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8.2 Bedrijfsspecifieke bepalingen voor NedTrain BV

Leeswijzer
De CAO Nederlandse Spoorwegen valt uiteen in de drie onderdelen.
• Een deel dat geldt voor alle NS bedrijven en waarvan de inhoud voor alle

bedrijven gelijk is (de hoofdstukken 1 tot en met 7).
• Per NS-bedrijf een deel bedrijfsspecifieke bepalingen die ten opzichte van

elkaar kunnen afwijken (hoofdstuk 8). Deze bijlage bevat de bepalingen
inzake arbeids- en rusttijden en de daaraan gekoppelde vergoedingen en
enkele overige bepalingen die strikt op de bedrijfsvoering zijn toegesneden.
Er zijn zes verschillende bijlagen:
8.1 voor NS Reizigers
8.2 voor NedTrain
8.3 voor NS Stations
8.4 voor NS Internationaal
8.5 voor NS Vastgoed
8.6 voor NS Opleidingen

• Een deel dat Sociale Eenheid genoemd wordt en geldt voor alle bedrijven die
behoren tot de Sociale Eenheid NS (hoofdstuk 9).

Werkingssfeer
De bijlage die u nu in handen heeft is van toepassing op de werknemers van
NedTrain BV en NedTrain Consulting BV.

8.2.1 Arbeids- en rusttijdenbepalingen

8.2.1.1 Arbeids- en rusttijden
Deze regeling bevat afspraken over de toepassing van arbeids- en rusttijden
binnen NedTrain BV en NedTrain Consulting BV. Als algemeen kader gelden de
standaardbepalingen in de Arbeidstijdenwet, tenzij expliciet anders wordt
vermeld. Concrete werktijdregelingen (roosters) worden door de leidinggevende
vastgesteld, binnen de kaders van deze regeling, en na instemming van het
intern vertegenwoordigend overleg. Over de procedure waarlangs rooster-
wijzigingen tot stand komen, worden afspraken tussen partijen vastgelegd in
een protocol.

8 Bedrijfsspecifieke
bepalingen
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In het algemeen geldt dat er geen gebroken diensten kunnen voorkomen. Er
zullen geen twee diensten op dezelfde kalenderdag beginnen.

Deze regeling is van toepassing op alle werknemers, behalve op werknemers
ingedeeld in salarisgroep 61 en hoger en op hiërarchisch leidinggevenden
ingedeeld in salarisgroep 58 en hoger, tenzij expliciet anders is vermeld.

8.2.1.1.1 Dienst- en Arbeidstijd
Arbeidstijd is de tijd waarin de werknemer in opdracht voor de werkgever zijn
taak verricht.

Dienst: een aaneengesloten tijdruimte waarin arbeid wordt verricht en die
gelegen is tussen twee bij wet en de daarop berustende bepalingen
voorgeschreven opeenvolgende onafgebroken rusttijden.

Noch als arbeidstijd, noch als dienst gelden consignatie, activiteiten voor de
bedrijfshulpverlening en werkzaamheden thuis verricht, tenzij over dit laatste
punt overleg heeft plaatsgevonden tussen werknemer en leidinggevende en
leidinggevende akkoord is. Het SAV-complex is niet van toepassing op
thuiswerken.

8.2.1.1.2 Vrij op erkende feestdagen
1 Indien het dienstbelang dit toelaat heeft de werknemer op erkende

feestdagen vrij met behoud van maandbezoldiging.
2 Onder erkende feestdagen wordt verstaan: Paasmaandag, Hemelvaartsdag,

Pinkstermaandag, alsmede – tenzij deze op zaterdag of zondag vallen –
Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, 5 mei en Eerste en Tweede Kerstdag.

3 Een werknemer die werk verricht op een erkende feestdag heeft recht op een
vervangende vrije dag. Hetzelfde recht ontstaat ook wanneer een feestdag
volgens basisrooster op een R, CO of WTV-dag valt. Dit laatste geldt ook voor
personeel met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 36 uren. Bij ziekte
wordt de F als verleend beschouwd.

4 Niet christelijke feestdagen
Op verzoek van werknemer kunnen maximaal drie christelijke feestdagen
worden geruild voor drie niet-christelijke religieuze feestdagen. De regels uit
dit artikel zijn van toepassing op deze niet-christelijke feestdagen. Het
verzoek kan alleen worden geweigerd indien in het desbetreffende proces
niet op christelijke feestdagen wordt gewerkt dan wel indien het aantal



3

ingediende verzoeken om te ruilen het aantal gestelde diensten op
christelijke feestdagen overtreft. In het laatste geval worden de verzoeken op
evenwichtige wijze toegekend. De regels uit dit artikel zijn op de toegekende
niet-christelijke feestdagen van toepassing.
Een werknemer die niet of niet volledig gebruik kan maken van deze
regeling, kan uiterlijk 1 januari verzoeken om in dat kalenderjaar op
maximaal drie niet-christelijke religieuze feestdagen te worden vrijgemaakt
van dienst tegen inlevering van vrijetijdsaanspraken. Een dergelijk verzoek
wordt toegekend.

8.2.1.1.3 Pauzeregeling
1 De pauze (een vooraf vastgelegde onderbreking van de dagelijkse arbeidstijd

van 30 minuten) zal tussen het derde en het vijfde uur van de dienst worden
genoten.

