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Inleiding
�. CAO 
Ten aanzien van de bepalingen en regelingen die vallen onder de CAO, geven 

partijen in het navolgende hun zienswijze op het karakter van dit contract, 

 alsmede een aantal regels, dat voor het behoud van het karakter en de juiste 

werking van dit contract door hen noodzakelijk wordt geacht.

“Bij deze CAO zijn in overleg tussen Schiphol Nederland B.V. en de werknemers-

organisaties de arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Daarbij is, met inachtneming 

van de relatie – en de daarbij behorende voorwaarden – met de Stichting 

Pensioenfonds ABP alsmede de relatie met het algemene overheidsbeleid, het 

niveau van het totale arbeidsvoorwaardenpakket zoveel mogelijk in evenwicht 

gehouden met dat in het bedrijfsleven”.

Partijen verklaren de bij deze CAO gevolgde beleidslijn, als hierboven genoemd, 

ook in de toekomst te zullen volgen.

Partijen komen overeen dat binnen de hiervoor genoemde kaders door Schiphol 

Nederland B.V. aan de werknemersorganisaties de ruimte zal worden gegeven 

een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het sociaal beleid bij 

Schiphol Nederland B.V.

Partijen hechten er zeer aan dat er tijdig, volledig en te goeder trouw overleg 

wordt gepleegd tussen Schiphol Nederland B.V. en de werknemersorganisaties.

�. Overige arbeidsvoorwaarden
De Overige Arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in deze Arbeidsvoorwaarden-

bundel en die vallen onder het instemmingsrecht van de Centrale Ondernemings-

raad, worden zoveel mogelijk in lijn met het bovenstaande vastgesteld.

Bepalingen en regelingen 
In deze arbeidsvoorwaardenbundel treft u bepalingen en regelingen aan die:

A.   afgesproken zijn (voor de periode 1/4/2007 – 31/3/2009) tussen Schiphol 

Nederland B.V., gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, en de vak-

organisaties de ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, de CNV Publieke 

Zaak, gevestigd te ‘s-Gravenhage en de VPS (Vereniging Personeel Schiphol), 

gevestigd te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer.

  Deze bepalingen en regelingen, zoals nader aangegeven in bijlage B, 

 onderdeel 1, vormen de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van  

Schiphol Nederland B.V.

 of, 

B.  de instemming van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Schiphol 

Nederland B.V. hebben gekregen.   

  Deze bepalingen en regelingen, zoals nader aangegeven in bijlage B, 

 onderdeel 2, vormen de Overige Arbeidsvoorwaarden.
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gelegen buiten de tijdvakken van 06.00 uur tot 19.00 uur op maandag tot en 

met vrijdag, is het werkrooster wisselend. In alle andere gevallen is het  

rooster niet wisselend;

j.  partner: de wettelijke echtgeno(o)t(e), de geregistreerde partner of de partner 

met wie de werknemer blijkens een notariële samenlevingsovereenkomst 

duurzaam (ten minste 6 maanden) samenleeft.  

k.  spilleeftijd FPU: Voor werknemers die geboren zijn uiterlijk op 1 april 1947 en 

sinds 1 april 1997 in dienst zijn van Schiphol Nederland BV of van een andere 

bij het ABP aangesloten onderneming of instantie en onafgebroken pensioen 

hebben opgebouwd bij het ABP, geldt een spilleeftijd FPU van 61 jaar en  

2 maanden. Voor werknemers geboren na 1 april 1947 en voor 1 januari 1950 

geldt een spilleeftijd van 62 jaar en 3 maanden. 

Artikel	102	 Toepassing arbeidsvoorwaardenbundel
�.  Deze arbeidsvoorwaardenbundel maakt onderdeel uit van de tussen de 

 vennootschap en de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst, tenzij 

anders is aangegeven.

�.   Deze CAO is niet van toepassing op directieleden van de vennootschap en niet 

op de leden van de managementteams van de BV’s, BA’s, SU’s en concern  

stafafdelingen, alsmede niet op de daartoe door de directie aangewezen 

functionarissen en niet op medewerkers aangesteld in het kader van Schiphol 

College.

�.  Tenzij anders vermeld, is de werkgever bevoegd tot het nemen van de uit 

deze arbeidsvoorwaardenbundel en bijbehorende uitvoeringsregelingen 

voortvloeiende besluiten.

Artikel	103	 Hardheidsclausule
In alle gevallen waarin deze arbeidsvoorwaardenbundel niet voorziet dan wel tot 

onbillijke resultaten leidt, kan de werkgever de nodige voorzieningen treffen.

�Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.
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Artikel	101	 Definities
In deze arbeidsvoorwaardenbundel, alsook in de bijbehorende uitvoerings-

 regelingen, wordt verstaan onder:

a. vennootschap: Schiphol Nederland B.V.;

b.  werkgever: de directie van de vennootschap, c.q. de door hem gemachtigde 

leidinggevende, zijnde: 

 �.  de directieleden van de BV’s waarin de vennootschap een meerderheids-

belang heeft en waar structureel werknemers van de vennootschap 

 vallend onder deze arbeidsvoorwaardenbundel zijn geplaatst; 

 �. de directieleden van de Business Areas (BA’s voorheen BU’s); 

 �. de general managers van de Service Units (SU’s); 

 �. de directeuren/hoofden van de concern stafafdelingen;

c.  werknemer: de persoon met wie de vennootschap een dienstverband is 

 aangegaan, met uitzondering van een persoon, die in de gelegenheid wordt 

gesteld, als stagiair bij de vennootschap werkzaamheden in het kader van zijn 

studie of opleiding te verrichten; daar waar gesproken wordt van werknemer 

dient hieronder tevens te worden verstaan werkneemster;

d.  dienstdag: de dag c.q. dagen waarop de werknemer één aaneengesloten 

dienst verricht;  

e.  functie: het geheel van werkzaamheden, waarmee de werknemer, anders dan 

bij wijze van tijdelijke waarneming, is belast;

f.  salaris: het voor de werknemer geldend bedrag van de salarisgroep, waarnaar 

zijn functie wordt gewaardeerd, dan wel het bedrag, dat voor zijn functie is 

vastgesteld;

g.  vaste toeslagen: alle toeslagen toegekend ingevolge de CAO artikelen 503  

tot en met 507, uitgezonderd de functietoeslag zoals genoemd onder  

artikel 504, lid 1b, tweede gedachtestreepje (waarneming);

h. inkomen: het salaris, vermeerderd met alle vaste toeslagen;

i.  (werk)rooster: het op een tijdvak van één of meer weken betrekking hebbende 

schema, aangevende de dagen waarop en de uren, gedurende welke de 

 werknemer op die dagen arbeid moet verrichten, alsmede de dagen, waarop 

de werknemer geen arbeid behoeft te verrichten;

  Indien in het werkrooster periodiek ten minste één dienst - niet zijnde een 

beschikbaarheidsdienst – is ingeroosterd, waarvan de begin- of eindtijd is 

�
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�.  De non-activiteit wordt zo mogelijk mondeling meegedeeld en onmiddellijk 

daarna schriftelijk bevestigd, bij aangetekend schrijven, onder vermelding  

van de reden.

�.  Tijdens de non-activiteit kan de werknemer de toegang tot de niet voor 

publiek toegankelijke gebouwen en terreinen van de werkgever worden 

 ontzegd.

Artikel	205  Disciplinaire maatregelen
�.  De werkgever kan, onverminderd de mogelijkheid om de werknemer op 

staande voet te ontslaan wegens een dringende reden als bedoeld in artikel 

7:678 juncto 677 van het Burgerlijk Wetboek, de werknemer de volgende 

sanctie(s) opleggen, indien de werknemer zich heeft misdragen: 

 a. schriftelijke berisping;

  b.   schorsing gedurende tenminste een halve dag, al dan niet met inhouding 

van inkomen gedurende deze periode;

  c.    voorlopige schorsing, bij het vermoeden van een misdraging van de werk-

nemer, onder (gedeeltelijke) inhouding van inkomen, gedurende het 

onderzoek naar de gedraging van de werknemer. De voorlopige schorsing 

kan in beginsel niet langer duren dan twee maanden, tenzij zwaarwichtige 

redenen aanwezig zijn om de termijn te verlengen. Tijdens de voorlopige 

schorsing kan de werknemer de toegang tot de niet voor publiek 

 toegankelijke gebouwen en terreinen van de werkgever worden ontzegd;

  d.     niet-toekenning van de eerstvolgende periodieke verhoging van het 

 salaris, hetzij zonder tijdsbepaling, hetzij voor een bepaalde tijd;

  e.   terugzetting op een lager salaris, hetzij zonder tijdsbepaling, hetzij voor 

een bepaalde tijd;

  f.   terugzetting op een lager gesalarieerde functie, met vermindering van 

inkomen, hetzij zonder tijdsbepaling, hetzij voor bepaalde tijd waarna  

de werknemer weer met zijn oorspronkelijke of met gelijkwaardige 

 werkzaamheden wordt belast;

  g.    een alternatieve sanctie, indien sprake is van bijzondere omstandigheden 

en de hiervoor vermelde sancties niet kunnen worden toegepast.

�.  De werknemer wordt, voor zover dit mogelijk is, eerst gehoord, alvorens de 

werkgever overgaat tot het opleggen van een sanctie of een ontslag op 

staande voet wegens een dringende reden.

�.  De hiervoor genoemde sancties worden, voor zover dit mogelijk is, mondeling 

aan de werknemer meegedeeld en daarna schriftelijk bevestigd bij aangetekend 

schrijven onder vermelding van de reden. Ook wordt vermeld binnen welke 

termijn er beroep open staat bij de Commissie van Beroep, als bedoeld in 

hoofdstuk 10 van deze arbeidsvoorwaardenbundel.

��Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.
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Artikel	201  Algemeen
�.  Partijen zullen de bepalingen en regelingen in deze arbeidsvoorwaarden-

bundel te goeder trouw naleven en handhaven.

�.  De werknemer ontvangt kosteloos een exemplaar van deze arbeidsvoor-

waardenbundel en de bijbehorende uitvoeringsregelingen.

�.  De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de inhoud van alle te 

 zijnen aanzien genomen besluiten.

�.   Besluiten ten aanzien van één bepaalde werknemer of een beperkte groep 

werknemers worden per brief medegedeeld. Algemene besluiten worden  

via de daartoe geëigende communicatiemiddelen medegedeeld.

Rechten en plichten van de werkgever

Artikel	202  Passende arbeid
�.  Bij de beoordeling of er sprake is van passende arbeid zal worden gekeken 

naar de aard van de (intern dan wel extern) te verrichten werkzaamheden in 

relatie tot de individueel aanwezige kennis, ervaring en vaardigheden van  

de betrokken werknemer.

�.  De salarisgroep op zich kan geen zelfstandige grond zijn voor het weigeren 

van een andere functie. Een en ander met inachtneming van het feit dat bij 

interne herplaatsing binnen de vennootschap het salaris wordt gegarandeerd.

Artikel	203	 Cameratoezicht
De werkgever kan, indien naar zijn oordeel het belang van de vennootschap dit 

vordert, besluiten tot toepassing van heimelijk cameratoezicht bij verdenking van 

onrechtmatig handelen als dit niet op andere wijze kan worden aangetoond.

Artikel	204  Non-activiteit
�.  De werkgever is bevoegd om de werknemer met behoud van zijn salaris op 

non-actief te stellen, indien zulks uit overwegingen van bedrijfsbelang 

 noodzakelijk wordt geacht.

�.  Deze op non-actiefstelling geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste twee 

maanden, welke periode zo nodig met tijdvakken van telkens ten hoogste 

twee maanden kan worden verlengd.

��
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�.  Een opgelegde sanctie wordt niet ten uitvoer gebracht zolang zij niet  

onherroepelijk is. Dit geldt niet voor de schorsing als bedoeld onder  

lid 1 sub b en sub c.

Artikel	206	 Inzet uitzendkrachten
�.  De werkgever zal bij het inschakelen van uitzendkrachten uitsluitend gebruik 

maken van uitzendbureaus die zijn aangesloten bij de Algemene Bond 

Uitzendondernemingen (ABU).

�.  De werkgever zal geen uitzendkrachten aantrekken indien voorzien wordt 

dat zij langer dan een jaar structurele werkzaamheden voor werkgever gaan 

verrichten. In dat geval zal in principe een contract voor bepaalde dan wel 

onbepaalde tijd worden aangeboden, conform het bepaalde in artikel 301. 

Rechten en plichten van de werknemer

Artikel	207	 Aanspraken bij gedeeltelijke arbeidsduur
De werknemer, met wie een dienstverband voor minder dan 36 uur is aangegaan 

wordt beschouwd als deeltijder en heeft recht op een evenredig gedeelte van  

de aanspraken die gelden bij een 36-urige werkweek, tenzij in deze arbeids-

voorwaardenbundel anders wordt bepaald.

Artikel	208	 Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Een werknemer van 55 jaar en ouder kan gebruik maken van de maatregelen 

zoals beschreven in D.1 Regeling Leeftijdsbewust Personeelsbeleid (p.144). 

In deze regeling staan bepalingen over onder andere minder belastend werk en 

korter werken uitgeschreven.

Artikel	209	 Geheimhouding
�.  De werknemer is, tenzij enig wettelijk voorschrift mededeling vordert, 

 verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem in zijn functie ter kennis  

is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijk karakter beseft dan wel had 

 dienen te beseffen.

�.  De verplichting tot geheimhouding bestaat niet jegens hen, aan wie de 

 werknemer middellijk of onmiddellijk ondergeschikt is, noch tegenover  

de Commissie van Beroep als bedoeld in hoofdstuk 10 van deze arbeids-

voorwaardenbundel, noch in het geval, dat de werknemer door de  

werkgever van die verplichting of dat verbod is ontheven.

��

Artikel	210	 Gedragcodes voor werknemers
Binnen de vennootschap gelden voor werknemers gedragcodes voor bijvoorbeeld 

ongewenste omgangsvormen, e-mail en internetgebruik en contacten met 

externe relaties. De nadere bepalingen over deze gedragcodes treft u aan in  

F.2 Regeling Gedragcodes (p.172).

Artikel	211		Aanwijzingen
�.  De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn 

beste vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen 

door de werkgever gegeven. 

�.  Onder aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, is mede begrepen elke 

opdracht door de werkgever gegeven in verband met de bewaking van 

gebouwen en installaties van de vennootschap tijdens zeer bijzondere 

omstandigheden. 

Artikel	212	 Overplaatsing
�.  De werkgever kan, indien dit door hem in het belang van een goede bedrijfs-

uitvoering noodzakelijk wordt geacht, na overleg met de werknemer, deze 

verplichten bij een ander bedrijfsonderdeel van de vennootschap, dan wel  

een andere BV, dan waarbij hij is ingedeeld, werkzaamheden te verrichten.  

Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het huidige 

 functieniveau en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. 

�.  De in het eerste lid bedoelde verplichting zal in eerste instantie voor een 

 periode van maximaal 12 maanden worden opgelegd. Na het verstrijken  

van deze periode wordt door de werkgever, na overleg met de betrokken 

 werknemer, deze verplichting al of niet voor onbepaalde tijd opgelegd. 

Artikel	213	 Overdracht van de dienst
De werknemer, die onmiddellijk na afloop van zijn werkzaamheden door een 

ander moet worden vervangen, is verplicht, zo nodig, zijn werkzaamheden  

voort te zetten tot zijn opvolger of de aangewezen plaatsvervanger deze  

heeft overgenomen. 

Artikel	214		Beschikbaar houden
�.  De werknemer kan worden verplicht zich op door de werkgever te bepalen  

tijden beschikbaar te houden voor het onmiddellijk verrichten van hem op  

te dragen werkzaamheden. 

�.  In bijzondere gevallen kan, op basis van een vooraf door de directiestaf HR en 

vakbonden ingewilligd verzoek van het verantwoordelijk hoofd van een 
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bedrijfsonderdeel, aan werknemer de verplichting worden opgelegd om  

de pauze op of rond de arbeidsplaats door te brengen.

�.  De overige bepalingen over beschikbaar houden staan uitgeschreven in  

A.5 Regeling Beschikbaarheid buiten werktijd (p.90).

 

Artikel	215  Bedrijfshulpverlening
De werknemer kan door de werkgever, al dan niet na vrijwillige aanmelding, 

worden aangewezen als bedrijfshulpverlener (BHV’er) zoals bedoeld in artikel 15 

van de Arbeidsomstandighedenwet. De overige bepalingen staan uitgeschreven 

in A.4 Regeling Bedrijfshulpverlening (p.89). 

