEF OVERZICHT WET ARBEID EN ZORG 
 

Soort verlof 
 

Inkomsten Duur Aanvulling 
CAO op wet 

Zwangerschapsverlof: 
in verband met zwangerschap en 
bevalling 
 

uitkering UWV ter hoogte van het 
loon tot max. dagloon 

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

Nee 

Adoptieverlof: 
voor adoptie- en in sommige gevallen 
pleegouders 
 

uitkering UWV ter hoogte van het 
loon tot max. dagloon 

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

Nee 

Kraamverlof: 
na bevalling van de partner 

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

Nee 

Calamiteiten- en kort verzuim 
verlof: 
verhindering om arbeid te verrichten 
vanwege: 
- zeer bijzondere persoonlijke 

omstandigheden 
- door overheid opgelegde 

verplichting 
 

werkgever betaalt salaris door - zolang als nodig, meestal een 
aantal uren  

- als samenloop met kortdurend 
zorgverlof einde na 1 dag 

- werkgever kan werknemer vragen 
om bewijsstukken over calamiteit 
te over leggen  

Nee 

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

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

in elke periode van 12  
achtereenvolgende maanden ten  
hoogste twee maal de arbeidsduur per  
week.  

Nee 

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

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

Nee 

Ouderschapsverlof: 
verlof per kind tot 8 jaar 

Onbetaald - ten hoogste 13 maal de arbeidsuur 
per week 

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

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

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

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

 

Nee  
 
 

 
 
Opmerking  
Dit overzicht is bedoeld ter informatie. U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.  
Voor de juiste informatie kunt u terecht bij uw HR-afdeling 
 