2 De pauze behoort niet tot de arbeidstijd en wordt dus in eigen tijd genoten.
In een zo beperkt mogelijk aantal situaties zal een geplande pauze niet
kunnen worden gegarandeerd. Dit betreft met name procescoördinerende
functies die continue bezetting vragen en waar sprake is van
eenmansbezetting en waar geen mogelijkheid is van tijdelijke waarneming
door een collega met een andere functie. In deze situatie heeft werknemer
consignatie tijdens de pauze en wordt de pauze – ook indien wel genoten –
doorbetaald. 

3 Voor het genieten van de pauze wordt een ruimte beschikbaar gesteld, waar
voldoende faciliteiten aanwezig zijn voor het nuttigen van de lunch, conform
het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.20).

4 Voor de lengte van een pauze bij langer werken dan acht uur per dag wordt
de overlegregeling van de Arbeidstijdenwet gevolgd: slechts een pauze van
een half uur is verplicht.

8.2.1.1.4 Arbeidspatronen
Het basispatroon in het kader van de 36-urige werkweek zal 9 dagen van 8 uren
per twee weken zijn. Daarnaast zijn in overleg tussen de werkgever en
werknemer (individuele functies) respectievelijk met instemming van het intern
vertegenwoordigend overleg (niet-individuele functies) afwijkingen mogelijk.
Onder afwijkingen van het basispatroon worden onder andere de volgende
varianten begrepen: 4 dagen van 9 uur, 5 dagen van 8 uur met 26 WTV-dagen
waarvan 5 per kwartaal worden ingeroosterd, het langer werken in een
bepaalde periode, gevolgd door een periode waarin korter wordt gewerkt en
het opnemen van halve WTV-dagen.
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Indien geen overeenstemming wordt bereikt, dan wel geen instemming wordt
verleend, is het basispatroon van 9 maal 8 uur van toepassing.

Het basispatroon wordt bereikt door het inroosteren van 26 WTV-dagen.
Gedurende een periode van 40 weken worden 20 dagen ingeroosterd in een
patroon van 9 maal gemiddeld 8 uur werken per twee weken. De overige 6
dagen worden bij weekplanning verleend in hele dagen. Daarvan worden er 3 in
de eerste helft en 3 in de twee helft van het jaar verleend. Het aantal
herkenbare WTV-dagen zal altijd de helft van het aantal weken van de
rouleringsperiode bedragen.

Als gebruik gemaakt wordt van de variant 4 maal 8,5 uur per week met 13
terugkomdagen, dan worden per kwartaal 3 terugkomdagen bij weekplanning
ingeroosterd. Is dit in enig kwartaal niet gerealiseerd, dan worden de dagen in
het daarop volgende kwartaal ingeroosterd. De dertiende dag wordt
ingeroosterd op verzoek van de werknemer.

8.2.1.1.4.1 Normering
Een verlofdag/rustdag/WTV-dag duurt 24 uren, wanneer deze gekoppeld is aan
een andere vrije dag. Een niet aan een andere vrije dag gekoppelde
verlofdag/rustdag/WTV-dag duurt hetzij 30 uren, hetzij 24 uren. In het laatste
geval zal deze niet eerder ingaan dan om 00.00 uur.

Ingeroosterde WTV-dagen worden bij ziekte als verleend beschouwd. Niet
geplande WTV-dagen vervallen bij ziekte naar evenredigheid.

Een ingetrokken WTV-dag moet binnen 14 dagen alsnog worden verleend.
Wanneer dit niet gebeurt, dan is de dag ter vrije beschikking van de werknemer.

8.2.1.1.5 Bekendmaking arbeidstijden

8.2.1.1.5.1 Basisafspraak
Arbeids- en rusttijden worden vier weken van tevoren bekend gemaakt.
Bij de weekplanning, uiterlijk op vrijdag om 12.00 uur, worden eventuele
afwijkingen van het basisrooster voor de daarop volgende week bekend
gemaakt. Andere wijzigingen vinden alleen plaats bij calamiteiten.
Het weekrooster gaat in op maandag 00.00 uur en duurt tot en met zondag
24.00 uur. De werknemer wordt geacht kennis te nemen van de weekplanning.
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De rustdagen worden 28 dagen van tevoren gegarandeerd. Behoudens
calamiteiten worden de rustdagen gegarandeerd verleend. Het “contract” met
de werknemer ontstaat voor wat de rustdagen betreft 28 dagen van tevoren.
Afwijkingen van dit “contract” zijn slechts mogelijk bij calamiteiten, of na
instemming van de werknemer, of op verzoek van de werknemer. Ingeval van
een bereikbaarheidsdienst op een rustdag, blijft het mogelijk om opgeroepen te
worden.
De vrijetijdsaanspraken (VTA) zullen 28 dagen van tevoren worden ingeroosterd.
Het “contract” voor de niet-gegarandeerde VTA ontstaat bij de weekplanning
(vrijdag 12.00 uur). Afwijkingen van de in de weekplanning opgenomen VTA zijn
slechts mogelijk bij calamiteiten en na instemming of op verzoek van de
werknemer.

Voor reservediensten zal 28 dagen van tevoren worden aangegeven wat voor
soort dienst dit vermoedelijk zal worden (vroeg, laat, nacht). Werknemer met
een reservedienst kan hieraan geen rechten ontlenen. Wel zal een afwijking pas
na overleg met werknemer plaatsvinden. Leidinggevende en werknemer zijn
gezamenlijk verantwoordelijk dat dit overleg tijdig plaatsvindt. Zij kunnen
nadere afspraken maken over hoe dit overleg tot stand komt. De
reservediensten worden definitief “gecontracteerd” bij de weekplanning. Hierbij
wordt aangegeven of er sprake is van een vroege, late of nachtdienst. Voor
reservediensten zal geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid de
dagelijkse rust van 11 naar 8 uren in te korten. 