Artikel	216  Werkzaamheden in wisselend werkrooster en overwerk
�.   De werknemer van 18 jaar en ouder kan worden verplicht werkzaamheden  

te verrichten in een wisselend werkrooster. 

�.   De werknemer in de leeftijd van 18 tot 55 jaar kan worden verplicht overwerk 

te verrichten. De oplegging van deze verplichtingen zal tot het strikt 

 noodzakelijke beperkt blijven.

�.  De overige bepalingen over werkzaamheden in wisselend werkrooster staan 

uitgeschreven in A.2 Regeling werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75). 

�.  De overige bepalingen over overwerk staan uitgeschreven in A.6 Regeling 

Overwerk (p.92).

Artikel	217  Overige plichten van de werknemers
Naast bovengenoemde plichten geldt nog een aantal bijzondere plichten voor  

de werknemer. Het betreft hier onder andere plichten betreffende Goed gedrag, 

Aansprakelijkheid en Legitimering. Deze plichten zijn nader uitgeschreven in  

F.1 Regeling Bijzondere plichten van de werknemer (p.168) en F.3 Regeling 

Schadevergoeding (p.183).

 



  b.  gedurende de met de werknemer overeengekomen proeftijd, als bedoeld 

in artikel 301, lid 3.

Artikel	303	 Einde dienstverband voor bepaalde tijd
�.  Een dienstverband aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege  

door het verstrijken van die tijd.

�.  Een dienstverband aangegaan voor bepaalde tijd kan tussentijds worden 

opgezegd.

�. Vanaf het moment dat tussen werkgever en werknemer:

  a.  voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben  

opgevolgd gedurende een periode van 36 maanden of langer, met  

 tussenpozen van niet meer dan 3 maanden;

  b.  meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten 

elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, 

geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

�.  In afwijking van het vorige lid, kunnen in het kader van langdurige projecten 

maximaal twee voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar 

gedurende een periode van maximaal 60 maanden – met tussenpozen van 

niet meer dan 3 maanden – opvolgen, zonder dat de laatste arbeidsovereen-

komst geldt als te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

Toelichting: Indien een dienstverband voor bepaalde tijd is aangegaan met het  

in artikel 301, lid 2 sub d, weergegeven oogmerk wordt de volgende gedragslijn 

door de werkgever aangehouden: twee maanden voor het verstrijken van de 

overeengekomen tijd wordt door de werkgever kenbaar gemaakt of hij een 

dienstverband voor onbepaalde tijd met de werknemer wenst aan te gaan.

Artikel	304	 Einde dienstverband ��-jarige
Het dienstverband eindigt van rechtswege op de eerste dag van de kalender-

maand die volgt op de dag waarop de werknemer de leeftijd van 65 jaar  

heeft bereikt.

Artikel	305	 Functioneel leeftijdsontslag
De regeling Functioneel leeftijdsontslag is met ingang van 1 januari 2007  

komen te vervallen. Voor medewerkers in dienst op 1 januari 2006 is een 

overgangsregeling, de zogenaamde Uittreedregeling Repressief Brandweer-

personeel, overeengekomen, die vastgelegd is in een protocol ondertekend 

door werkgevers- en werknemersvertegenwoordiging op 5 december 2006. 

Een exemplaar van het desbetreffende protocol is te verkrijgen bij D/HR. 
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Het verloop van uw dienstverband

Artikel	301		Begin dienstverband
�.  Het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd 

en wordt vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

�. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan:

 a. in het geval van tijdelijke vervanging;

 b. indien de werkzaamheden een tijdelijk karakter dragen;

  c.  indien de werkzaamheden door de werknemer worden verricht in het 

kader van een opleiding;

  d.  ten einde te beoordelen of de werknemer voor een dienstverband voor 

onbepaalde tijd in aanmerking kan komen.

�.  Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan met een proeftijd.  

De duur van de proeftijd bedraagt:

  -  maximaal één maand, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan  

voor een periode van één jaar of korter, met uitzondering van de  

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als bedoeld in het vorige lid sub d. 

Voor deze laatste arbeidsovereenkomst bedraagt de proeftijd maximaal 

twee maanden.

 -  maximaal twee maanden voor alle overige arbeidsovereenkomsten voor 

(on)bepaalde tijd.

Artikel	302	 Einde dienstverband voor onbepaalde tijd
�.  Een dienstverband aangegaan voor onbepaalde tijd kan zowel door de 

 werkgever als de werknemer door opzegging worden beëindigd.

�.  De in het eerste lid bedoelde opzegging geschiedt schriftelijk en tegen het 

einde van een kalendermaand.

�.  Bij beëindiging van het dienstverband door opzegging dienen zowel de werk-

gever als de werknemer een opzegtermijn in acht te nemen van ten minste:

  a.  twee kalendermaanden, indien de werknemer korter dan drie jaren 

 onafgebroken bij de vennootschap werkzaam is;

  b.  drie kalendermaanden, indien de werknemer drie jaren of langer 

 onafgebroken bij de vennootschap werkzaam is.

�.  De in lid 3 van dit artikel bepaalde opzegtermijnen, alsmede het in lid 2  

van dit artikel bepaalde tijdstip behoeven niet in acht te worden genomen, 

indien de beëindiging van het dienstverband plaatsvindt:

  a.  wegens een dringende reden, als bedoeld in artikel 7:678 en 7:679 van  

het Burgerlijk Wetboek (zie Bijlage C Enkele wetsartikelen p.207 e.v.);

��
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4
Uw arbeidsduur 
en arbeidstijden

Artikel	306	 Getuigschrift
Op verzoek van de werknemer wordt hem bij beëindiging van het dienstverband 

een getuigschrift uitgereikt.

Artikel	307  Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid
�.  De werknemer, die na ontslag in aanmerking komt voor een uitkering krachtens  

de Werkloosheidswet, kan aanspraak maken op een bovenwettelijke 

 werkloosheidsuitkering.

�.  Nadere regels over het bepaalde in het vorige lid, worden gesteld in  

E.1 Regeling Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid (p.156).

Artikel	308  Interne mobiliteit en herwaardering van functies
�.  Interne mobiliteit wordt tijdens het dienstverband van de werknemer  

gestimuleerd. Door interne mobiliteit kan de onderneming beter inspelen op  

veranderingen en ontwikkelingen en kunnen werknemers hun kennis en  

ervaring binnen de vennootschap verder ontplooien. 

�.  De nadere bepalingen over interne mobiliteit en de arbeidsvoorwaardelijke  

consequenties van interne mobiliteit en herwaardering van functies staan 

beschreven in D.2 Regeling Interne mobiliteit (p.148).

Artikel	309  Scholingsvoorziening 

�.  De werknemer kan tijdens zijn dienstverband gebruik maken van 

 scholingsvoorzieningen die de vennootschap aan werknemers biedt.

�.  De bepalingen over scholingsvoorzieningen zijn terug te vinden in  

C.2 Regeling Scholingsvoorziening (p.111) en C.3 Regeling Lening voor 

Scholing (p.115).

 



Artikel	404  Rusttijd
�.  De dagelijkse rusttijd van de werknemer bedraagt minimaal 11 uur per periode  

van 24 uur. Gedurende een periode van 7 x 24 uur mag deze dagelijkse 

 rusttijd éénmaal worden teruggebracht tot minimaal 8 uur.

�.  De aaneengesloten rusttijd van de werknemer per periode van 7 x 24 uur 

bedraagt minimaal 36 uur, dan wel minimaal 60 uur gedurende een periode 

van 9 x 24 uur. Deze rusttijd mag éénmaal per 5 weken worden teruggebracht 

tot minimaal 32 uur.

�.  De werknemer heeft na het verrichten van arbeid in nachtdienst, welke 

 eindigt na 02.00 uur, aanspraak op een aaneengesloten rusttijd van ten minste 

14 uren. Gedurende een periode van 7 x 24 uur mag deze rusttijd éénmaal 

worden teruggebracht tot ten minste 8 uren.

�.  De werknemer heeft na een aaneengesloten reeks van ten minste 3 nacht-

diensten aanspraak op een aaneengesloten rusttijd van ten minste 48 uren.

�.  De werknemer heeft binnen een periode van 52 achtereenvolgende weken 

aanspraak op ten minste 17 vrije weekeinden. Een vrij weekeinde duurt ten 

minste van vrijdag 18.00 uur tot maandag 06.00 uur, met dien verstande dat 

ten hoogste 6 van deze 17 vrije weekeinden op vrijdag 24.00 uur mogen 

 aanvangen.
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Uw arbeidsduur en arbeidstijden 

Artikel	401		Arbeidsduur algemeen
�.  De arbeids- en rusttijden bij de vennootschap zijn gebaseerd op de ruimere 

normen van de Arbeidstijdenwet 2007.

�.  De normale gemiddelde, standaard arbeidsduur voor de werknemer met een 

volledig dienstverband bedraagt op jaarbasis 36 uren per week, waarbij in 

elke periode van 13 achtereenvolgende weken de gemiddelde arbeidsduur 

kan variëren tussen 31 en 41 uren.

�.  De werkgever kan voor de werknemer of voor groepen van werknemers een 

kortere arbeidsduur vaststellen, zonder dat daardoor het salaris wijziging 

ondergaat.

Artikel	402  Arbeidsduur en arbeidstijdmodellen
Binnen de vennootschap worden bij de invulling van de arbeidsduur drie groepen 

werknemers onderscheiden: 

- Dagdienstwerknemers  

  De arbeidstijdmodellen voor dagdienstwerknemers zijn nader uitgewerkt  

in artikel 1 van A.1 Regeling werkzaamheden in dagdienst (p.72).

 - Werknemers werkzaam in wisselend werkrooster  

  De arbeidsduur en werktijden voor werknemers werkzaam in wisselend 

 werkrooster zijn nader uitgewerkt in artikel 1 van A.2 Regeling 

 werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75).

- Werknemers luchthavenbrandweer  

  De arbeidsduur van werknemers werkzaam bij de luchthavenbrandweer is 

nader uitgewerkt in artikel 1 van A.3 Regeling Werkzaamheden 

Luchthavenbrandweer (p.88).

Artikel	403	 Arbeidstijdenschema
De arbeidstijd per dienst, per week en per periode van 13 achtereenvolgende 

weken bedraagt maximaal het aantal uren zoals weergegeven in het navolgende 

schema.

 Maximaal  Maximaal  Maximaal 
 per dienst per week per �� weken

    Normaal    

    - zonder overwerk 10 uur - 533 uur 

    - incl. overwerk 12 uur 60 uur 624 uur 

    Nachtdienst    

    - zonder overwerk 9 uur - 520 uur 

    - incl. overwerk 10 uur 60 uur 520 uur 

 

    Met beschikbaarheid    

    Indien tevens  13 uur   60 uur  585 uur 

    beschikbaarheid  feitelijke  feitelijke feitelijke

    is opgelegd arbeid per arbeid arbeid

 24 uur
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Artikel	405	 Pauze
�.  De werknemer heeft, indien hij meer dan 5,5 uur arbeid per dienst verricht, 

aanspraak op een pauze. De arbeid van de werknemer wordt afgewisseld 

door:

 a.  een pauze van ten minste een half uur, indien hij niet meer dan 8 uren 

arbeid per dienst verricht;

 b.  pauzes van tezamen ten minste 45 minuten, indien hij meer dan 8 uren, 

doch niet meer dan 10 uren arbeid verricht per dienst;

 c.  pauzes van tezamen ten minste 1 uur, indien hij meer dan 10 uren arbeid 

per dienst verricht. Eén van de pauzes bedraagt ten minste een half uur 

aaneengesloten en is gelegen tussen 2 uren na de aanvang en 2 uren voor 

het einde van de dienst.

�.  In overleg met de betrokken werknemers kan worden afgeweken van de in  

lid 1, onder b en c vermelde verplichting om bij een dienst langer dan 8 uur, 

een pauze langer dan 30 minuten toe te passen. Bij het samenstellen dan wel 

wijzigen van roosters moet deze afwijking gelijktijdig met het voorgelegde 

rooster ter goedkeuring aan de betrokken Ondernemingsraad worden 

 voorgelegd.

�.  In het geval dat een pauze waarop op grond van artikel 214 lid 2 een 

 verplichting tot beschikbaarheid is opgelegd, wordt onderbroken voor het 

 verrichten van werkzaamheden die behoren tot de reguliere taken en deze 

onverwijld moeten worden uitgevoerd, dan wordt de gehele pauze als 

 werktijd aangemerkt.

Artikel	406	 Beschikbaarheidsdiensten
De bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden met betrekking tot 

 beschikbaarheidsdiensten staan uitgeschreven in A.5 Regeling Beschikbaarheid 

buiten werktijd (p.90). 
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Uw inkomen



een extra beoordeling of de salarisverhoging alsnog – zij het niet met 

 terugwerkende kracht – zal worden toegekend.

�.  Voor de medewerker die reeds op het maximum van zijn salarisschaal zit, 

geldt het volgende. Indien de desbetreffende medewerker gedurende een 

aaneengesloten periode van twee jaar als beoordelingsuitkomst haalt een 

combinatie van éénmaal “boven de norm” en éénmaal “conform norm plus” 

dan wel tweemaal "boven de norm", ontvangt de medewerker een bonus ter 

grootte van 5% van het jaarinkomen. Nadat de bonus is toegekend, begint de 

teller opnieuw te lopen, hetgeen wil zeggen dat opnieuw in twee achtereen- 

volgende jaren een combinatie van bovengenoemde beoordelingsresultaten 

moet zijn gehaald alvorens recht op een bonus van 5% van het jaarinkomen 

ontstaat. Het beoordelingsjaar 2007 geldt als 2e jaar van de eerste aaneenge-

sloten periode van twee jaar. In 2008 kan dus voor de eerste maal een derge-

lijke bonus worden toegekend.   

�.  Bevordering van een werknemer naar een functie die is ingedeeld in een 

hogere salarisgroep, geeft aanspraak op een extra salarisverhoging van 3%. 

Deze extra verhoging is niet van toepassing indien een werknemer in een  

aanloopschaal zit en doorgroeit naar de salarisschaal waarin de desbetreffende 

functie is gewaardeerd.

Toeslagen

Artikel	503	 Vakantietoeslag
�. De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantietoeslag.

�.  Het jaar waarover de vakantietoeslag wordt uitbetaald, loopt van 1 juni tot 

en met 31 mei.

�.  De vakantietoeslag wordt per maand opgebouwd door een reservering van 

8% over de berekeningsgrondslag.

�.  De berekeningsgrondslag omvat de som van de volgende inkomensbestanddelen:

 a. Het salaris.

 b.  De toeslag(en) ingevolge het bepaalde in artikel 504 (individuele toeslagen).

 c.  De toeslag(en) ingevolge het bepaalde in artikel 505 (inconveniëntie-

toeslag).

 d.  De toeslag ingevolge het bepaalde in artikel 506 (toeslag reservedienst).

�.  De minimum vakantietoeslag voor de werknemer van 23 jaar en ouder 

bedraagt  141,62 per maand.

�.  Bij uitdiensttreding wordt de gereserveerde vakantietoeslag direct uitbetaald.
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Uw inkomen

Salaris en vakantietoeslag

Artikel	501	 Salaris
�.  Het niveau van de functie is bepalend voor de inschaling van de werknemer  

in één van de salarisschalen zoals opgenomen in Bijlage A. (p.197). Voor de 

 vaststelling van het niveau van de functie wordt gebruik gemaakt van een 

systeem van functiewaardering. De procedure betreffende de toepassing van 

dit systeem staat beschreven in G.1 Regeling Functiewaardering (p.186).

�.  De werknemer, die bij indiensttreding of functiewijziging nog niet over de 

kennis en vaardigheden beschikt die voor de volledige uitoefening van de 

functie zijn vereist, kan gedurende maximaal twee jaar in een zogenaamde 

aanloopschaal worden ingedeeld. Deze aanloopschaal kan maximaal twee 

salarisschalen lager liggen dan die waarin de functie is gewaardeerd.

�.  De werknemer heeft over de tijd gedurende welke hij in strijd met zijn 

 verplichtingen nalatig is zijn werkzaamheden te verrichten, geen aanspraak 

op inkomen, tenzij deze Arbeidsvoorwaardenbundel anders bepaalt of de 

 werkgever aanleiding aanwezig acht van het hier bepaalde af te wijken.