8.2.1.1.5.2 Calamiteiten
Onder calamiteiten wordt voor de toepassing van het bepaalde in artikel
8.2.1.1.5.1 verstaan:
onvoorziene omstandigheden die het bedrijfsproces ernstig verstoren en die
naar de aard van de omstandigheden economische schade kunnen veroorzaken
waardoor acuut dient te worden ingegrepen, om de eerder beschreven schade
zo veel als mogelijk te beperken. 

Indien er zich omstandigheden voordoen die niet rechtstreeks onder de definitie
van calamiteiten vallen, maar die naar hun aard wel de noodzaak met zich
meebrengen om in te grijpen, zullen deze omstandigheden (op voorhand) met
het medezeggenschapsorgaan worden besproken. In deze situatie is er alleen
sprake van een calamiteit indien het medezeggenschapsorgaan hiermee
ingestemd heeft. 
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Ingeval er sprake is van een calamiteit kan de rustdag of VTA worden
ingetrokken, tenzij er sprake is van een persoonlijke omstandigheid aan de zijde
van de betrokken werknemer. Hieronder dient te worden verstaan geplande
zorgtaken en het afleggen van examens en dergelijke.

8.2.1.1.6 Normale arbeidstijd
De gemiddelde arbeidstijd per week bedraagt 36 uren, gerekend over de
rouleringsperiode, behalve voor personeel met een arbeidsovereenkomst minder
dan 36 uren.

Voor personeelsleden ouder dan 18 jaar bedraagt de dagelijkse arbeidstijd
maximaal 9 uur.

De minimale dagelijkse arbeidstijd bedraagt 5 uur voor personeel met een
arbeidsovereenkomst van 36 uur.

Wanneer sprake is van niet als eigen tijd te beschouwen reistijd, dan zal het
totaal van de arbeidstijd en deze reistijd maximaal 12 uur bedragen.

Indien werknemer moet komen werken op een rustdag, streeft werkgever
ernaar dit een volledige dienst van 8 uur te laten zijn. Indien wettelijke normen
daartoe verplichten wordt de rustdag verschoven. In alle andere situaties
worden de feitelijk gewerkte uren volgens de overwerkregeling behandeld (zie
art. 8.2.2.7).

8.2.1.1.7 Nachtdiensten
Het maximale aantal nachtdiensten in een periode van 13 weken is 28. Voor
reinigingspersoneel geldt dat zij in een periode van 13 weken maximaal 35
nachtdiensten kunnen krijgen.

Het maximale aantal nachtdiensten achtereen bedraagt vijf, tenzij met
instemming van de Ondernemingsraad een hoger aantal wordt afgesproken met
een maximum van 7.

Nachtdiensten die beginnen tussen 04.00 uur en 05.00 uur hebben een maximale
arbeidstijd van 7,5 uur.

Op basis van individuele afspraken streven partijen naar het zoveel mogelijk
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verminderen van het aantal nachtdiensten voor werknemers van 59 jaar en
ouder.

8.2.1.1.8 Wekelijkse rusttijd
a Op zaterdag en zondag wordt alleen gewerkt indien de bedrijfsvoering dit

vereist.
b Op verzoek van de werknemer kan op religieuze gronden een andere dag als

zondag worden beschouwd in het kader van dit artikel.
c Eenmaal per drie weken wordt een rustperiode verleend van 60 uur, die de

tijd omvat van zaterdag 00.00 uur tot maandag 04.00 uur, het zogenaamde
“rode weekend”. Dit geldt ook voor reservepersoneel. Werknemer kan niet
worden verplicht in een rood weekend te komen werken. 

d Op basis van vrijwilligheid kan werknemer aangeven in een door hem te
bepalen mate af te zien van het recht op het rode weekend. De bepalingen
van de Arbeidstijdenwet met betrekking tot het aantal te genieten vrije
zondagen gelden als ondergrens. De leidinggevende bepaalt of in het rooster
rekening kan worden gehouden met het gegeven dat één of meer
werknemers bereid zijn af te zien van het rode weekend.

e Wanneer een werknemer per kwartaal minder dan zes maal de periode
gelegen tussen zondag 00.00 uur en maandag 04.00 uur vrij is, wordt een
extra vrije dag toegekend, de kwartaaldag.

8.2.1.1.9 Consignatieregeling
Consignatie is een periode tussen twee elkaar opvolgende diensten of tijdens
een pauze, waarin de werknemer geen arbeid verricht, maar wel verplicht is om
bereikbaar te zijn. Bij onvoorziene omstandigheden moet hij of zij, na oproep,
de bedongen arbeid zo spoedig mogelijk verrichten. Daarbij gelden de volgende
bepalingen:
a Een geconsigneerde werknemer mag niet langer dan 13 uur per 24 uur arbeid

verrichten. In die 13 uur zijn zowel de arbeidstijden van de gewone dienst als
die voortvloeiend uit oproepen begrepen. Voor een oproep geldt een
minimum arbeidstijd van een half uur.

b Een geconsigneerde werknemer mag niet meer dan 60 uur per week en niet
meer dan gemiddeld 45 uur per week per 13 weken arbeid verrichten.

c De maximum arbeidstijd per 13 weken is gemiddeld 40 uur per week indien
de consignatie geheel of gedeeltelijk in de periode tussen 00.00 uur tot 06.00
uur valt.

d Per 4 weken moeten er minimaal 2 tijdruimten van elk minimaal 7 keer 24 uur
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zonder consignatie zijn. Consignatie voor en na een nachtdienst is niet
toegestaan.

Wanneer binnen een half uur na het beëindigen van de arbeid die uit een
oproep voortvloeit opnieuw een oproep plaatsvindt, wordt de tussenliggende
tijd als arbeidstijd aangemerkt.
Voor medewerkers van de Ongevallenbestrijding geldt dat een dienst als gevolg
van een ramp of ongeval tot maximaal 16 uur mag uitlopen. Na een dienst van
16 uur na oproep zal de eerstvolgende reguliere dienst niet eerder dan na 14
uur aanvangen.

8.2.1.1.10 Verlenen van CO-aanspraken
CO-aanspraken (Compensatie Onregelmatigheid) worden in het basisrooster
vastgelegd, wanneer de aanspraken naar verwachting minimaal 1 hele CO-dag
per rouleringsperiode zijn. 

Wanneer de op te bouwen aanspraken minder zijn dan een dag per
rouleringsperiode, dan wordt de verlening in overleg met de werknemer bij
weekplanning geregeld.

De aanspraken op CO zijn opgenomen in art. 8.2.2.3.2.

8.2.1.1.11 Werknemers van 55 jaar en ouder
Werknemers van 55 jaar en ouder zullen op medische en/of sociale indicatie
worden vrijgesteld van onregelmatigheid- en bereikbaarheidsdiensten en van
overwerk. Medische indicatie wordt vastgesteld door een bedrijfsarts; sociale
indicatie wordt vastgesteld door een bedrijfsmaatschappelijk werker.

8.2.1.1.12 Regeling werktijdverkorting 58-jarigen en ouder
1 Een werknemer kan, met ingang van de kalenderweek waarin hij 58 jaar

wordt, verzoeken om een werktijdverkorting per gewerkte dag. 
2 Deze werktijdverkorting bedraagt maximaal een uur per dag. Bij niet

volgebouwde basisroosters kan dit maximum lager zijn. De werkgever draagt
de volledige kosten van deze werktijdverkorting.

3 De werknemer kan kiezen tussen:
- een dagelijkse verkorting van de werktijd (als dit in het werkpatroon past);
- opsparen van de werktijdverkorting tot een hele of een halve vrije dienst.

4 De werktijdverkorting wordt als verleend beschouwd bij afwezigheid wegens:
verlof, ziekte, arbeidsongeschiktheid, feestdag (F), compensatie feestdag (CF),
CO-dag, buitengewoon verlof of kwartaaldag (K).
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5 Bij cursus, OR-activiteit e.d. bepaalt de feitelijke duur hiervan of de
werktijdverkorting is verleend.

6 In alle andere gevallen van afwezigheid blijft de aanspraak bestaan.

8.2.2 Vergoedingen

8.2.2.1 Algemeen
De werkgever kent vergoedingen voor inconveniënten. Deze vergoedingen zijn
opgenomen in dit hoofdstuk. 
Tenzij anders aangegeven volgen de vergoedingen de ontwikkeling van de CAO-
lonen.
De voorzieningen zijn van toepassing op alle werknemers, tenzij de werknemer:
• is ingedeeld in salarisgroep 61 en hoger (uitzonderingen zijn apart vermeld);
• stagiair of buitenlands student is (uitzonderingen zijn apart vermeld);
• werkzaam is in het buitenland;
• thuis werkt;
• deelneemt aan activiteiten van de BHV, met uitzondering van de

Ongevallenbestrijdingsorganisatie.

Er ontstaat geen aanspraak op een hogere of een (extra) voorziening als:
• in onderling overleg in een bedrijfsonderdeel is afgesproken te werken op

andere uren;
• de aanspraak een gevolg is van onderling ruilen van diensten;
• de aanspraak rechtstreeks het gevolg is van het werken op een ander tijdstip

op verzoek van de werknemer.

8.2.2.2 Resultaatafhankelijke bonus/inhouding NedTrain
Consulting BV

1 De werknemer van NedTrain Consulting BV ontvangt jaarlijks een bonus dan
wel een inhouding, waarvan de hoogte afhankelijk is van de gerealiseerde
Return on Sales (“ROS”). Het bedrag wordt berekend over dezelfde grondslag
als die van de decemberuitkering. Uitkering dan wel inhouding vindt plaats in
de maand mei volgend op het jaar waarop de ROS betrekking heeft.

2 De hoogte van bonus/inhouding wordt als volgt vastgesteld:
- Bij een ROS van minder dan 8 % bedraagt de inhouding 1 %;
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- Bij een ROS van 8 tot 12 % bedraagt de bonus 0 %;
- Bij een ROS van 12 tot 14 % bedraagt de bonus 1 %;
- Bij een ROS van 14 % en hoger bedraagt de bonus 2 %.

8.2.2.3 Werken op onregelmatige tijden

8.2.2.3.1 Vergoeding in geld

8.2.2.3.1.1
Voor het in opdracht van de leidinggevende werken op onregelmatige tijden
ontvangt de werknemer een vergoeding in geld. In het onderstaande schema is
weergegeven, hoeveel de vergoeding per uur bedraagt.