Artikel	502	 Salarisverhoging en bevordering
�.  Jaarlijks zal, op basis van een systematische personeelsbeoordeling, waarvan 

de resultaten schriftelijk worden vastgelegd en worden besproken met de 

werknemer, door de werkgever worden beslist of de werknemer in aanmerking 

komt voor een periodieke salarisverhoging. Deze verhoging wordt gerealiseerd 

door toekenning van het van toepassing zijnde verhogingspercentage, totdat 

het schaalmaximum is bereikt.

 Beoordelingsuitkomst Verhogingspercentage 

	 Boven norm 7 

 Conform norm +  5 

 Conform norm 3 

 Conform norm - 1 

 Onder norm 0 

�.  Indien de salarisverhoging als bedoeld in het vorige lid achterwege blijft, zal de 

werknemer gedurende zes maanden alsnog de gelegenheid krijgen om zijn 

functioneren te verbeteren. Hierna bepaalt de werkgever aan de hand van 
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NB: Werknemers die voor 1 april 2005 een zogenaamde geïndexeerde persoonlijke 

toeslag toegekend hebben gekregen, behouden deze toeslag onder de afgesproken 

voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de oude dagdiensttoeslag. Vanaf 1 april 2005 

is het niet meer mogelijk om deze persoonlijke toeslagen en oude dagdienst-

toeslag toe te kennen.

Artikel	505		Inconveniëntie toeslagen
�.   Voor enkele bijzondere bezwarende werkomstandigheden wordt een 

 zogenoemde inconveniëntietoeslag toegekend.

  De inconveniëntietoeslag maakt onderdeel uit van de pensioengrondslag en 

de berekeningsgrondslag van de vakantietoeslag. De inconveniëntietoeslag 

wordt jaarlijks met het salaris mee geïndexeerd.

  De inconveniëntietoeslag kan worden onderverdeeld in: 

 - roostertoeslag (zie lid 2) 

 - afbouw roostertoeslag of compensatietoeslag (zie lid 3) 

 - beschikbaarheidstoeslag (zie lid 4) 

 - toeslag repressieve arbeid (zie lid 6).

�.   Aan een werknemer, werkzaam in een wisselend werkrooster, wordt een 

roostertoeslag toegekend, zoals nader omschreven in artikel 4 van  

A.2 Regeling werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75). 

�.  Bij verlies of vermindering van de roostertoeslag, komt een werknemer in 

bepaalde situaties in aanmerking voor een afbouw roostertoeslag of een 

 compensatietoeslag, zoals nader uitgewerkt in de artikelen 14 tot met 19 van 

A.2 Regeling werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75).

�.  Een werknemer aan wie op grond van artikel 214 lid 1 de verplichting is 

 opgelegd om zich beschikbaar te houden, komt in aanmerking voor een 

beschikbaarheidstoeslag, zoals nader uitgewerkt in A.5 Regeling 

Beschikbaarheid buiten werktijd (p.90).

�.  Werknemers aan wie voor 1 april 2005 een toeslag in het kader van incon-

veniëntie is toegekend, niet vallende onder een van bovengenoemde vier  

toeslagen, behouden deze toeslag onder de afgesproken voorwaarden.  

Vanaf 1 april 2005 is het niet meer mogelijk dergelijke afwijkende toeslagen 

toe te kennen.

�.  Werknemers in dienst bij de repressieve dienst van de luchthavenbrandweer 

op of na 1 juli 2006 ontvangen een toeslag repressieve arbeid ter grootte van 

8% van hun bruto salaris.
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Artikel	504	 Individuele toeslagen
�.   Aan een werknemer kan, in de in dit artikel genoemde situaties, een 

 individuele toeslag worden toegekend. Individuele toeslagen worden jaarlijks 

 geïndexeerd met de contractloonstijging, tenzij daarover bij toekenning  

uitdrukkelijk anders is bepaald. Deze toeslagen maken onderdeel uit van de 

pensioengrondslag en de berekeningsgrondslag van de vakantietoeslag. 

Daarnaast tellen deze toeslagen mee voor aan-/verkoop van dagen en voor 

overwerk. Individuele toeslagen kunnen worden onderverdeeld in garantie-

toeslagen en functietoeslagen.

�a. Garantietoeslagen

  Aan een werknemer kan – al dan niet voor  bepaalde tijd – een garantie-

toeslag worden toegekend ter behoud van oorspronkelijk(e) 

salaris(aanspraken) in geval van een lagere herwaardering van de functie  

alsmede plaatsing in een lagere salarisschaal cq lagere functie op verzoek dan 

wel initiatief van het bedrijf. 

  Een garantietoeslag kan ook worden toegekend in het kader van een 

 overeengekomen Sociaal Plan.

�b. Functietoeslag

  Aan een werknemer kan voor bepaalde tijd een “functietoeslag” worden 

 toegekend in de volgende bijzondere situaties:

 -  Aan de werknemer, die een functie vervult waarvan, naar het oordeel van 

de werkgever, duidelijk blijkt dat het niet mogelijk is om eventuele 

 vacatures voor deze functie te vervullen als gevolg van een te laag salaris 

in vergelijking met de arbeidsmarkt, kan een functietoeslag worden 

 toegekend. Een functietoeslag kan in deze situatie slechts worden 

 toegekend na schriftelijke goedkeuring door de werkgever. 

 -  Aan de werknemer, die gedurende twee maanden onafgebroken belast is 

geweest met de volledige waarneming van een hogere functie, wordt een 

functietoeslag toegekend voor de tijd van de waarneming. Deze toeslag is 

gelijk aan het verschil tussen het inkomen, hetwelk hij indien hij zou zijn 

bevorderd tot de waar te nemen functie, zou hebben gekregen en het 

door hem genoten inkomen op grond van zijn oorspronkelijke functie.  

De werknemer heeft geen aanspraak op deze functietoeslag, indien bij de 

waardering van de functie van de werknemer reeds rekening is gehouden 

met het feit dat hij is aangewezen te eniger tijd een werknemer, die een 

hoger gewaardeerde functie bekleedt, te vervangen.

 -  Voor bepaalde functies kan op aangeven van de directeur HR een functie-

toeslag worden toegekend om andere dan de hiervoor genoemde redenen.  
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-	 Vergoeding	scholingskosten	

  De regeling betreffende de vergoeding van scholing is te vinden in  

C.2 Regeling Scholingsvoorziening (p.111).

-	 Lening	voor	scholing

  De regeling betreffende het krijgen van een lening voor scholing is te vinden 

in C.3 Regeling Lening voor Scholing (p.115).

Artikel	511	Levensloopregeling
�.  Binnen de onderneming is een levensloopregeling van kracht. Storting in de 

levensloopregeling in enig kalenderjaar is alleen mogelijk voor zover in dat 

kalenderjaar niet wordt deelgenomen aan de spaarloonregeling

�.  Nadere voorwaarden van de Levensloopregeling staan beschreven in  

C.6 Regeling Levensloop (p.128).

	

Artikel	512		Spaarloonregeling
�. Binnen de onderneming is een spaarloonregeling van kracht.

�.  Het maximale bedrag van de spaarloonregeling als bedoeld in artikel 4 van 

C.5 Regeling Spaarloon (p.119) bedraagt  613,- per jaar.

�.  Indien de overheid stopt met het faciliteren van de spaarloonregeling, komt 

dit artikel en de regeling te vervallen.

�.  De voorwaarden voor de spaarloonregeling staan beschreven in C.5 Regeling 

Spaarloon (p.119).

Artikel	513  Participatieregeling
Binnen de onderneming is een participatieregeling van kracht. De werknemer 

kan kiezen tussen deelname aan de uitgebreide participatieregeling dan wel de 

beperkte participatieregeling. In geval van de uitgebreide participatieregeling 

bedraagt de participatie uitkering maximaal 7,35% van het jaarsalaris (inclusief 

vakantietoeslag en garantietoeslag) over de periode 1 april 2007 tot en met  

31 december 2007, respectievelijk 8,85% van het jaarsalaris (inclusief garantie-

toeslag) over 2008.

De beperkte participatieregeling bestaat uit een vast bedrag van  150,-  bruto 

per maand plus eenmalig maximaal  1.500,-  bruto per jaar, uitgaande van een 

fulltime dienstverband. De voorwaarden voor de winstdelingsregeling zijn nader 

uitgewerkt in C.4 Participatieregeling (p.117)

Artikel	514  Cafetariasysteem
De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om een arbeidsvoorwaarden-

pakket naar keuze samen te stellen. De mogelijkheden daartoe zijn nader 

 uitgewerkt in C.1 Regeling Cafetariasysteem (p.108).
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Artikel	506	 Toeslag reservedienst
Aan een werknemer, werkzaam in een wisselend werkrooster, kan een toeslag 

reservedienst worden toegekend, zoals nader omschreven in artikel 5 van  

A.2 Regeling werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75). De toeslag  

reservedienst behoort tot de pensioengrondslag.

 

Artikel 507  Feestdag toeslag
Indien een werknemer volgens werkrooster werkzaamheden heeft verricht  

op dagen of gedeelten van dagen, bedoeld in artikel 701, alsmede op 

Oudejaarsavond van 18.00 uur tot 24.00 uur, kan hij hiervoor per gewerkt uur 

aanspraak hebben op een feestdagtoeslag, zoals nader omschreven in artikel 6 

van A.2 Regeling werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75).

Artikel	508		Overwerk
Binnen de vennootschap gelden toeslagen en nadere bepalingen voor overwerk. 

Deze toeslagen en bepalingen staan nader uitgeschreven in A.6 Regeling 

Overwerk (p.92). 

Vergoedingen

Artikel	509  Tegemoetkomingen en vergoedingen
Binnen de vennootschap zijn de volgende tegemoetkomingen en vergoedingen 

van toepassing:

- Tegemoetkoming	kosten	woon-werkverkeer  

  De regeling betreffende de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer is  

te vinden in B.1 Regeling Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer (p.98).

- Vergoeding	kosten	dienstreizen  

  De regeling betreffende de vergoeding voor dienstreizen is te vinden in  

B.2 Regeling Vergoeding dienstreizen (p.100).

- Vergoeding	verplaatsings-	en	verhuiskosten 

  De regeling betreffende de vergoeding van verplaatsings- en verhuiskosten is 

te vinden in B.3 Regeling Vergoeding van verplaatsings- en verhuiskosten (p.104).

Voorzieningen voor werknemers

Artikel	510  Voorzieningen voor werknemers
Binnen de vennootschap zijn de volgende voorzieningen voor werknemers van 

toepassing:

�0
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berekeningsbasis in aanmerking genomen het bedoelde maximumsalaris en 

de daarvan afgeleide vakantietoeslag.

N.B.: Met betrekking tot deze gratificaties gelden met ingang van 1 januari 1994, 

voor zover de fiscale regels niet nadien worden gewijzigd, de volgende belasting-

voorschriften: vrij van sociale lasten en loonheffing kan gedurende de diensttijd 

in totaal twee keer een maandloon worden uitgekeerd. De eerste keer is dat na 

het bereiken van een diensttijd van tenminste 25 jaar. De tweede keer na het 

bereiken van een diensttijd van ten minste 40 jaar.

Artikel	517	  Uitkering bij pensionering, vervroegde uittreding of  
volledige arbeidsongeschiktheid

�.  Aan de werknemer – op 1 januari 2006 in dienst van SNBV en op dat moment 

50 jaar of ouder – wiens dienstverband in verband met:

 - Pensionering wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

 - Vervroegde uittreding waaronder het gebruik maken van de FPU-regeling.

 -  Volledige arbeidsongeschiktheid (WAO-uitkering met aanvullend 

 invaliditeitspensioen / WIA-uitkering met aanvullend arbeids-

ongeschiktheidspensioen) is beëindigd en die op het tijdstip van beëindiging 

van het dienstverband ten minste 5 jaren in dienst van de vennootschap is 

geweest, wordt een bruto uitkering toegekend.

�. De bruto uitkering bedraagt: 

 -  Één maandsalaris (inclusief pensioengeldige toeslagen en vakantietoeslag), 

indien de werknemer voorafgaand aan het tijdstip van beëindiging van 

het dienstverband ten minste 5, maar minder dan 10 jaar in dienst van  

de vennootschap is geweest.

 -  Twee maandsalarissen (inclusief pensioengeldige toeslagen en vakantie-

toeslag), indien de werknemer voorafgaand aan het tijdstip van 

 beëindiging van het dienstverband 10 jaren of langer in dienst van de 

 vennootschap is geweest.

�.  Indien de werknemer in de 10 jaar voorafgaand aan het ontslag werkzaam is 

geweest voor een ander aantal uren dan ten tijde van het ontslag, dan wordt 

de uitkering berekend over de gemiddelde arbeidsduur over (maximaal) 10 jaar.

Artikel	518  Uitkering bij overlijden
�.  Aan de nabestaanden van de werknemer, die tijdens het dienstverband met 

de vennootschap is overleden, wordt een uitkering toegekend, ter grootte 

van het salaris van de overledene, vermeerderd met vakantietoeslag en  

eventuele andere toeslagen, voor zover daarop aanspraak bestond, over  

Overige financiële bepalingen

Artikel	515  Gratificaties
De werkgever kan, indien bijzondere omstandigheden naar zijn oordeel daartoe 

aanleiding geven, gratificaties verlenen, tenzij de aan het verlenen van een 

 gratificatie ten grondslag liggende beweegreden tot toepassing van bij of 

 krachtens deze arbeidsvoorwaardenbundel vastgestelde voorschriften behoort  

te leiden.

Artikel	516  Uitkering bij langdurig dienstverband
�.  Aan de werknemer, die gedurende 10, 20, 30, of 40 jaren in dienst van de 

 vennootschap is, zal een gratificatie worden toegekend ter hoogte van 

 respectievelijk 2%, 4%, 8% en 8% van het tot een jaarbedrag herleide salaris 

(inclusief vaste toeslagen en vakantietoeslag) zoals dat gold in de maand 

voorafgaande aan het jubileum, met inachtneming van het bepaalde in lid 4.

�.  De werknemer, wiens dienstverband is beëindigd in verband met FPU dan wel 

Abp-keuzepensioen voor de leeftijd van 65 jaar, doch die gerekend naar de 

eerste dag van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar 

bereikt, in aanmerking zou zijn gekomen voor een gratificatie als bedoeld 

onder a., heeft aanspraak op een uitkering ter grootte van het tijdsevenre-

dige deel van de gratificatie. Hierbij wordt de teller gevormd door de werke-

lijke diensttijd op het moment van FPU of Abp-keuzepensioen, afgerond op 

hele jaren naar boven en de noemer wordt gevormd door de diensttijd die 

zou zijn bereikt op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de 

leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

�.  Voor de toepassing van het bepaalde onder lid 1 en 2 gelden met betrekking 

tot de berekening van de duur van het dienstverband met de vennootschap, 

de volgende regels:

 -  de tijd, gedurende welke de werknemer afwezig was wegens verplichte 

militaire dienst, zal meetellen als diensttijd;

 -  bij onderbreking van het dienstverband zal deze tijd van onderbreking 

niet meetellen als diensttijd;

 -  bij onderbreking van het dienstverband als gevolg van werkloosheid of 

wachtgeld, zal deze tijd van onderbreking niet meetellen als diensttijd.

�.  Indien de werknemer in de 10 jaar voorafgaand aan het ontslag werkzaam is 

geweest voor een ander aantal uren dan ten tijde van het ontslag, dan wordt 

de uitkering berekend over de gemiddelde arbeidsduur over (maximaal) 10 jaar. 

Indien de werknemer op het tijdstip van zijn jubileum niet het maximumsalaris 

van de salarisgroep, waarin zijn functie is ingedeeld, geniet, worden voor de 



��Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.

het tijdvak van drie maanden onmiddellijk voorafgaande aan de datum  

van zijn overlijden.

�. Onder nabestaanden worden verstaan:

 a.  indien de overledene een partner nalaat van wie hij niet duurzaam 

gescheiden leefde, uitsluitend zijn partner;

 b.  bij ontstentenis van een partner van wie de overledene niet duurzaam 

gescheiden leefde, de minderjarige wettige kinderen;

 c.  in alle andere gevallen de bloed- of aanverwanten tot en met de tweede 

graad van bloed- en aanverwantschap die bij het overlijden ten laste van 

de overledene waren.