Bedragen per 1 januari 2005

Tijdstip Maandag Dinsdag t/m Vrijdag Zaterdag Zon- en 

Donderdag feestdagen

00.00 - 06.00 € 5,19 € 5,19 € 5,19 € 5,19 € 5,19

06.00 - 07.30 € 4,27 € 2,26 € 2,26 € 4,27 € 5,19

07.30 - 18.00 - - - € 4,27 € 5,19

18.00 - 23.00 € 2,26 € 2,26 € 4,27 € 4,27 € 5,19

23.00 - 24.00 € 5,19 € 5,19 € 5,19 € 5,19 € 5,19

Bedragen per 1 januari 2006

Tijdstip Maandag Dinsdag t/m Vrijdag Zaterdag Zon- en 

Donderdag feestdagen

00.00 - 06.00 € 5,35 € 5,35 € 5,35 € 5,35 € 5,35

06.00 - 07.30 € 4,40 € 2,33 € 2,33 € 4,40 € 5,35

07.30 - 18.00 - - - € 4,40 € 5,35

18.00 - 23.00 € 2,33 € 2,33 € 4,40 € 4,40 € 5,35

23.00 - 24.00 € 5,35 € 5,35 € 5,35 € 5,35 € 5,35

Voor deze vergoeding wordt 5 mei alleen als een feestdag beschouwd als dit een
Nationale Feestdag is (een keer per vijf jaar). Voor het werken op Oudejaarsdag



11

wordt, ook al geldt deze dag niet als feestdag, vanaf 18.00 uur de vergoeding
voor zon- en feestdagen toegekend.

In afwijking van dit schema ontvangt de werknemer € 4,27 (per 1 januari 2006 
€ 4,40) wanneer hij werkt tussen 18.00 uur en 23.00 uur op een maandag,
dinsdag, woensdag of donderdag voorafgaand aan een feestdag (behalve 5
mei). Indien Nieuwjaarsdag, Koninginnedag, 1e of 2e Kerstdag op een zaterdag
valt, ontvangt de werknemer € 5,19 per uur  (per 1 januari 2006 € 5,35).

Als de werknemer aanspraak heeft op één van de bovenstaande vergoedingen
krijgt hij voor die dienst ook een rouleringsbijslag van € 1,27 (maximaal 2 keer
per kalenderdag). Deze bijslag wordt niet geïndexeerd. 

8.2.2.3.1.2 Extra dienst
Als de werknemer in dienst komt voor storing, ongeval en dergelijke geldt het
volgende:
Als tussen het eindtijdstip van de laatst verrichte dienst en het begintijdstip van
de extra dienst 2 uur of minder ligt, worden beide diensten als één dienst
beschouwd.
De tussenliggende tijd telt mee voor de berekening van de vergoeding in geld
en de compensatie in tijd.

8.2.2.3.2 Vergoeding in tijd 
Voor het in opdracht van de leidinggevende werken op bepaalde tijden
ontvangt de werknemer een compensatie in tijd.
De werknemer ontvangt compensatie in tijd (CO) als hij dienst heeft gedaan op:
• zaterdag of zondag of een feestdag (hiervoor geldt 5 mei niet als feestdag);
• overige dagen voor 07.30 uur of na 18.00 uur.

De compensatie is afhankelijk van zijn leeftijd en bedraagt per gewerkt uur:
• tot en met 49 jaar 4 minuten
• 50 tot en met 55 jaar 6 minuten
• vanaf 56 jaar 8 minuten

De hogere compensatie wordt voor de eerste maal toegekend met ingang van
de afrekenperiode waarin hij 50 of 56 jaar wordt.
Voor berekening van de compensatie worden de onregelmatige uren/minuten
per week opgeteld, waarbij de eerste 5 uren niet meetellen.
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Dit totaal wordt vermenigvuldigd met 4, 6 of 8 (minuten) naar gelang van zijn
leeftijd.
Op die berekende compensatie wordt daarna in mindering gebracht het aantal
uren/minuten dat zijn rooster in de rouleringsperiode of het vastgestelde tijdvak
minder is dan 35,3 uur gemiddeld per week (de zgn. minuren). Dit laatste alleen
voor zover deze tijd niet al in mindering is gebracht bij het vaststellen van
eventuele overuren in de weken van de desbetreffende afrekenperiode.

De CO-aanspraken worden in het rooster vastgelegd, wanneer de aanspraken
naar verwachting minimaal 1 hele CO-dag per rouleringsperiode zijn.

Wanneer de op te bouwen aanspraken minder zijn dan één dag per
rouleringsperiode, dan wordt de verlening in overleg met de werknemer bij de
weekplanning geregeld.

De tijdcompensatie geldt alleen bij een contract van gemiddeld 18 uur of meer
per week. Op de berekende tijdcompensatie worden de eventuele minuren in
mindering gebracht.

Oproep dienst
Als de werknemer in dienst komt voor storing, ongeval e.d. geldt het volgende:
als tussen het eindtijdstip van zijn laatst verrichte dienst en het begintijdstip van
de oproep dienst 2 uur of minder ligt, worden beide diensten als één dienst
beschouwd.
De tussenliggende tijd telt mee voor de berekening van de compensatie in geld
en tijd.

8.2.2.4 Verplicht bereikbaar in vrije tijd
Als de werknemer in zijn vrije tijd bereikbaar moet zijn ontvangt hij een
vergoeding.

8.2.2.4.1 Voorwaarden en hoogte van de vergoeding
De hoogte van de vergoeding wordt afgeleid van de weekplanning en bedraagt:
• Op een R, CO, WTV € 16,79 (per 1 januari 2006 € 17,30);
• Op een F, CF, OT of andere vrije dag € 16,79 (per 1 januari 2006 € 17,30);

Echter alleen als de werknemer bereikbaar moet zijn tijdens de uren die de
werknemer normaal gewerkt zou hebben.

• Op de overige dagen € 8,40 (per 1 januari 2006 € 8,65).
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Als de werknemer met een of meer collega’s dezelfde bereikbaarheidsdienst
deelt ontvangen zij samen maximaal de vergoeding die gegolden zou hebben
als een van hen de hele dienst alleen zou hebben gedaan.

8.2.2.4.2 Werknemers met een contractuele arbeidsduur van
minder dan 36 uren

De werknemer ontvangt voor een bereikbaarheidsdienst de volgende
vergoeding
• Op de eerste twee vrije dagen in een periode van zeven dagen

aaneengesloten bereikbaarheid € 16,79 (per 1 januari 2006 € 17,30);
• Op de overige dagen € 8,40 (per 1 januari 2006 € 8,65).

8.2.2.5 Oproep
Als de werknemer na een oproep onmiddellijk in dienst moet komen of zijn
lopende dienst moet afbreken ontvangt hij een vergoeding. 

8.2.2.5.1 Voorwaarden en hoogte van de vergoeding
Als de werknemer na een oproep meer dan 2 uren eerder dan de laatst
voorgeschreven dienst in dienst moet komen ontvangt hij de volgende
vergoeding.
Voor het in dienst komen tijdens de dagelijkse rusttijd:
• als er geen sprake is van consignatiedienst € 7,87 (per 1 januari 2006 € 8,11);
• tijdens consignatiedienst € 23,57 (per 1 januari 2006 € 24,28).

Voor het in dienst komen tijdens een R, F, CF, VL, CO, WTV of ander vrije dag:
• als er geen sprake is van consignatiedienst € 15,72 (per 1 januari 2006 € 16,19);
• tijdens consignatiedienst € 47,17 (per 1 januari 2006 € 48,58).

Bij een oproep tijdens F, CF, VL, OT of ander vrije dag ontvangt de werknemer
alleen € 15,72 (per 1 januari 2006 € 16,19) respectievelijk € 47,17 (per 1 januari
2006 € 48,58) als hij in dienst moet komen tijdens de uren van de dienst waarvan
hij is vrijgemaakt. Is de werknemer reserve of niet-roostergebonden, dan betreft
het de uren tussen 08.00 en 16.30 uur.
De vergoeding wordt niet toegekend als het einde van de laatst verrichte dienst
en het begin van de extra dienst 2 uren of minder uit elkaar liggen. Deze
diensten worden samengevoegd tot één dienst.
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Als een lopende dienst moet worden afgebroken vanwege een dienstwijziging
in verband met de verplichte voorrust ontvangt de werknemer de volgende
vergoeding:
• als de extra dienst geheel of gedeeltelijk ligt na het tijdstip waarop de

dagelijkse rusttijd zou zijn ingegaan € 7,87 (per 1 januari 2006 € 8,11);
• als de extra dienst geheel of gedeeltelijk ligt na het tijdstip waarop een R, CO,
WTV, F, CF zou zijn ingegaan € 15,72 (per 1 januari 2006 € 16,19).

8.2.2.5.2 Werknemers met een contractuele arbeidsduur van
minder dan 36 uren

Als de werknemer meer dan twee uren eerder in dienst moet komen dan de
voorgeschreven dienst dan ontvangt hij een vergoeding van € 7,87 (per 1 januari
2006 € 8,11).
Voor een oproep op de zesde of zevende dag van een week waarin hij reeds 5
dagen heeft gewerkt ontvangt hij een vergoeding van € 15,72 (per 1 januari
2006 € 16,19).

8.2.2.5.3 Na oproep thuiswerken
Indien een werknemer wordt opgeroepen en hij kan de oproep (storing o.i.d.)
thuis afhandelen dan krijgt hij een vergoeding.

De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:
• er moet sprake zijn van een consignatiedienst;
• de oproep kan thuis afgehandeld worden (de werknemer komt niet in

dienst).

8.2.2.5.3.1 De hoogte van de vergoeding
a Indien de werknemer 2 of meer keer in de periode van 06.00 uur en 23.00 uur

telefonisch wordt opgeroepen met een tussenpauze van minimaal één uur,
ontvangt hij maximaal tweemaal de oproepvergoeding.

De hoogte van de vergoeding bedraagt:
- maandag tot en met vrijdag € 10,46 (per 1 januari 2006 € 10,77)
- zater-, zon-, en feestdag € 20,91 (per 1 januari 2006 € 21,54)

De arbeidstijd wordt vergoed met een minimum van een half uur per oproep.
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b Indien de werknemer 2 of meer keer in de periode van 23.00 uur en 06.00 uur
telefonisch wordt opgeroepen met een tussenpauze van minimaal één uur,
ontvangt hij maximaal tweemaal de oproepvergoeding.

De hoogte van de vergoeding bedraagt in deze periode:
- maandag tot en met vrijdag € 20,91 (per 1 januari 2006 € 21,54)
- zater-, zon-, en feestdag € 20,91 (per 1 januari 2006 € 21,54)

De arbeidstijd wordt vergoed met een minimum van een half uur per oproep.

8.2.2.6 Intrekken vrijetijdsaanspraken
Als er vrijetijdsaanspraken worden ingetrokken ontvangt de werknemer een
vergoeding.

8.2.2.6.1 Voorwaarden en hoogte van de vergoeding
Als de werknemer in een van de salarisgroepen 01 tot en met 03 of 51 tot en
met 57 is ingedeeld of in salarisgroep 58 en hoger en in roulerende diensten
werkt, krijgt hij de vergoeding als hij een dienst verricht die:
• binnen de minimumnorm ligt van een bij weekplanning vastgestelde R, WTV,

CO, F, CF of K of
• geheel of gedeeltelijk samenvalt met de uren van een dienst waarvan de

werknemer bij weekplanning volledig was vrijgemaakt voor verlof, overuren
terug (OT) of een andere vrijetijdsaanspraak die in de plaats komt van een
volledige dienst.