�.  Met wettige kinderen worden gelijkgesteld de natuurlijke erkende kinderen 

en de pleegkinderen van de overledene.

�.  Indien een werknemer geen betrekkingen, als bedoeld in het tweede lid, 

nalaat, kan de werkgever het in het eerste lid bedoelde bedrag geheel of ten 

dele uitkeren voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte of van de 

begrafenis van de overledene, zo diens nalatenschap voor de betaling van 

deze kosten ontoereikend is.

Artikel	519  Eenmalige uitkeringen CAO �00�-�00�
�.   In de maand december 2007 zal een eenmalige uitkering worden gedaan ter 

grootte van 0,25% van het jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en garantie-

toeslag).

�.   In de maand december 2008 zal wederom een eenmalige uitkering worden 

gedaan ter grootte van 0,25% van het jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag  

en garantietoeslag).

 

 

��

6
Uw 
vakantierechten



kalenderdagen vakantie op te nemen, maximaal 24 extra vakantie-uren 

 worden toegekend.

Artikel	604		Gedeeltelijke vakantie
�.  De werknemer, met wie in de loop van het kalenderjaar een dienstverband is 

aangegaan of met wie het dienstverband is beëindigd heeft aanspraak op dat 

gedeelte van de vakantie, dat evenredig is aan de duur van het dienstverband 

in dat kalenderjaar, afgerond op hele uren naar boven.

�.  De werknemer die in een kalenderjaar (voorlopig) is geschorst onder gehele 

of gedeeltelijke inhouding van het inkomen, heeft - voor zover deze (voor-

lopige) schorsing,  al dan niet onafgebroken, langer dan 31 kalenderdagen 

heeft geduurd - slechts aanspraak op dat gedeelte van de vakantie, dat 

 evenredig is aan het gedeelte van dat kalenderjaar, gedurende hetwelk hij 

zijn volle inkomen heeft genoten.

Artikel	605		Niet gerealiseerde vakantie bij begin en einde dienstverband
�.  De werknemer die blijkens een verklaring van zijn vorige werkgever van hem 

een uitkering in geld heeft ontvangen wegens het niet opnemen van vakantie 

waarop hij aanspraak had, heeft het recht die vakantie op te nemen zonder 

behoud van inkomen.

�.  De werknemer neemt in beginsel alle niet genoten vakantie-uren op voor het 

einde van zijn dienstverband. Indien het bedrijfsbelang zich daartegen verzet, 

kunnen de niet opgenomen vakantie-uren worden uitbetaald. In dat geval 

wordt hem daarvan een verklaring uitgereikt waaruit de volledige vakantie-

aanspraken van de werknemer blijken alsmede van de vakantieduur op het 

tijdstip waarop de dienstbetrekking eindigt, waarvoor een uitkering is 

 verstrekt.

�.  Werknemers die aan het einde van een kalenderjaar meer vakantie-uren plus 

compensatie overwerk uren hebben dan 5 maal de bedongen arbeidsduur per 

week, dienen de meerdere uren aan te wenden voor één van de bestedings-

mogelijkheden zoals genoemd in artikel 1, lid 8 van C.1 Regeling 

Cafetariasysteem (p.108). 

Artikel	606		Opbouw vakantierechten bij afwezigheid
�.  Over een tijdvak waarin de werknemer afwezig is wegens arbeidsongeschikt-

heid, worden vakantierechten opgebouwd over ten hoogste de laatste zes 

maanden van dit tijdvak.

�.  De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer bouwt vakantierechten op als 

ware hij geheel arbeidsgeschikt. Dit geldt ook voor de opname van vakantie-

rechten (zie artikel 607 lid 4).
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Uw vakantierechten

Artikel	601		Vakantieduur algemeen
�.  De werknemer heeft in elk kalenderjaar aanspraak op vakantie met behoud 

van inkomen.

�.  De aanspraak op vakantie bedraagt per kalenderjaar vijf maal de formeel 

overeengekomen arbeidsduur per week. 

  (Voorbeeld: bij een gemiddeld 36-urige werkweek levert dit een aanspraak 

van 180 vakantieuren per jaar op).

Artikel	602		Verlenging vakantieduur
�.  Gedurende het kalenderjaar waarin de werknemer een van de hierna vermelde 

leeftijden zal bereiken, heeft de werknemer aanspraak op een verlenging  

van de in artikel 601 lid 2 bedoelde (basis)vakantieduur met het aangegeven 

percentage:

 40 jaar t/m 44 jaar: 8% van het aantal basis vakantie-uren;

 45 jaar t/m 49 jaar: 12% van het aantal basis vakantie-uren;

 50 jaar t/m 54 jaar: 16% van het aantal basis vakantie-uren;

 55 jaar t/m 59 jaar: 20% van het aantal basis vakantie-uren;

 60 jaar en ouder: 24% van het aantal basis vakantie-uren;

�.  Voor de toepassing van dit artikel wordt de verlengde vakantieduur afgerond 

op hele uren naar boven.

Artikel	603		Aaneengesloten vakantie
�.  De werknemer heeft jaarlijks aanspraak op een aaneengesloten vakantie van 

ten minste 21 kalenderdagen.

�.  De werknemer, bedoeld in artikel 602, heeft aanspraak op een verlenging van 

de aaneengesloten vakantie met het aantal uren (dagen) waarop hij krachtens 

genoemd artikel, aanspraak kan maken.

�.  De werknemer dient zijn wensen ten aanzien van de aaneengesloten vakantie 

schriftelijk kenbaar te maken. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang 

en einde van de aaneengesloten vakantie vast overeenkomstig de wensen van 

de werknemer tenzij de werkzaamheden dit niet toelaten. Indien de werkgever 

niet binnen twee weken schriftelijk reageert, is de vakantie vastgesteld 

 overeenkomstig de wensen van de werknemer.

�.  Indien, dit ter beoordeling van de leidinggevende, het bedrijfsbelang is 

gediend met het opnemen van de aaneengesloten vakantie buiten het 

 hoogseizoen, dat loopt van 1 juni tot en met 30 september, kunnen aan de 

werknemer die bereid is buiten deze periode ten minste 21 aaneengesloten 



Artikel	610  Afwijkende regeling vakantie
In zeer bijzondere gevallen kan de werkgever, na overleg met betrokkene(n), 

bepalen, dat de werknemer of een groep van werknemers vakantie opneemt  

op een wijze afwijkende van het bepaalde in of krachtens dit hoofdstuk.
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Artikel	607			Opname, behoud en beëindiging aanspraak op 
 vakantierechten

�.  De vakantie-uren waarop de werknemer jaarlijks recht heeft, worden 

 opgenomen in het kalenderjaar waarin de aanspraak hierop ontstaat.

�.  De werkgever stelt tijdig, na overleg met de werknemer die in de loop van het 

kalenderjaar niet de volledige vakantie heeft opgenomen, tijdstippen vast 

waarop de niet genoten vakantie-uren alsnog zullen worden opgenomen. 

Hierbij geldt dat opname eventueel in het volgende kalenderjaar kan 

 plaatsvinden.

�.  De werkgever kan, indien het belang van de vennootschap hierom vraagt,  

in overleg met een (groep van) werknemer(s), afwijken van hetgeen in het 

 eerste en tweede lid is bepaald.

�.  De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer neemt de door hem 

 opgebouwde vakantierechten op als ware hij geheel arbeidsgeschikt.

�.  Indien een werknemer een dag vrij wil hebben, wordt het aantal uren 

 afgeschreven, dat voor die dag staat ingeroosterd.

�.  Voor een werknemer van de Luchthavenbrandweer, werkzaam in het 24 

 urenverband, gelden voor de opname van verlof de bepalingen opgenomen  

in artikel 1 van A.3 Regeling Werkzaamheden luchthavenbrandweer (p.88).

Artikel	608	 Ziekte tijdens vakantie
De werknemer die bij de aanvang van zijn vakantie ziek is of tijdens zijn vakantie 

ziek wordt, en wiens ziekte komt vast te staan volgens de desbetreffende voor-

schriften in E.3 Regeling Gezondheidsbeleid en ziekteverzuimbegeleiding (p.161), 

kan de niet genoten vakantie-uren na het herstel van de ziekte alsnog opnemen.

Artikel	609  Intrekking vakantie
�.  Indien naar het oordeel van de werkgever, het belang van de vennootschap 

zulks dringend noodzakelijk maakt, kan een reeds toegestane vakantie, zo 

mogelijk na overleg met de betrokken werknemer, worden ingetrokken. 

Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt, wordt de dag waarop 

slechts gedeeltelijk vakantie werd genoten, niet meegeteld als reeds genoten 

vakantiedag.

�.  Indien de werknemer als gevolg van de intrekking van zijn vakantie geldelijke 

schade lijdt, ontvangt hij een door de werkgever te bepalen redelijke 

 schadeloosstelling.

��
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7
Feestdagen en 
bijzonder verlof
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1 dienstdag, 

 indien de dag op een andere dag  

wordt opgenomen dan de dag waarop 

het jubileum valt, vertegenwoordigt  

een dienstdag 8 uur.

1 dienstdag 

indien de dag op een andere dag  

wordt opgenomen dan de dag waarop 

het jubileum valt, vertegenwoordigt  

een dienstdag 8 uur.

1 dienstdag

4 aaneengesloten kalenderdagen; 

startend vanaf een zelf gekozen 

tijdstip.

1 dienstdag

   

2 dienstdagen

halve dienstdag

b.   ter gelegenheid van de viering van zijn 

25- en 40-jarig huwelijksjubileum 

c.   ter gelegenheid van de viering van het 

25-, 40-jarig en het telkens na 10 jaar hier 

op volgende huwelijksjubileum van zijn 

bloed- en aanverwanten in rechte lijn   

  

d.  bij zijn ondertrouw 

e.   bij zijn huwelijk of kerkelijke bevestiging 

daarvan of zijn registratie als partner 

(geregistreerd partnerschap) 

f.   Voor het bijwonen van het huwelijk of  

de kerkelijke bevestiging daarvan van  

een bloed- of aanverwant tot en met  

de tweede graad  

g.   bij bevalling van zijn echtgenote,  

met inbegrip van het vervullen van 

 formaliteiten 

h.   voor het brengen naar alsmede voor  

het ophalen van een ziekenhuis of een 

verpleeginrichting van echtgeno(o)t(e), 

ouders, kind, schoonzoon, schoon-

dochter of huisgenoot met inbegrip van 

het vervullen van formaliteiten of het 

verstrekken van daarvoor noodzakelijke 

inlichtingen, voor zover dit niet door 

een ander dan de werknemer kan 

geschieden  

1 dienstdag

 indien de dag op een andere dag  

wordt opgenomen dan de dag waarop 

het jubileum valt, vertegenwoordigt  

een dienstdag 8 uur.

Bijzonder verlof:

a.   ter gelegenheid van de viering van zijn 

20-, 30-, 40- en 50-jarig dienstjubileum  

 

Feestdagen en bijzonder verlof

Artikel	701	 Feestdagen
�.  Indien de bedrijfsuitvoering het toelaat, wordt de werknemer verlof met 

behoud van inkomen verleend op de hierna genoemde dagen:

 - Nieuwjaarsdag.

 - Eerste en tweede Paasdag.

 - Hemelvaartsdag.

 - Eerste en tweede Pinksterdag.

 - Eerste en tweede Kerstdag. 

 - De dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd.

 - Bevrijdingsdag.

  -  Alsmede op iedere dag, die daarenboven geheel of gedeeltelijk door de 

werkgever wordt aangewezen.

�.  Aan de werknemer, werkzaam in wisselend werkrooster, wordt jaarlijks com-

pensatie verleend voor de feestdagen, genoemd in lid 1, voor zover die niet 

op zaterdag of zondag vallen, zoals nader omschreven in artikel 3 van  

A.2 Regeling werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75).

Artikel	702	 Omstandigheden waaronder bijzonder verlof wordt verleend
�.  Aan de werknemer wordt op zijn verzoek bijzonder verlof met behoud van 

inkomen verleend onder de hierna genoemde omstandigheden en voor de 

daarbij vermelde duur. Recht op een dienstdag bijzonder verlof bestaat, voor 

zover de gelegenheid waarvoor verlof wordt verleend, op de desbetreffende 

dienstdag valt. Worden meerdere dienstdagen toegekend, dan kunnen de 

meerdere dagen naar keuze van de werknemer worden opgenomen.



�.  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt onder kind mede 

begrepen het stief- of pleegkind en onder ouder mede de stief-, pleeg- of 

schoonouder.

�.  Voor zover in bovenstaande tabel een verwijzing naar dit lid staat,  wordt dit 

verlof verleend voor zolang de werkgever dit noodzakelijk acht. De werknemer 

dient hiertoe mededeling te doen van de omstandigheden ter bepaling van 

het begin en de vermoedelijke duur van zijn afwezigheid.

�.  Op behoud van inkomen over de tijd, verzuimd om een der redenen, genoemd 

in het eerste lid, bestaat – behoudens in geval van plotseling noodzakelijk 

 geworden verzuim – alleen dan aanspraak, indien de werknemer het bijzonder 

verlof tijdig heeft gevraagd en verkregen.

Artikel	703	 Verlof in het kader van arbeid en zorg
�. Kortdurend	zorgverlof:		

  Aan de werknemer wordt maximaal 9 dienstdagen verlof per jaar met behoud 

van inkomen verleend bij plotseling optredende ziekte van een thuiswonend(e) 

(pleeg)kind, partner of voor de verzorging van een zieke ouder, waardoor 

aanwezigheid van de werknemer in huis dringend noodzakelijk is.

�.	 Onbetaald	ouderschapsverlof:	

 a.  De werknemer die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind 

heeft recht op verlof zonder behoud van loon. Indien de werknemer met ingang 

van hetzelfde tijdstip tot meer dan één kind in familierechtelijke betrekking 

komt te staan, bestaat er ten aanzien van ieder van die kinderen recht op verlof.

 b.  De werknemer die blijkens verklaringen uit de gemeentelijke basisadmini-

stratie op hetzelfde adres woont als een kind en duurzaam de verzorging 

en opvoeding van dat kind als eigen kind op zich heeft genomen, heeft 

eveneens recht op verlof zonder behoud van loon. Indien de werknemer 

met het oog op adoptie met ingang van hetzelfde tijdstip de verzorging 

en opvoeding van meer dan één kind op zich heeft genomen, bestaat er 

ten aanzien van ieder van die kinderen recht op verlof. In alle andere  

gevallen waarin de in de eerste volzin gestelde voorwaarden ten aanzien  

van meer dan één kind met ingang van hetzelfde tijdstip worden vervuld, 

bestaat er slechts recht op één keer verlof.

 c.  Geen recht op verlof bestaat over tijdvakken gelegen na de datum waarop 

het kind de leeftijd van acht jaren heeft bereikt.

 d.  Het recht bestaat slechts indien de arbeidsovereenkomst ten minste een 

jaar heeft geduurd.

 e.  Het aantal uren verlof waarop de werknemer per keer ten hoogste recht 

heeft bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week.
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i.   voor het bezoeken in een ziekenhuis of 

een verpleeginrichting van degenen 

bedoeld onder h voor zover dit niet in 

zijn vrije tijd kan geschieden 

j.    voor het bezoeken van zijn behandelend 

arts of de controlerend geneeskundige 

en dit niet in zijn vrije tijd kan geschie-

den  

k.   voor het ondergaan van een behande-

ling op medisch voorschrift 

l.     bij overlijden van echtgeno(o)t(e), 

ouders of kinderen 

m.   bij overlijden van andere dan onder l 

bedoelde bloed- en aanverwanten, tot 

en met de derde graad   

 

   Indien de werknemer belast is met de 

regeling van de begrafenis, crematie en/

of nalatenschap 

n.   bij zijn verhuizing (met de verhuisdatum 

vangt de termijn van 24 maanden aan)  

o.   voor sollicitatie naar een andere functie 

tijdens de opzeggingstermijn in het 

geval dat hem ontslag is aangezegd 

p.   bij verschijnen voor de Commissie van 

Beroep

q.   voor het voldoen aan een wettelijke 

 verplichting tenzij deze het gevolg is van 

zijn schuld of nalatigheid en dit niet in 

zijn vrije tijd kan geschieden

r.   voor vrijwilligerswerk

halve dienstdag per week dan 

wel 1 dienstdag per 2 weken

Zie lid 3

Zie lid 3

4 dienstdagen 

1 dienstdag

Ten hoogste 4 dienstdagen

2 dienstdagen per 24 maanden

Zie lid 3

Zie lid 3

Zie lid 3

Zie bijlage D



 l.  Over de periode van het ouderschapsverlof heeft de werknemer slechts 

 aanspraak op een evenredig deel van het recht op vakantieverlof en de 

 compensatiedagen bij wisselend werkrooster. De werknemer kan het 

gebruik maken vaan ouderschapsverlof combineren met de levensloop-

regeling (zie regeling C.6, p.128).

 m.  In het geval van ziekte van de werknemer gedurende het ouderschaps-

verlof, vindt geen opschorting van het ouderschapsverlof plaats. 

Gedurende volledig ouderschapsverlof bestaat, in geval van ziekte ontstaan 

tijdens dit verlof, geen recht op een ziekengelduitkering. Gedurende deelt

ijdouderschapsverlof bedraagt de ziekengelduitkering, in geval van ziekte 

ontstaan tijdens dit verlof, een evenredig deel van het inkomen dat alsdan 

tijdens het ouderschapsverlof genoten wordt. Indien de werknemer na 

afloop van de afgesproken periode van het ouderschapsverlof nog steeds 

arbeidsongeschikt is, wordt de uitkering alsdan gebaseerd op het inkomen 

van vóór het ingaan van het ouderschapsverlof. De werknemer dient zich 

zowel tijdens volledig als tijdens deeltijd ouderschapsverlof te houden aan 

de voorschriften bij arbeidsongeschiktheid ingevolge hoofdstuk 8 van de CAO 

alsmede de daaraan gekoppelde ziekteverzuimbegeleiding zoals omschreven 

in E.3 Regeling Gezondheidsbeleid en ziekteverzuimbegeleiding (p.161).

 n.  De werknemer kan het gebruik maken van ouderschapsverlof combineren 

met de levensloopregeling.       

Artikel	704		Zwangerschap en bevalling
�.  De vrouwelijke werknemer heeft in verband met zwangerschap en bevalling 

recht op doorbetaling van het inkomen gedurende de termijn dat recht 

bestaat op een uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WA&Z)

�.  Op de doorbetaling in het vorige lid wordt in mindering gebracht de uitkering 

op grond van de WA&Z.

�. De werkgever is niet verplicht tot de in lid 1 genoemde doorbetaling:

 -   indien de werknemer weigert een WA&Z-uitkering aan te vragen of 

 weigert mee te werken aan de aanvraag van een WA&Z-uitkering;

 -   indien en voor zover sanctiebepalingen van de werkgever of van de WA&Z 

van toepassing zijn.

Artikel	705		Calamiteitenverlof
Aan de werknemer wordt één dag verlof met behoud van inkomen verleend om 

de eerste noodzakelijke voorzieningen te treffen, bij onvoorziene omstandigheden.
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f.  Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode 

van ten hoogste 12 maanden. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten 

hoogste de helft van de arbeidsduur per week. In afwijking van de eerste dan 

wel tweede volzin kan de werknemer de werkgever verzoeken om verlof voor 

een langere periode dan 12 maanden onderscheidenlijk om meer uren verlof 

per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt in 

met het verzoek tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.

g.  De werknemer meldt het voornemen om verlof op te nemen ten minste twee 

maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk aan de werk-

gever onder opgave van de periode, het aantal uren verlof per week en de 

spreiding daarvan over de week. De tijdstippen van ingang en einde van het 

verlof kunnen afhankelijk worden gesteld van de datum van de bevalling, van 

het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging.

h.  De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de spreiding van de uren 

over de week op grond van gewichtige redenen wijzigen, tot vier weken voor 

het tijdstip van ingang van het verlof.

i.  De werkgever is verplicht in te stemmen met een verzoek van de werknemer 

om het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoor-

ziene omstandigheden, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. 

De werkgever behoeft aan dit verzoek niet met ingang van een vroeger 

 tijdstip gevolg te geven dan vier weken na het verzoek. In het geval dat het 

verlof met toepassing van de eerste volzin na het tijdstip van ingang daarvan 

niet wordt voortgezet, vervalt het recht op het overige deel van dat verlof.

j.  Gedurende het onbetaald ouderschapsverlof komt de pensioenpremie, geba-

seerd op de bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst overeengekomen 

arbeidsuren, voor rekening van de werkgever. Het door de werkgever hiervoor 

verschuldigde bedrag wordt voor zover van toepassing verminderd met dat 

deel, dat de werknemer zelf bijdraagt ten gevolge van arbeid welke nog in 

deeltijd wordt verricht.

k.  De werkgever vordert de op grond van het bepaalde in sub j. betaalde bedragen 

terzake pensioenpremie van de werknemer terug, indien het dienstverband met 

de werknemer die ouderschapsverlof heeft genoten tijdens het verlof of binnen 

zes maanden na afloop van het verlof eindigt op diens verzoek of wegens een 

dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 juncto 7:678 van het Burgerlijk 

Wetboek. Met de betreffende werknemer wordt bij het aanvragen van het 

ouderschapsverlof een overeenkomst afgesloten, die terugvordering onder de in 

de eerste volzin van sub k. genoemde voorwaarden mogelijk maakt.

��
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Artikel	706		Adoptieverlof
�.   De werknemer die een kind adopteert dan wel een pleegkind duurzaam in 

zijn gezin opneemt heeft recht op vier weken verlof.

�.   Recht op verlof bestaat vanaf twee weken voor de overdracht en eindigt 

maximaal vier weken na de overdracht.

�.   De werknemer heeft in verband met adoptieverlof recht op doorbetaling  

van het inkomen, ter hoogte van maximaal het maximum dagloon conform  

de ziektewet.

��
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niet minder is dan het bedrag van of afgeleid van het wettelijk minimum 

loon.

�.  Ter bevordering en stimulering van een versnelde reïntegratie is de volgende 

maatregel getroffen: indien een werknemer, bedoeld in het eerste lid, gedeelte-

lijk arbeidsongeschikt is, wordt hij voor het gedeelte dat de werknemer in het 

tweede en daaropvolgende ziektejaar arbeidsgeschikt is, 100% doorbetaald 

en voor het gedeelte dat de werknemer arbeidsongeschikt is 70%. Het mini-

mumuitkeringspercentage voor de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer 

die actief meewerkt aan zijn reïntegratie in het kader van de Wet 

Poortwachter bedraagt in het tweede ziektejaar 85%.

�.  Indien de ziekte uit hoofde waarvan de werknemer arbeidsongeschikt is, naar 

het oordeel van de werkgever, na overleg met de bedrijfsarts, in belangrijke 

mate haar oorzaak vindt in de aard van de werkzaamheden of in de bijzon-

dere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht en die niet 

aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten, zal de werkgever, voor zover 

wetgeving dat toelaat, aanvullende afspraken met de werknemer maken in 

de geest van de bepalingen zoals opgenomen in E.2 Regeling Aanvullende  

uitkering bij arbeidsongeschiktheid/overlijden in of door de dienst (p.160)

�.  De werknemer die op 1 januari 2006 gedurende een onafgebroken periode van 

twee jaar arbeidsongeschikt was, heeft tot het einde van zijn dienstverband aan-

spraak op een uitkering van 80% van zijn volle inkomen, met dien verstande dat 

deze aanspraak niet minder is dan het bedrag van of afgeleid van het wettelijk 

minimum loon. Echter, indien de ziekte uit hoofde waarvan de werknemer als 

bedoeld in dit lid arbeidsongeschikt is, naar het oordeel van de werkgever, na 

overleg met de bedrijfsarts, in belangrijke mate haar oorzaak vindt in de aard 

van de werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze 

moesten worden verricht en die niet aan zijn of haar schuld of onvoorzichtig-

heid is te wijten, heeft de werknemer tot het einde van zijn dienstverband 

aanspraak op de volle uitkering.

Artikel	805	 Herplaatsing
�.  De werknemer die arbeidsongeschikt is kan een andere functie worden 

 opgedragen.

�.  Gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid is de werknemer 

verplicht een hem aangeboden functie te aanvaarden indien sprake is van  

passende arbeid.

�.  Na de periode van 52 weken als bedoeld in het tweede lid, is de werknemer 

verplicht een functie te aanvaarden indien sprake is van gangbare arbeid.

�.  Het bepaalde in dit artikel is op overeenkomstige wijze van toepassing indien 

de werknemer de eigen functie wordt opgedragen onder andere voorwaarden.
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Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

Algemene Bepalingen

Artikel	801	 Begrippen
�. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 a.  arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid als bedoeld in de Ziektewet, 

artikel 19, lid 1;

 b. passende arbeid: arbeid als bedoeld in de eerste volzin van artikel 202;

 c.  gangbare arbeid: gangbare arbeid in de zin van het Schattingsbesluit  

Arbeidsongeschiktheidswetten;

 d.  WIA uitkering: De met overeenkomstige toepassing van de WIA  

toegekende arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 e.  ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP): Een arbeidsongeschiktheids-

pensioen zoals bedoeld in het Pensioenreglement Stichting  

Pensioenfonds ABP. 

�.  Met arbeid wordt gedurende het eerste jaar dat de werknemer arbeids-

ongeschikt is, zijn arbeid dan wel andere passende arbeid bedoeld en 

 gedurende de periode daarna, gangbare arbeid.

Artikel	802		Gelijkstelling met ziekte
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder ziekte mede verstaan het 

werkzaam zijn op arbeidstherapeutische grondslag conform het oordeel van de 

bedrijfsarts.

Artikel	803	 Ononderbroken periode van arbeidsongeschiktheid
Tijdvakken van arbeidsongeschiktheid die elkaar met een onderbreking van 

 minder dan vier weken opvolgen, worden samengeteld en derhalve gezien als 

een onafgebroken periode van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij ziekte 

Artikel	804	 Inkomen en duur arbeidsongeschiktheid
�.  De werknemer, die arbeidsongeschikt is, heeft vanaf de dag waarop de 

arbeidsongeschiktheid is ontstaan gedurende 12 maanden aanspraak op een 

uitkering gelijk aan zijn volle inkomen. Na het verstrijken van de termijn van 

12 maanden, heeft de werknemer tot het einde van zijn dienstverband aan-

spraak op 70 % van deze uitkering, met dien verstande dat deze aanspraak 

�0



 Verplichtingen en sancties eerste 104 weken  
van arbeidsongeschiktheid

Artikel	808		Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid
De werknemer die arbeidsongeschikt is, is verplicht:

a.  de voorschriften na te leven, welke in het belang van de controle of van een 

goede behandeling of van zijn genezing zijn gegeven, daaronder begrepen 

de opdracht van de bedrijfsarts, zich aan een specialistisch onderzoek te 

onderwerpen;

b.  gevolg te geven aan de opdracht van de bedrijfsarts zijn functie te gaan 

 vervullen op het tijdstip door die geneeskundige bepaald;

c.  gevolg te geven aan de opdracht van de werkgever op advies van de 

 bedrijfsarts tijdelijk lichtere werkzaamheden te verrichten en/of voor een 

gedeelte van zijn normale arbeidsduur werkzaam te zijn in passende/ 

gangbare arbeid;

d.  mee te werken c.q. zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de 

uitkeringen die op grond van de arbeidsongeschiktheid worden toegekend.

  Voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en voor wie de arbeidsongeschikt-

heid is begonnen na 31 maart 2002, is ook de Wet Verbetering Poortwachter 

van toepassing.

Artikel	809	 Vervallen aanspraak op uitkering
De werknemer heeft geen aanspraak op uitkering, bedoeld in artikel 804, indien:

a.  hij ziekte voorwendt, althans zodanig overdreven voorstelt, dat arbeids-

ongeschiktheid niet kan worden aangenomen;

b.  hij de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt, tenzij hem daarvan 

op grond van zijn psychische toestand geen verwijt kan worden gemaakt.

Artikel	810  Niet-betaling uitkering
�.  De betaling van de uitkering wordt gestaakt, wanneer en voor zolang  

de werknemer:

 a.  weigert zich te onderwerpen aan een onderzoek door of vanwege  

de bedrijfsarts, dan wel na voor zulk een onderzoek te zijn opgeroepen, 

 zonder geldige reden niet verschijnt;

 b.  zonder voldoende gronden nalaat zich onder geneeskundige behandeling 

te stellen of te blijven stellen, dan wel zich niet houdt aan de voorschriften, 

hem door zijn behandelende geneeskundige of bedrijfsarts gegeven, met 

uitzondering van voorschriften tot het verlenen van medewerking aan  

een ingreep van heelkundige aard;
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Artikel	806	 Inkomen na herplaatsing
De in artikel 804 lid 1 bedoelde uitkering eindigt indien de werknemer op grond 

van artikel 805 wordt herplaatst. Indien het inkomen van de werknemer als 

gevolg van deze herplaatsing vermindering ondergaat, heeft hij gedurende  

24 maanden na de kalendermaand waarin de arbeidsongeschiktheid is ontstaan 

die tot de herplaatsing aanleiding heeft gegeven, recht op een aanvullende 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Deze aanvullende uitkering bedraagt de eerste 12 maanden het verschil tussen 

het inkomen vóór en na herplaatsing en de daarop volgende 12 maanden 70% 

van het verschil tussen het inkomen vóór en na herplaatsing, waarbij indexatie 

plaatsvindt overeenkomstig de algemene wijzigingen in de salarisregeling van  

de CAO.

Artikel	807	 Samenloop met andere inkomsten tijdens dienstverband
�.  Bij samenloop van een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens deze 

 paragraaf, met een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege UWV of de 

Stichting Pensioenfonds ABP, welke is toegekend ter zake van dezelfde functie, 

wordt het bedrag van die laatstgenoemde uitkering(en) in mindering 

gebracht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege de vennootschap.

�.  Indien de werknemer tijdens zijn arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts 

wenselijk geachte arbeid voor derden verricht, worden – zolang hij krachtens 

artikel 804 de volle uitkering geniet – de inkomsten uit deze arbeid geheel op 

de uitkering in mindering gebracht. 

�.  Gedurende de tijd dat de werknemer een (gedeeltelijke) uitkering ontvangt, 

worden de inkomsten uit arbeid op de uitkering in mindering gebracht,  

voor zover deze tezamen met de uitkering het niveau (100%) van het 

 oorspronkelijke inkomen te boven gaan.  
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�.  Om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid 

onder sub c, vraagt de werkgever het oordeel van de Verzekeringsarts van het 

UWV. Deze geneeskundige betrekt in zijn beoordeling het oordeel van de 

bedrijfsarts en, indien de werknemer dit wenst, een door de werknemer aan-

gewezen arts.

�.  Indien het alleen mogelijk is de werknemer te herplaatsen in passende c.q. 

gangbare arbeid voor minder uren dan het aantal uren waarvoor de werknemer 

voordien werkzaam was, heeft het in het eerste lid bedoelde ontslag uitsluitend 

betrekking op het meerdere aantal uren.

Overige bepalingen

Artikel	813	 Vergoeding geneeskundige kosten
In geval van ziekte zoals bedoeld in artikel 804 lid 3, wordt aan de werknemer 

vergoed de te zijnen laste blijvende, naar het oordeel van de werkgever nood-

zakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging.

Artikel	814	 Overdracht van een recht op schadevergoeding
�.  De werknemer heeft geen aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

vanwege de vennootschap, als bedoeld in dit hoofdstuk, indien de arbeids-

ongeschiktheid het gevolg is van een voorval, ter zake waarvan hij krachtens 

een wettelijke bepaling een recht op schadevergoeding tegenover een derde 

kan doen gelden.

�.  Indien de werknemer zijn rechten tegenover derden ter zake van schade uit 

het voorval tot het beloop van het verlies van de in het eerste lid bedoelde 

aanspraak, aan de werkgever overdraagt, wordt hij alsnog in het genot 

gesteld van de op hem van toepassing zijnde arbeidsongeschiktheidsuitkering.

�.  Door de werkgever wordt tot het tijdstip van de totstandkoming van de over-

dracht een voorschot op de in het tweede lid bedoelde bedragen verstrekt.

�.  Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een in het eerste lid 

bedoeld voorval is de werknemer verplicht dit ter kennis van de werkgever  

te brengen.