Als de werknemer in salarisgroep 58 en hoger is ingedeeld en niet in roulerende
diensten werkt, krijgt hij de vergoeding als hij een dienst verricht die ligt binnen
de minimumnorm van:
• een bij weekplanning vastgestelde R of CO-dag;
• een in het basisrooster liggende en bij weekplanning vastgelegde WTV-dag.

Voor een ingetrokken VTA tijdens consignatiedienst krijgt de werknemer geen
vergoeding.

De vergoeding bedraagt:
• als de ingetrokken VTA op een maandag tot en met vrijdag valt € 39,22 (per 1

januari 2006 € 40,40);
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• als de ingetrokken VTA op een zaterdag, zondag of feestdag valt € 52,26 (per
1 januari 2006 € 53,83).

8.2.2.6.2 Werknemers met een contractuele arbeidsduur van
minder dan 36 uren

Als de werknemer in deeltijd werkt krijgt hij de vergoeding bovendien als een
dienst aanvangt op een bij weekplanning vastgelegde streepjesdag.

8.2.2.7 Overuren
Overuren ontstaan als er meer uren worden gewerkt dan in de weekplanning is
vastgelegd. Deze overuren worden voor alle categorieën personeel per week
vastgesteld.

Voor ieder uur dat de werknemer in opdracht van zijn leidinggevende per week
meer werkt dan het totaal van de bij de weekplanning voorgeschreven diensten
of het met de leidinggevende overeengekomen weektotaal geldt het volgende:
- de meer gewerkte uren worden uitbetaald tegen uurloon, tenzij de

werknemer heeft aangegeven deze uren in tijd gecompenseerd te willen
krijgen. In het laatste geval worden deze uren bijgeboekt bij de vrijetijds-
aanspraken;

- over de meer gewerkte uren wordt een toeslag overuren toegekend van 
€ 5,74 (per 1 januari 2006 € 5,91).

Het weektotaal is de som van:
• arbeidstijd;
• tijd besteed aan taakgericht werkoverleg (TWO);
• niet als eigen tijd te beschouwen reistijd.
Als tussen het eindtijdstip van de laatst verrichte dienst en het begintijdstip van
de extra dienst 2 uren of minder ligt, worden beide diensten als een dienst
beschouwd. De tussenliggende tijd telt mee bij het vaststellen van het
weektotaal.

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op werknemers ingedeeld in de
salarisgroep 61 tot en met 63.

8.2.2.8 Extra inzetten
Indien een werknemer vrijwillig en op verzoek van zijn leidinggevende een extra
dienst verricht op een vrije dag en deze gewerkte uren niet in tijd worden
gecompenseerd, heeft hij recht op de volgende vergoedingen:
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- de vergoeding intrekken vrijetijdsaanspraken als bedoeld in artikel 8.2.2.6
hiervoor, waarbij geldt dat indien van de regeling extra inzetten gebruik
wordt gemaakt, de vergoeding ook al vóór de weekplanning kan worden
toegekend;

- de gewerkte uren tellen mee voor het weektotaal en komen daarmee voor de
overurentoeslag in aanmerking;

- de gewerkte uren worden uitbetaald tegen uurloon.

8.2.2.9 Niet verlenen van de driewekelijkse rusttijd van 
60 uren of een kwartaaldag

Als van de driewekelijkse rusttijd van 60 uren de periode tussen zaterdag 00.00
uur en maandag 04.00 uur niet verleend kan worden, ontvangt de werknemer
een vergoeding. De telling van de driewekelijkse periode vangt na toekenning
van deze vergoeding opnieuw aan. Deze vergoeding geldt ook bij het niet
verlenen van een kwartaaldag.

De vergoeding bedraagt 8 uurlonen.

8.2.2.10 Dienstdoen op feestdagen
Als de dienst begint op een feestdag ontvangt de werknemer een vergoeding.

Als feestdag voor deze vergoeding gelden: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag,
Koninginnedag, 5 mei, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e
Kerstdag.
De vergoeding wordt per feestdag eenmaal gegeven.
De hoogte bedraagt € 25,16 (per 1 januari 2006 € 25,92).

8.2.2.11 Maaltijdvergoeding bij bepaalde diensten
De werknemer die een ambulante dienst verricht komt in aanmerking voor een
maaltijdvergoeding als:
• hij is ingedeeld in een van de salarisgroepen  01 tot en met 03 of 51 tot en

met 57;
• er van bedrijfszijde geen maaltijd wordt verstrekt;
• de dienst langer duurt dan 9.45 uur of als die dienst de periode omvat van

13.00 uur tot en met 18.30 uur.

Bij het bepalen van de dienstlengte wordt als diensttijd meegerekend: 
• een aftrekbare pauze op standplaats van 30 minuten;
• een aftrekbare pauze buiten standplaats.
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Als de werknemer in dienst komt voor storing, ongeval e.d. geldt het volgende:
als tussen het tijdstip van de laatst verrichte dienst en het begintijdstip van de
extra dienst 2 uur of minder ligt, worden beide diensten als één dienst
beschouwd.

De vergoeding bedraagt per 1 april 2005 € 6,43 en wordt jaarlijks geïndexeerd
met de CBS-prijsindex. 

De werknemer kan de vergoeding maximaal eenmaal per kalenderdag
declareren.