Artikel	815 Aanvullende verzekering
Werknemers kunnen via ABP/Loyalis een zogenaamde IPAP-verzekering afsluiten, 

zodat zij verzekerd zijn tegen de risico’s van een inkomensachteruitgang bij 

(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. De premie voor deze verzekering komt 

voor rekening van werkgever.
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 c. zich zodanig gedraagt, dat zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;

 d.  tijdens de arbeidsongeschiktheid voor zichzelf of voor derden arbeid 

 verricht, tenzij de bedrijfsarts dit wenselijk acht;

 e.  zonder deugdelijke grond weigert hem aangeboden passende arbeid, 

waartoe de bedrijfsarts hem in staat acht, te aanvaarden.

�.  De betaling van de uitkering kan geheel of ten dele worden gestaakt, indien 

de werknemer de voorschriften en opdrachten, bedoeld in artikel 808, niet 

naleeft.

 Verplichtingen en sancties na 52 weken respectievelijk  
104 weken arbeidsongeschiktheid 

Artikel	811  Toepasselijkheid WAO/WIA
�.  Voor werknemers van wie de eerste ziektedag ligt voor 1 januari 2004, is  

na de periode van 52 weken arbeidsongeschiktheid het verplichtingen- en 

 sanctieregime van de WAO onverkort van toepassing op de aanspraak van de 

werknemer op de arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege de vennootschap.

�.  Voor werknemers van wie de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004 

(niet zijnde het vervolg op een eerdere ziekte die minder dan 4 weken voor  

1 januari 2004 is geëindigd) is het verplichtingen- en sanctieregime van de 

WIA na een periode van 104 weken onverkort van toepassing op de aanspraak 

van de werknemer op de arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege de 

 vennootschap.

 

Artikel	812		Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid
�.  Aan de werknemer kan ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid worden 

gegeven wanneer:

 a.  sprake is van arbeidsongeschiktheid gedurende een onafgebroken periode 

van twee jaar;

 b.  herstel van zijn ziekte niet binnen een periode van zes maanden na deze 

termijn van twee jaar te verwachten is;

 c.  na een zorgvuldig onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is binnen 

de vennootschap passende c.q. gangbare arbeid aan te bieden, dan wel 

dat de werknemer geweigerd heeft deze arbeid te aanvaarden.

�.  De werkgever stelt de werknemer schriftelijk in kennis van het opstarten van 

de ontslagprocedure. Deze kennisgeving geschiedt niet eerder dan na een 

onafgebroken periode van 18 maanden arbeidsongeschiktheid.

��
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Pensioen

Artikel	901	Pensioenreglement ABP
Op de werknemer zijn de bepalingen van het Pensioenreglement Stichting 

Pensioenfonds ABP van toepassing. Conform dit reglement bouwt de werknemer 

een ABP-keuzepensioen op waarmee het mogelijk is te stoppen met werken tussen 

het 60e en 70e levensjaar. Hoe langer men doorwerkt, des te hoger is de pensioen-

uitkering. Het dienstverband van werknemer eindigt van rechtswege op de eerste 

dag van de maand die volgt op de dag waarop de werknemer de leeftijd van 65 

jaar heeft bereikt. Voor een beperkte groep werknemers is nog een FPU-regeling 

van kracht. Voor meer informatie hierover en over de diverse pensioenbepalingen 

kunt u terecht op www.abp.nl
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 c.   de gronden, waarop het beroep berust;

 d.   een bepaalde vordering en, indien schadevergoeding wordt gevorderd, 

het bedrag daarvan.

�.   Indien de inzending van het klaagschrift niet heeft plaatsgehad met inacht-

neming van het bepaalde in het tweede lid, roept de secretaris de klager op, 

of geeft hij hem een termijn, teneinde hem gelegenheid te geven het 

gepleegde verzuim te herstellen. Geeft de klager aan deze oproeping geen 

gevolg, of maakt hij binnen de hem gegeven termijn van de hem geboden 

gelegenheid geen gebruik, dan kan hij deswege in zijn beroep niet-ontvankelijk 

worden verklaard.

Toelichting: 

Het klaagschrift dient als volgt te worden geadresseerd: Aan de secretaris van  

de Commissie van Beroep, Postbus 7501, 1118 ZG Luchthaven Schiphol.

Artikel	1004	 Verweerschrift
�.   De secretaris van de Commissie van Beroep zendt een afschrift van het klaag-

schrift, dat voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 1003, lid 2 juncto 3, 

én kennelijk ontvankelijk is, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één 

week aan verweerster.

�.   Verweerster kan binnen dertig dagen, of zoveel later als door de voorzitter 

van de Commissie van Beroep op verzoek van verweerster wordt toegestaan, 

na ontvangst van dit afschrift een verweerschrift bij deze Commissie indienen.

�.   De secretaris zendt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, een 

afschrift van het verweerschrift aan klager.

Artikel	1005  De zitting
�.   Binnen dertig dagen nadat de secretaris een afschrift van het verweerschrift 

aan klager heeft verzonden, als bedoeld in artikel 1004, derde lid, stelt de 

voorzitter tijd en plaats van de te houden zitting vast. De secretaris van de 

Commissie van Beroep geeft van de te houden zitting onverwijld kennis aan 

partijen onder opgave van tijd en plaats.

�.  Indien de voorzitter dit in het belang van de zaak noodzakelijk acht, kan hij 

de in het eerste lid bedoelde tijd en/of plaats wijzigen. Hij laat hiervan met 

redenen omkleed door de secretaris mededeling doen aan partijen.

�.  Indien ter zitting blijkt dat een vervolgzitting noodzakelijk is, stelt de 

 voorzitter ter zitting tijd en plaats van deze vervolgzitting vast.
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Uw Beroepsmogelijkheden
Artikel	1001	 Commissie van beroep
�.   De werknemer kan – tenzij hij er de voorkeur aan mocht geven de 

 tussenkomst van de kantonrechter in te roepen – ter zake van iedere door 

hem onjuist geachte beslissing, te zijnen aanzien door de werkgever genomen, 

in beroep komen bij de Commissie van Beroep. Dit geldt niet voor een 

 beslissing die voortvloeit uit een door de werknemer vermeende onjuiste 

interpretatie van enige bepaling in deze arbeidsvoorwaardenbundel of 

 daarbij behorende uitvoeringsregelingen.

�.   Onder beslissing als bedoeld in het eerste lid worden mede begrepen een 

handeling en een weigering om te beslissen of te handelen.

�.   Gelijke bevoegdheid als in het eerste lid omschreven komt toe aan de gewezen 

werknemer, alsook aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer of  

de gewezen werknemer.

�. Bij behandeling van het ingestelde beroep is:

 - klager: degene die het beroep heeft ingesteld; 

 - verweerder: de werkgever.

�.   Ieder van de partijen kan zich door een gemachtigde doen vertegenwoordigen 

of  zich door één of meer raadslieden doen bijstaan.

�.  De zittingen van de Commissie van Beroep zijn niet openbaar.

Artikel	1002	 Beroepstermijn
�.   Het beroep, bedoeld in het vorige artikel moet worden ingesteld binnen  

30 dagen na de dag waarop klager van de te zijnen aanzien genomen beslissing 

heeft kennisgenomen of redelijkerwijs heeft kunnen kennisnemen.

�.   Een beslissing wordt in ieder geval geacht ter kennis te zijn gekomen bij de 

werknemer door uitreiking van een schriftelijke kennisgeving aan hem in 

 persoon of per aangetekend schrijven aan zijn woonadres, waaruit de 

 genomen beslissing blijkt.

Artikel	1003  Klaagschrift
�.   Instelling van het beroep geschiedt door toezending bij aangetekende brief 

van een klaagschrift aan de secretaris van de Commissie van Beroep.

�.  Het klaagschrift dient in elk geval in te houden:

 a.  de personalia van klager;

 b.   een duidelijke omschrijving van de beslissing, waartegen het beroep is 

gericht;
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Artikel	1011	 Niet ontvankelijk
Het beroep is niet ontvankelijk, indien

�.  het beroep niet binnen de in artikel 1002 genoemde termijn is ingesteld, 

 tenzij de Commissie van Beroep ondanks het overschrijden van deze termijn 

gegronde redenen aanwezig acht om het beroep ontvankelijk te verklaren;

�. de Commissie van Beroep reeds eerder op hetzelfde beroep heeft beslist;

�.  het beroep is ingesteld nadat klager ter zake van dezelfde beslissing een 

 vordering bij de kantonrechter aanhangig heeft gemaakt;

�.  het beroep zich richt tegen een beslissing welke is genomen ter uitvoering 

van een eerdere beslissing en tegen deze laatste beslissing geen beroep is 

ingesteld, dan wel dat beroep al is verworpen of niet ontvankelijk verklaard;

�. klager bij het door hem ingestelde beroep geen redelijk belang heeft.

Artikel	1012  Uitspraak voorzitter
�.   Ingeval het beroep kennelijk niet ontvankelijk is en voortzetting van de 

behandeling daarvan niet nodig is kan de voorzitter onmiddellijk uitspraak 

doen. Op die uitspraak is het bepaalde in artikel 1013, tweede en vierde lid, 

van overeenkomstige toepassing.

�.  Tegen de uitspraak, bedoeld in het voorgaande lid, kan de klager binnen  

veertien dagen na de dag waarop zij hem is toegezonden, verzet doen bij de 

Commissie van Beroep. Het verzet wordt gedaan met inachtneming van het in 

artikel 1003 bepaalde.

�.  Ten gevolge van het verzet vervalt de uitspraak van de voorzitter, tenzij het 

verzet door de Commissie van Beroep niet ontvankelijk wordt verklaard.

Artikel	1013  Uitspraak Commissie van Beroep
�.   De leden van de Commissie van Beroep beslissen bij meerderheid van stemmen 

naar redelijkheid en billijkheid. Van deze uitspraak van de Commissie van 

Beroep, welke voor partijen als bindend advies geldt, is geen hoger beroep 

mogelijk.

�. De uitspraak van de Commissie van Beroep behelst:

 a. de gronden der uitspraak, zo wat de feiten, als wat het rechtspunt;

 b. een stellige beslissing.

�.  De Commissie van Beroep doet uitspraak uiterlijk drie weken na de zitting of 

indien er een vervolgzitting heeft plaatsgevonden, uiterlijk drie weken na 

deze zitting.

�.  De uitspraak van de Commissie van Beroep is met redenen omkleed en wordt 

onverwijld schriftelijk aan partijen meegedeeld.
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Artikel	1006  Verschijning ter zitting
�.  Partijen kunnen worden opgeroepen in persoon ter zitting te verschijnen.  

Zij zijn verplicht aan deze oproeping gevolg te geven.

�. Partijen kunnen ook zonder oproeping in persoon ter zitting verschijnen.

Artikel	1007  Verplichtingen partijen
Partijen zijn verplicht:

a.   alle door de Commissie van Beroep gevraagde inlichtingen en gegevens te 

verstrekken, doch uitsluitend voor zover zij op de zaak zelf betrekking hebben;

b.  alle op de zaak betrekking hebbende stukken, die zij onder hun berusting 

hebben, aan de Commissie van Beroep te doen toekomen.

Artikel	1008  Inzage stukken
�.  Partijen zelf als hun vertegenwoordigers en/of raadslieden worden op hun 

verzoek in de gelegenheid gesteld om inzage te hebben van de op de zaak 

betrekking hebbende stukken en desgewenst een afschrift daarvan te nemen. 

Het verzoek dient te worden ingediend bij de secretaris van de Commissie van 

Beroep, die de tijd en plaats voor de inzage van de stukken bepaalt.

�.   De voorzitter kan bepalen dat aan klager de inzage en het afschrift nemen 

van bepaalde rapporten van medische en/of psychologische aard wordt 

 onthouden.

Artikel	1009	 Getuigen en deskundigen
�.   De voorzitter van de Commissie van Beroep kan al dan niet op verzoek van 

partijen getuigen en deskundigen oproepen om ter zitting te verschijnen.

�.   Ook partijen zelf kunnen getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen. 

De namen van bedoelde getuigen en deskundigen zullen door partijen, voor 

zover dit mogelijk is, ten minste drie dagen vóór de dag der zitting aan de 

voorzitter en de wederpartij worden meegedeeld.

�.   De Commissie van Beroep kan aan getuigen en deskundigen in daarvoor in 

aanmerking komen de gevallen een vergoeding toekennen.

Artikel	1010  Schadevergoeding
Slechts indien het klaagschrift een daartoe strekkend verzoek inhoudt, bepaalt de 

Commissie van Beroep het bedrag der schadevergoeding, waartoe de werkgever 

naar haar oordeel is gehouden. Voor vergoeding komt slechts door de klager 

werkelijk geleden materiële schade in aanmerking.
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voor hun werkzaamheden een door partijen bij de CAO gezamenlijk vast te 

stellen beloning en voorts vergoeding voor arbeids- en/of verblijfkosten.

�.   De in lid 4 en 5 genoemde presentiegelden en vergoedingen komen ten laste 

van de vennootschap.

Artikel	1016		Verbodsbepalingen
�.  Het is de leden van de Commissie van Beroep verboden:

 a.   hetgeen hun als zodanig bekend is geworden verder bekend te maken dan 

voor de uit oefening hunner functie wordt gevorderd;

 b.   over een voor hen aanhangige zaak, of een zaak, welke, naar zij weten of 

vermoeden, voor hen aanhangig zal worden, zich door belanghebbenden 

hetzij mondeling, hetzij schriftelijk te doen voorlichten buiten de officiële 

behandeling van het twistgeding om.

�.   De in het eerste lid genoemde verbodsbepalingen gelden ook voor de 

 secretaris en de plaatsvervangend secretaris.
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Artikel	1014	 Herziening uitspraak
�.  Ieder der partijen is bevoegd aan de Commissie van Beroep herziening van  

de uitspraak te verzoeken.

�.  Herziening van een uitspraak kan slechts worden verzocht op grond, dat 

gebleken is van enige omstandigheid, die bij de behandeling van het beroep 

aan de Commissie van Beroep niet bekend was en die op zichzelf of in 

 verband met andere feiten of omstandigheden ernstige twijfel doet ontstaan 

aan de juistheid van de uitspraak.

Artikel	1015  Samenstelling Commissie van Beroep
�.  De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende 

leden. Zowel van de leden als van de plaatsvervangende leden wordt er één 

benoemd door de werkgever en één door de gezamenlijke werknemers-

organisaties die partij zijn bij de CAO. De aldus benoemde twee leden 

 benoemen tezamen het derde lid en derde plaatsvervangende lid, welk lid en 

plaatsvervangend lid tevens de functie van voorzitter en plaatsvervangend 

voorzitter vervullen. Indien de werkgever of de gezamenlijke werknemers-

organisaties in gebreke blijven een lid of een plaatsvervangend lid te benoemen, 

dan wel indien geen overeenstemming wordt bereikt over de benoeming van 

de voorzitter dan wel van de plaatsvervangend voorzitter, kunnen één of 

meer van de tot benoeming gerechtigden zich tot de kantonrechter wenden, 

met het verzoek tot benoeming over te gaan.

�.  De leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep worden, 

tenzij zij tussentijds zijn aangewezen, voor de tijd van één jaar benoemd; zij 

zijn terstond herbenoembaar. De zittingstijd van een tussentijds benoemd lid 

of van een tussentijds benoemd plaatsvervangend lid eindigt op het tijdstip, 

waarop het lid onderscheidenlijk het plaatsvervangend lid, in wiens plaats hij 

is gekomen, zou zijn afgetreden.

�.  Benoembaar tot lid of tot plaatsvervangend lid van de Commissie van Beroep 

is iedere meerderjarige Nederlander, uitgezonderd:

 a.  hij die deel uitmaakt van het bestuur of in dienst is van een werknemersor-

ganisatie die partij is bij de CAO;

 b.  hij die werknemer is bij de vennootschap;

 c.  hij die lid is van de Raad van Commissarissen der vennootschap.

�.   De leden van de Commissie van Beroep ontvangen een door partijen bij  

de CAO gezamenlijk vast te stellen presentiegeld alsmede, zo nodig, een 

 vergoeding voor reis- en/of verblijfkosten.

�.   Aan de Commissie van Beroep wordt een secretaris en, zo nodig, een plaats-

vervangend secretaris toegevoegd, die door de werkgever worden benoemd. 

Indien dezen niet behoren tot de werknemers der vennootschap genieten zij 
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Artikel	1105	 Slotbepaling
�.  Deze bundel kan worden aangehaald als “Arbeidsvoorwaardenbundel 

Schiphol Nederland B.V.”.

�.  De teksten en onderwerpen genoemd in Bijlage B onderdeel 1 kunnen 

 worden aangehaald als “CAO Schiphol Nederland B.V.”

�.  De teksten en onderwerpen genoemd in Bijlage B onderdeel 2 kunnen worden 

aangehaald als “Overige Arbeidsvoorwaarden Schiphol Nederland B.V.”
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Overige bepalingen en slotbepalingen

Artikel	1101		Looptijd CAO
�. De CAO treedt in werking op 1 april 2007 en eindigt op 31 maart 2009.

�. Met instemming van partijen kan de CAO tussentijds worden gewijzigd.

�.  Indien geen der partijen uiterlijk twee maanden voor de datum waarop de 

CAO eindigt, bij aangetekend schrijven aan de andere partij het tegendeel 

kenbaar maakt, wordt de duur van de CAO geacht stilzwijgend telkens voor 

een kalenderjaar te zijn verlengd.

Artikel	1102	  Oplossing geschillen tussen werkgever en  
werknemersorganisaties

�.  Uit de CAO voortvloeiende geschillen tussen werkgever en één of meer der 

werknemersorganisaties die partij zijn bij de CAO zullen zoveel mogelijk langs 

de minnelijke weg worden geregeld.

�.  Wanneer binnen twee maanden nadat de meest gerede partij haar zienswijze 

betreffende een dergelijk geschil aan de andere partijen bij de CAO schriftelijk 

heeft kenbaar gemaakt, de bij het geschil betrokken partijen niet tot overeen-

stemming zijn gekomen, heeft elk van deze partijen het recht het geschil bij 

de rechter aanhangig te maken.

Artikel	1103	 Overige regelingen en faciliteiten
�.  Faciliteiten voor vakbonden en Ondernemingsraad staan beschreven in de 

 volgende regelingen: G.2 Regeling faciliteiten vakbondsactiviteiten, (p.190). 

G.3 Regeling faciliteiten voor OR activiteiten. (p.192).

�.  De invulling van het kledingoverleg en het ideeënsysteem staan beschreven  

in de volgende regelingen: G.4 Regeling Kledingoverleg (p.194)  

en G.5 Regeling Ideeënsysteem. (p.195).

�.   Verder is er een Sociaal Voorzieningsfonds en een Personeelsfonds.  

Meer informatie over deze fondsen is te verkrijgen via D/HR/SC.

Artikel	1104		CAO en Overige arbeidsvoorwaarden
In bijlage B (p.202) is een overzicht opgenomen van arbeidsvoorwaarden  

die onderwerp van overleg zijn tussen: 

�.  de vennootschap en de vakorganisaties (CAO) of 

�.   de vennootschap en de Centrale Ondernemingsraad (Overige arbeids-

voorwaarden).
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�.  De arbeidsduur kan niet worden vermeerderd gedurende een periode dat 

langdurig geen arbeidsprestatie wordt verricht (zoals bijvoorbeeld bij 

 arbeidsongeschiktheid).

�.  Voor alle contracten geldt dat alleen in geval van de 36- en 38-urige werkweek 

sprake is van roostervrije uren. In alle andere gevallen dient het daadwerkelijk 

aantal te werken uren te worden ingeroosterd.

�.  Er mogen maximaal 16 roostervrije uren per kalenderweek worden opgenomen. 

Niet opgenomen of niet ingeroosterde roostervrije uren komen te vervallen 

aan het einde van de periode waarop deze betrekking hebben (d.w.z. aan het 

einde van het kalenderjaar bij een 38-urige werkweek respectievelijk aan het 

einde van een half kalenderjaar bij een 36-urige werkweek).

�.  Ingeval van ziekte op roostervrije uren/dagen vindt geen restitutie van  

roostervrije uren plaats.

�.  Ingeval van opname van verlof wordt het daadwerkelijk te werken aantal 

uren afgeboekt.

�0.  Het salaris, de toeslagen, de pensioengrondslag, het verlof en alle andere 

arbeidsvoorwaarden worden, tenzij anders vermeld, aangepast aan de 

 gekozen formele arbeidsduur.

Artikel	2		Bepalingen inzake werktijden
�.  Het begin en einde van de werktijden alsmede de werkroosters worden,  

met inachtneming van het bepaalde in deze Regeling, vastgesteld door de 

 werkgever.

�.  Voor alle werknemers werkzaam volgens een niet-wisselend werkrooster 

(werkzaam in dagdienst), gelden flexibele werktijden. Op deze werknemers 

zijn de volgende regels van toepassing:

 a.  Het is in principe mogelijk op maandag tot en met vrijdag het aantal  

werkuren per dag te variëren;

 b.  De vrijheid om zelf de tijdstippen van aanvang en einde van de werk-

zaamheden te variëren bestaat voor zover het werk het toelaat en de 

dienstverlening er niet onder lijdt;

 c.  De aanvang van de werktijd kan worden gekozen tussen 07.00 uur en 

09.30 uur (ochtendglijtijd);

 d.  Het einde van de werktijd kan worden gekozen tussen 15.30 uur en  

18.00 uur (avondglijtijd);

 e. Aanwezigheid tussen 09.30 uur en 15.30 uur is in beginsel verplicht;

 f.  Bij het verrichten van werkzaamheden gedurende minder dan 8,5 of 8 uur 

per dag (op medische indicatie of wegens een parttime dienstverband) 

worden de werktijden in overleg met het management vastgesteld;
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�Werkzaamheden, beschikbaarheid 
en overwerk 

A.1 Regeling Werkzaamheden in dagdienst

Artikel	1	 Arbeidstijdenmodellen voor dagdienstwerknemers
�a.   Dagdienstwerknemers, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd voor tenminste 34 uur per week kunnen, met inachtneming 

van het bepaalde in lid 5, onvoorwaardelijk kiezen uit twee formele 

 ’arbeidstijdmodellen’, te weten:

 -  38 uur per week, te realiseren via een werkweek van 5 dagen à 8 uur met 

104 vrij opneembare roostervrije uren op jaarbasis;

 -  36 uur per week, te realiseren via een werkweek van 5 dagen à 8 uur met 

208 roostervrije uren op jaarbasis, die per half jaar (104 uur per half jaar) 

vooraf en in overleg met de leidinggevende, dienen te worden ingeroosterd;

�b.  Werknemers die op 31 maart 2005 gebruik maakten van het 34-uurs model 

  (4 x 8,5 uur per week) zoals dat was opgenomen in de vorige CAO, kunnen dit 

model handhaven. Het model komt definitief voor hen te vervallen op het 

moment dat zij kiezen voor een ander model.

�.  De in het vorige lid bedoelde dagdienstwerknemers die zijn ingedeeld in 

 salarisgroep 12 en hoger kunnen, naast de in lid 1 genoemde arbeidstijd-

modellen, kiezen voor een arbeidstijdmodel met een gemiddelde werkweek 

van 40 uur, te realiseren via een werkweek van 5 werkdagen à 8 uur, tenzij 

zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten.

�.  Naast de in lid 1a en 2 genoemde onvoorwaardelijke keuzemogelijkheden 

kunnen alle werknemers - ook werknemers in wisselend werkrooster, 

 werknemers van de luchthavenbrandweer en alle werknemers werkzaam voor 

 minder dan 36 uur per week - een verzoek indienen om de arbeidsduur te 

 vermeerderen of verminderen, conform de Wet Aanpassing Arbeidsduur.  

Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij de leidinggevende.

�.  De keuze voor één van de arbeidstijdmodellen wordt schriftelijk vastgelegd 

en als bijlage bij de arbeidsovereenkomst gevoegd. Een eenmaal gemaakte 

keuze geldt, analoog aan de bepalingen van de Wet Aanpassing Arbeidsduur 

en met inachtneming van het bepaalde in lid 5, voor ten minste twee jaar. 

Voor wijzigingen op de gekozen arbeidsduur geldt een aankondigingstermijn 

van 4 maanden.
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A.2 Regeling Werkzaamheden in wisselend werkrooster

Paragraaf	1  Arbeidsduur en verlof

Artikel	1   Arbeidsduur en werktijden voor werknemers werkzaam in  
wisselend werkrooster

�.  De arbeidsduur per dienst bedraagt voor werknemers werkzaam in wisselend 

werkrooster met een volledig dienstverband minimaal 6 en maximaal 9 uren, 

met dien verstande dat maximaal 52 keer per jaar, maar niet meer dan twee 

keer per week, een dienst met een afwijkende lengte van minimaal 4 uur of 

maximaal 10 uur mag worden ingeroosterd.

�.  Het aantal achtereenvolgende diensten bedraagt maximaal 7 en het aantal 

nachtdiensten maximaal 5. In een periode van 13 achtereenvolgende weken 

komen maximaal 25 nachtdiensten voor.

�. De werkdag loopt van 00.00 uur tot en met 24.00 uur.

�.  Indien sprake is van overdracht van werkzaamheden, blijft de daarvoor 

 benodigde tijd tot een maximum van 15 minuten per dienst, buiten 

 beschouwing bij het bepalen van de maximale arbeidstijd, zoals vermeld in 

artikel 1 van A.5 Regeling Beschikbaarheid buiten werktijd, (p.90) alsmede  

van de minimale rusttijd vermeld in artikel 404 lid 3. De met de overdracht 

gemoeide arbeidstijd wordt volledig uitbetaald.

�.  Voor werkzaamheden in het kader van de sneeuw- en gladheidbestrijding  

is op verzoek van CAO-partijen een vrijstelling ex artikel 5:13 van de 

Arbeidstijdenwet verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werk-

 gelegenheid, d.d. 30 januari 1997. Deze vrijstelling betreft zowel de 

 beschikbaarheidsdiensten als de gemiddelde arbeidsduur per week.

Artikel	2  Compensatie roostervrij
�.  Aan werknemers, werkzaam in wisselend werkrooster die niet in de 

 gelegenheid worden gesteld om te kiezen voor de arbeidstijdmodellen als 

bedoeld in artikel 1 van A.1 Regeling Werkzaamheden in dagdienst, (p.72) 

worden op jaarbasis 24 extra vrije uren toegekend, die worden bijgeschreven 

bij het vakantiesaldo.

�.  De uren bedoeld in lid 1 dienen te worden opgenomen in het kalenderjaar 

waarin ze zijn toegekend.

�.  Aan het einde van het kalenderjaar komen de uren die niet zijn opgenomen 

te vervallen.
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�  g.   Ingeval van bezoek aan bijvoorbeeld een dokter, tandarts wordt de werk-

dag geacht te zijn aangevangen c.q. niet vroeger te zijn beëindigd dan het 

tijdstip waarop in de regel de werkdag wordt aangevangen c.q. beëindigd;

 h.  Indien verzuim wegens ziekte ontstaat in de loop van een werkdag, wordt 

men geacht die dag het reguliere aantal uren te hebben gewerkt.



�.  Het totaal van de door de werknemer te ontvangen roostertoeslagen kan ten 

hoogste 15% van € 19,27 per uur (vanaf 1 april 2007) en € 19,80 (vanaf 1 april 

2008) bedragen, tenzij het voor het desbetreffende werkrooster geldende toe-

slagpercentage berekend over een uurloon van € 15,28 (vanaf 1 april 2007) en 

€ 15,70 (vanaf 1 april 2008) tot een hogere uitkomst leidt. 

�.  Het in vorenstaande leden van dit artikel bepaalde is niet van toepassing op 

de werknemer, met wiens bijzondere werkrooster reeds bij de waardering van 

zijn functie rekening is gehouden. Zonodig treft de werkgever een 

 afzonderlijke voorziening.

�.  De werknemer die overgaat naar een ander wisselend werkrooster respec-

tievelijk ander onderdeel van zijn wisselend werkrooster, of tijdelijk buiten 

zijn wisselend werkrooster werkzaamheden verricht heeft aanspraak op een 

 toeslag overeenkomstig de bepalingen hieromtrent van de Regeling 

Werkzaamheden in wisselend werkrooster.

�.  De werknemer, die op grond van dit artikel aanspraak heeft op roostertoeslag, 

heeft met ingang van het tijdstip waarop hij in het belang van de vennoot-

schap volgens rooster geen werkzaamheden meer verricht op de in lid 1 

genoemde daggedeelten en alsdan voldoet aan de verdere voorwaarden 

 hieromtrent gesteld in paragraaf 4 of 5 van deze regeling, aanspraak op een 

tijdelijke compensatietoeslag of afbouw roostertoeslag overeenkomstig de 

bepalingen van deze regeling.

Artikel	5  Toeslag reservedienst
�.  Werknemers met een wisselend werkrooster ontvangen een toeslag reserve-

dienst ter hoogte van 7% van de uitbetaalde roostertoeslag conform artikel 4.

�. De toeslag reservedienst behoort tot de pensioengrondslag.

�.  De toeslag reservedienst is niet van toepassing voor werknemers bij de 

Luchthavenbrandweer werkzaam in het 24-urenverband omdat hier geen 

sprake is van reservediensten zoals genoemd in artikel 7 lid 6.

Artikel	6  Feestdag toeslag
�.  Indien een werknemer volgens werkrooster werkzaamheden heeft verricht  

op dagen of gedeelten van dagen, bedoeld in artikel 701, alsmede op 

Oudejaarsavond van 18.00 uur tot 24.00 uur, heeft hij hiervoor per gewerkt 

uur aanspraak op een toeslag gelijk aan 100% van zijn uurloon.

�.  Voor de toepassing van dit artikel worden de in lid 1 genoemde dagen geacht 

te lopen van 00.00 tot 24.00.

�.  De aanspraak op de in het eerste lid bedoelde toeslag over de uren - ten 

 aanzien waarvan de werknemer aanspraak heeft op een toeslag, zoals 

��Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.

R
eg

el
in

g
 A

�

Artikel	3  Compensatie feestdagen
�.  Aan de werknemer, werkzaam in wisselend werkrooster, wordt jaarlijks 

 compensatie verleend voor de feestdagen, genoemd in artikel 701, voor zover 

die niet op zaterdag of zondag vallen.

�.  Voor de toepassing van het eerste lid wordt een compensatiedag gesteld  

op 8 uur. De compensatieuren worden bijgeschreven op de verlofkaart.

�.  De compensatie geldt niet voor groepen werknemers die collectief vrij zijn  

op feestdagen.

�.  De werkgever bepaalt op welke dagen de compensatiedagen worden 

 opgenomen. Uiterlijk 24 uur van tevoren meldt de werkgever dat een com-

pensatiedag moet worden opgenomen. De werknemer mag bij verlofopname 

geen gebruik maken van compensatiedagen, tenzij de werkgever verklaart 

hiermee akkoord te gaan.

�.  Het is niet toegestaan om compensatiedagen te verkopen in het kader van het 

Cafetariasysteem, zoals vermeld in C.1 Regeling Cafetariasysteem (p.108).

�.  Niet opgenomen compensatie uren komen te vervallen na afloop van het 

kalenderjaar waarin zij zijn verkregen, tenzij de werknemer niet in de  

gelegenheid is gesteld om de compensatieuren op te nemen.

Paragraaf	2  Specifieke toeslagen

Artikel	4  Roostertoeslag
�.  De werknemer heeft voor elk uur van het hieronder genoemde daggedeelte, 

dat voorkomt in het voor hem geldende werkrooster, aanspraak op een 

roostertoeslag, gelijk aan het achter die daggedeelten vermelde percentage 

van zijn uurloon.

   00.00 - 0�.00 �.00 - ��.00 ��.00 - ��.00

    

    ma 80% 0% 35% 

    di 40% 0% 35% 

    wo 40% 0% 35% 

    do 40% 0% 35% 

    vr 40% 0% 35% 

    za 80% 40% 80% 

    zo 80% 40% 80% 
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 ingeroosterde dienst, maar ook tenminste 24 uur voor het ingaan van de 

daadwerkelijk te lopen reservedienst wordt aangekondigd, is de werknemer 

verplicht een dergelijke verschuiving te accepteren. Indien de werknemer 

weet dat hij in de periode voorafgaand aan een reservedienst niet of slecht 

bereikbaar is geweest (dus bijvoorbeeld niet beschikt over een antwoord-

apparaat of voice-mail), is hij verplicht om 24 uur voor het ingaan van de 

reservedienst met de dienstdoende manager contact op te nemen om te  

informeren naar een eventuele roosterwijziging. Het verschuiven van een 

reservedienst naar een roostervrije dag kan uitsluitend als de werknemer 

hierin toestemt.