8.2.2.12 Toelagen voor het verrichten van bepaalde 
gecertificeerde werkzaamheden

Aan werknemers van NedTrain Services tot en met salarisgroep 56 die
aanvullend op hun functie bepaalde gecertificeerde werkzaamheden uitvoeren,
wordt een toelage toegekend. Indien een werknemer deze werkzaamheden niet
meer uitvoert of indien hij is bevorderd naar salarisgroep 57, vervalt de toelage. 
De toelage wordt opgebouwd met één of meerdere “sterren” per
gecertificeerde activiteit:
- NDO (wielbandcontrole): 1 ster
- (Hoofd)monteur die ook werkzaam is op de kuilwielenbank: 1 ster
- Structureel inzetbaar zijn op tenminste 3 standplaatsen: 1 ster
- STEK (werken aan airco): 1 ster
- (Hoofd)monteur of storingsmonteur met beperkte rijbevoegdheid: 2 sterren
- Medewerker asbest: 1 ster
- Lassen aan dynamisch belaste onderdelen: 1 ster
In overleg tussen partijen kunnen aan deze lijst nieuwe sterren worden
toegevoegd. Per toegekende ster bedraagt de toelage € 54,73 per maand 
(per 1 januari 2006 € 56,37 per maand). Per werknemer geldt een maximum
toelage van drie sterren per maand.

8.2.2.13 Verrichten andere werkzaamheden
Als de werknemer in opdracht tijdelijk een andere functie vervult en daardoor
werk verricht dat in een hogere functiegroep dan zijn eigen salarisgroep is
ingedeeld, ontvangt hij een vergoeding.
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De voorwaarden zijn:
• de vervanging duurt per dienst ten minste 5 uur;
• de andere werkzaamheden zijn in een hogere functiegroep ingedeeld;
• de vervanging van de andere functie is niet in de functiebeschrijving van de

betrokken werknemer opgenomen en heeft dus geen invloed gehad op de
hoogte van de indeling van zijn functie;

• de vervanging hoeft niet alle taakelementen te omvatten van de functie
waarin vervangen wordt.

De vergoeding bedraagt per verrichte dienst:

• bij dienstdoen in functiegroep 52 t/m 56 € 2,46 (per 1 januari 2006: € 2,53)
• bij dienstdoen in functiegroep 57 en 58 € 4,25 (per 1 januari 2006: € 4,37)
• bij dienstdoen in functiegroep 59 en 60 € 5,89 (per 1 januari 2006: € 6,06)
• bij dienstdoen in functiegroep 61 t/m 63 € 7,70 (per 1 januari 2006: € 7,93)

De werknemer ontvangt geen vergoeding als hij vervangt in de functie
waarvoor hij wordt opgeleid of ingewerkt.
Als de werknemer tijdelijk een vacatureplaats vervult, komt hij niet in
aanmerking voor de vergoeding.

8.2.2.14 Schoonmaken verontreinigd materieel
Als de werknemer materieel schoonmaakt dat door reizigers is bevuild ontvangt
hij een vergoeding van € 2,98 (per 1 januari 2006: € 3,07) per schoongemaakt
rijtuig.

8.2.2.15 Les of instructie geven
Als de werknemer in opdracht aan een groep les of instructie geeft ontvangt hij
een vergoeding van € 2,21 (per 1 januari 2006: € 2,28) per lesuur, onder de
navolgende voorwaarden:

• het les of instructie geven is niet meegewaardeerd in zijn functie;
• de les of instructie heeft geen betrekking op het eigen vakgebied;
• het les of instructie geven is persoonsgebonden.

Indien de werknemer zich in zijn vrije tijd moet voorbereiden kan hij daarvoor,
in overleg met de werkgever, compensatie ontvangen. Als compensatie in tijd
niet mogelijk is kan de werkgever besluiten een uitkering te geven.
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8.2.2.16 Ongevallenbestrijding 
De werknemer, die vrijwillig lid is van de Ongevallenbestrijding, ontvangt:
- voor werkzaamheden tijdens een uitrukdienst een vergoeding van € 7,92 

(per 1 januari 2006: € 8,16) per uur of een gedeelte daarvan;
- voor het deelnemen aan oefenavonden een vergoeding per uur ter hoogte

van het maximum uurloon in salarisgroep 56, waarvan € 1,60 netto 
(per 1 januari 2006: € 1,65);

- voor het deelnemen aan een oefenavond, indien deze aansluitend aan
werktijd plaatsvindt en geen maaltijd wordt verstrekt, een maaltijd-
vergoeding. 

De werknemer, die vrijwillig lid is van de Ongevallenbestrijding, ontvangt tevens
(indien hij voldoende voor de werkzaamheden van deze organisatie is geoefend)
een jaarlijkse uitkering. Deze bedraagt € 275,00 voor ploegleden, van € 365,00
voor assistent-ploegleiders en van € 455,00 voor ploegleiders.

Tot slot: aan de werknemer die vrijwillig lid is van de Ongevallenbestrijding en
een bepaald aantal jaren actief lid is geweest, wordt een jubileumgratificatie
toegekend. Deze bedraagt bij een 12,5-jarig jubileum € 292,00, bij een 20-jarig
jubileum € 324,00 en bij een 30-jarig jubileum € 390,00. Deze bedragen zijn
netto. 

8.2.2.17 EHBO
Als de werknemer deelneemt aan EHBO-oefenavonden kan de werknemer een
vergoeding declareren. De voorwaarden zijn: 
• De werkgever  verplicht de werknemer EHBO-vaardig te zijn.
• De werknemer is lid  van een EHBO-vereniging.
• De werknemer voldoet  aan de eisen voor verlenging van het EHBO-diploma.
Per bijgewoonde oefenavond (met een maximum van 10 oefenavonden)
ontvangt de werknmer € 19,50, waarvan € 2,90 belastingvrij en € 16,60 belast.