Artikel	8	 Overwerk bij overgang-rooster en overgang-fase
�.  Indien bij overgang-rooster het nieuwe rooster ingaat vóór het einde van  

de eerste rusttijd (de tijden voor het nuttigen van een maaltijd buiten 

 beschouwing gelaten), welke volgens het oude rooster op het laatste werkuur 

vóór de overgang volgt, worden de in die rusttijd gewerkte uren als overuren 

op het oude rooster aangemerkt en als zodanig conform artikel 2 van  

A.6 Regeling Overwerk (p.92) beloond.

�. Bij overgang-fase vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing.

Artikel	9	  Tijdelijk arbeid verrichten buiten eigen rooster of fase  
(roosterverschuiving)

�.  Een rooster bestaat per werknemer voor maximaal 25% uit reservediensten en 

voor de rest uit vaste diensten.

�.  De werknemer krijgt als compensatie voor het verschuiven van reservediensten 

een “toeslag reservedienst” conform artikel 506. Indien een reservedienst 

wordt verschoven, wordt de roostertoeslag (conform artikel 4 van deze rege-

ling) nagecalculeerd, zodat er alleen roostertoeslag wordt betaald over de daad-

werkelijk gelopen dienst. De toeslag reservedienst wordt niet nagecalculeerd.

�.  Vaste diensten worden slechts verschoven in goed overleg tussen werkgever 

en werknemer.

�.  Indien een verschuiving van een vaste dienst minimaal 3 maanden voor het 

begin van de ingeroosterde dienst bij de werknemer bekend is, wordt geen 

roosterverschuivingstoeslag conform artikel 2 van A.6 Regeling Overwerk (p.92) 

 uitgekeerd.

�.  Indien een verschuiving van een vaste dienst minimaal 120 uur maar minder 

dan 3 maanden voor het begin van de ingeroosterde dienst bij de werknemer 

bekend is, wordt voor elk buiten het voor hem geldende werkrooster 

gewerkte uur een toeslag uitgekeerd ter hoogte van 50% van de toeslag 

 conform artikel 2 van A.6 Regeling Overwerk. (p.92)
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�bedoeld in artikel 9 lid 5 en lid 6 - wordt verminderd met de toeslag op grond 

van artikel 9 lid 5 en lid 6. 

�.  De werknemer, die op grond van het bepaalde in artikel 1 lid 5 van  

A.6 Regeling Overwerk, (p.92) geen aanspraak heeft op overwerkbeloning, 

doch in overwerk werkzaamheden heeft verricht op dagen of gedeelten van 

dagen, bedoeld in artikel 701, heeft eveneens aanspraak op de in het eerste 

lid bedoelde toeslag.

Paragraaf	3   Overgang-werkrooster en tijdelijk arbeid 
 verrichten buiten eigen werkrooster

Artikel	7	 Begripsbepalingen
�. Onder fase van het rooster wordt verstaan:

  het tussen twee vrije dagen liggende tijdvak van aaneengesloten dagen, 

waarop de werknemer volgens het voor hem geldende rooster zijn arbeid 

moet verrichten.

�.  Van Overgang-rooster is sprake, wanneer de werknemer definitief in een 

ander rooster gaat werken.

�.  Van Overgang-fase is sprake, wanneer de werknemer in een andere fase van 

zijn eigen rooster gaat werken en vervolgens in de daaropvolgende fasen van 

hetzelfde rooster.

�.  Van tijdelijk arbeid verrichten buiten eigen rooster is sprake, wanneer de 

werknemer tijdelijk de werkzaamheden van een andere werknemer moet 

 verrichten en de uren waarop hij zulks doet, andere zijn dan die, waarop hij 

volgens zijn eigen rooster zou hebben gewerkt.

�.  Van tijdelijk arbeid verrichten buiten eigen fase is sprake, wanneer de werk-

nemer tijdelijk de werkzaamheden van een andere werknemer in hetzelfde 

rooster, doch in een andere fase van dit rooster, moet verrichten en de uren, 

waarop hij zulks doet, andere zijn dan die, waarop hij volgens zijn eigen fase 

zou hebben gewerkt.

�.  Een reservedienst is een dienst die in het rooster als zodanig staat gemarkeerd. 

Reservediensten zijn onder meer bedoeld om vakantie, verlof, ziektevervanging 

en kortdurende (maximaal 3 maanden) vacatureproblemen op te vangen. 

Reservediensten worden evenredig verdeeld over de diensten. Het aantal 

reservediensten zal zo klein mogelijk worden gehouden. Maximaal 25% van 

de diensten in het rooster van een werknemer mogen een reservedienst zijn. 

Reservediensten kunnen worden verschoven binnen het 24-uurs raam, 

 beginnend met het aanvangstijdstip van de nachtdienst. Indien deze 

 verschuiving tenminste 24 uur voor het ingaan van de oorspronkelijk 

��

R
eg

el
in

g
 A

�



��Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.

R
eg

el
in

g
 A

��.  Indien een verschuiving van een vaste dienst minder dan 120 uur voor het 

begin van de ingeroosterde dienst bij de werknemer bekend is, wordt voor  

elk buiten het voor hem geldende werkrooster gewerkte uur een toeslag 

 uitgekeerd ter hoogte van 100% van de toeslag conform artikel 2 van  

A.6 Regeling Overwerk (p.92).

�.  Gedurende de eerste 7 dagen, waarop de werknemer tijdelijk arbeid verricht 

buiten zijn rooster, wordt hij geacht in zijn eigen rooster te blijven en behoudt 

hij aanspraak op de toeslagen voor dit rooster, overeenkomstig artikel 4 van 

deze regeling, rekening houdend met de in lid 2 genoemde nacalculatie voor 

reservediensten. De door de werknemer gewerkte uren, die vallen buiten die, 

welke zijn eigen rooster aangeeft, dienen zoveel mogelijk te worden gecom-

penseerd door vrije uren. De uren van het eigen rooster, gedurende welke 

geen arbeid is verricht, gelden als compensatieuren. Indien compensatie aldus 

niet of niet volledig kan plaatsvinden, dient zulks zo spoedig mogelijk daarna 

te geschieden. Voor elk buiten het eigen rooster gewerkt uur wordt aan de 

werknemer een vergoeding uitbetaald conform het hiervoor vermelde in lid 1 

tot en met 6.

�.  Zodra het tijdelijk arbeid verrichten buiten eigen rooster langer duurt dan  

7 dagen, wordt de werknemer geacht tijdelijk in het nieuwe rooster arbeid te 

verrichten. Gedurende de daaropvolgende dagen van het tijdelijk arbeid 

 verrichten in dit nieuwe rooster ontvangt hij de toeslagen, overeenkomstig 

 artikel 4 van deze Regeling, over de daarvoor in aanmerking komende uren 

van dit nieuwe rooster en is vervolgens het bepaalde onder lid 1 tot en met 6 

van toepassing voor afwijkingen ten opzichte van dit nieuwe rooster.

�.  Bij beëindiging van het tijdelijk arbeid verrichten in het nieuwe rooster, 

bedoeld in het tweede lid, keert de werknemer terug in zijn eigen rooster. 

Alsdan gaat hij weer de toeslagen, overeenkomstig artikel 4 van deze 

Regeling, ontvangen over de daarvoor in aanmerking komende uren van dit 

rooster, zonder enige verdere beloning of vergoeding en is vervolgens het 

bepaalde onder lid 1 tot en met 6 weer van toepassing voor afwijkingen ten 

opzichte van dit oorspronkelijke rooster.

�0.  In afwijking van het derde lid wordt, in gevallen, dat het tijdelijke arbeid 

 verrichten buiten eigen rooster langer heeft geduurd dan 30 kalenderdagen, 

de terugkeer naar het eigen rooster aangemerkt als overgang-rooster.  

Artikel 8, eerste lid, is alsdan van toepassing.

��.  Bij tijdelijk arbeid verrichten buiten de eigen fase vinden de daarvoor in 

 aanmerking komende bepalingen van de voorgaande leden overeenkomstige 

toepassing.
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Artikel	10	 Omwisselen op eigen verzoek
Lid 5 en 6 van artikel 9 zijn niet van toepassing, wanneer twee werknemers op 

eigen verzoek omwisselen.

Artikel	11	 Gebruik maaltijd in werktijd
Indien aan de werknemer om vigerende redenen geen gelegenheid kan worden 

geboden om gedurende zijn pauze de maaltijd te nuttigen, zal hij daartoe alsnog 

gedurende zijn werktijd in de gelegenheid worden gesteld.

Artikel	12	 Bijzondere gevallen
Indien in bijzondere gevallen de in dit hoofdstuk vervatte bepalingen leiden tot 

een lagere beloning dan die, welke de werknemer zou hebben genoten indien hij 

in zijn eigen rooster of fase zou hebben gewerkt, wordt hem een beloning toege-

kend gelijk aan die, welke voor hem zou zijn vastgesteld indien hij in zijn eigen 

rooster of fase zou hebben gewerkt.

Artikel	13		Nachtdiensten
�.    Vóór het bereiken van de 55 jarige leeftijd, zal een werknemer door de 

bedrijfsarts medisch worden onderzocht teneinde vast te stellen in hoeverre 

de werknemer nog in staat is nachtdiensten te verrichten.

�.  De werknemer van 55 jaar en ouder die medisch goedgekeurd is voor het 

 verrichten van nachtdiensten en deze ook daadwerkelijk blijft verrichten, 

wordt in de gelegenheid gesteld om korter te gaan werken, volgens de tabel 

van artikel 2 van D.1 Regeling Leeftijdsbewust Personeelsbeleid (p.144).

�.  Overgangsregeling: de werknemer die op 1 januari 2004 54 jaar of ouder is, 

die medisch geschikt is bevonden voor het verrichten van nachtdiensten zal, 

indien hij daar om verzoekt, vanaf 55 jaar worden vrijgesteld van het lopen 

van nachtdiensten. Alsdan is het gestelde in artikel 17 tot en met 19 van 

 toepassing.

�.  De werknemer die op 1 april 2003 50 jaar of ouder is en per 1 januari 2004 

jonger is dan 54 jaar, die medisch geschikt is bevonden voor het verrichten  

van nachtdiensten, heeft de keuze tussen:

 -  korter werken conform artikel 2 van D.1 Regeling Leeftijdsbewust 

Personeelsbeleid, (p.144) of

 -  voorrang bij het verkrijgen van een passende functie zonder nachtdiensten.

   Indien de werknemer kiest voor het verkrijgen van een passende functie 

zonder nachtdiensten, heeft de werkgever de inspanningsverplichting om 

een passende functie te vinden en is de werknemer verplicht de aangeboden 

functie te accepteren. Indien de werknemer niet voor zijn 57ste verjaardag 

wordt overgeplaatst, wordt alsnog vrijstelling van nachtdiensten verleend.



Artikel	15	 Termijn van toekenning
De termijn gedurende welke de afbouw roostertoeslag wordt toegekend, 

bedraagt drie jaar.

Artikel	16	 Hoogte afbouw roostertoeslag
Gedurende de eerste 9 maanden bedraagt de afbouw roostertoeslag 90% van  

de ‘basis voor afbouw roostertoeslag’ (=de gemiddelde roostertoeslag in de  

12 maanden voorafgaand aan de maand waarin voor de eerste keer recht op 

afbouw roostertoeslag bestaat). In de daarop volgende 12 maanden bedraagt  

de afbouw roostertoeslag 60% van de ‘basis voor afbouw roostertoeslag’.  

In de daarop volgende 15 maanden bedraagt de afbouw roostertoeslag 30%  

van de ‘basis voor afbouw roostertoeslag’.

Paragraaf	5   Compensatietoeslag voor verlies of vermindering 
van roostertoeslag

Artikel	17  Voorwaarden voor aanspraak
�.  De werknemer die reeds op 31 maart 2003 werkzaamheden in wisselend werk-

rooster verrichtte en dit vervolgens ononderbroken heeft gedaan, heeft aanspraak 

op compensatietoeslag voor het verlies van roostertoeslag indien hij geen 

werkzaamheden in wisselend werkrooster meer verricht, doch dit voordien 

gedurende minimaal een half jaar wel verrichtte:

 a.* in het belang van de vennootschap;

 b.* als gevolg van overplaatsing na interne sollicitatie;

 c .*  om medische redenen, tenzij de werknemer in aanmerking komt voor  

een herplaatsingstoelage ten laste van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 d.  als gevolg van een op 55-jarige (of oudere) leeftijd gedaan verzoek te  

worden vrijgesteld van het lopen van nachtdiensten.

�.  Indien in lid 1 genoemde gevallen geen verlies doch vermindering van rooster-

toeslag plaatsvindt, zal deze regeling analoog worden toegepast.

*	 	mits	er	sprake	is	van	een	achteruitgang	in	inkomen	van	ten	minste	3%	(andere	factoren	

die	gelijktijdig	de	hoogte	van	het	inkomen	hebben	beïnvloed,	zoals	contractloonstijgingen	

en	periodieken,	dienen	hierbij	buiten	beschouwing	gelaten	te	worden)
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� �.  Voor de werknemer van 55 jaar en ouder, die door de bedrijfsarts medisch niet 

geschikt bevonden wordt om nachtdiensten te verrichten, zal standaard een 

keuringsprocedure worden ingegaan. Betrokkene zal zo mogelijk worden  

herplaatst, waarbij de alsdan door het ABP/USZO toe te kennen herplaatsings-

toelage het vervallen van de nachtdienstcomponent in de roostertoeslag zal 

ondervangen.

�.  Voor werknemers die op 1 april 2003 reeds gebruik maken van de maatregelen 

inzake Leeftijdsbewust Personeelsbeleid conform CAO 2001 - 2003, blijven  

de gemaakte afspraken gehandhaafd.

�.   Voor werknemers die reeds gebruik maken van het oude recht op vrijstelling 

van nachtdiensten of die op grond van lid 3 nog gebruik gaan maken van dit 

recht, geldt een verplichte FPU op de eerste dag van de kalendermaand 

 volgend op de maand waarin de werknemer 62 jaar en 3 maanden wordt.

Paragraaf	4  Afbouw roostertoeslag

Artikel	14	 Voorwaarden voor aanspraak
�.  De werknemer die op 1 april 2003 of later werkzaamheden gaat verrichten in 

wisselend werkrooster, heeft aanspraak op afbouw roostertoeslag indien hij 

gedurende minimaal vijf jaar aaneengesloten werkzaamheden in wisselend 

werkrooster heeft verricht en nadien geen werkzaamheden in wisselend 

werkrooster meer verricht:

 a.  op grond van gericht loopbaanbeleid (in belang van werkgever en 

 werknemer);

 b.  om medische redenen, tenzij de werknemer in aanmerking komt voor een 

herplaatsingstoelage ten laste van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 c.  in het belang van de vennootschap.

  Mits er sprake is van een achteruitgang in inkomen van ten minste 3% (andere 

factoren die gelijktijdig de hoogte van het inkomen hebben beïnvloed, zoals 

contractloonstijgingen en periodieken, dienen hierbij buiten beschouwing 

gelaten te worden)

�.  Indien de in lid 1 genoemde gevallen geen verlies doch enkel vermindering 

van roostertoeslag plaatsvindt, zal deze regeling analoog worden toegepast.

�.  Bij bevordering naar een hogere salarisgroep wordt de afbouw roostertoeslag 

naar evenredigheid verlaagd dan wel beëindigd. Voor een werknemer die een  

garantietoeslag ontvangt, is in het kader van dit artikel pas sprake van een 

bevordering indien hij wordt ingedeeld in een salarisgroep die hoger is dan 

waarnaar hij op basis van zijn salaris plus garantietoeslag feitelijk wordt 

betaald.



 respectievelijk 100%, 75%, 50% en 25% van de berekeningsbasis als bedoeld 

in lid 4 van dit artikel. Een vierde gedeelte van de termijn wordt bij de 

 berekening afgerond op een hele maand, evenwel zodanig dat hiermede de 

totale termijn niet wordt overschreden.

�.  Ten aanzien van de in artikel 18, lid 2, bedoelde werknemer van 50 jaar of 

ouder die ten minste 25 jaren in wisselend werkrooster heeft gewerkt, wordt de 

compensatietoeslag niet verder afgebouwd dan 100% van de berekeningsbasis.

�.  Indien aan een werknemer, die gedurende een aaneengesloten tijd van ten 

minste 25 jaren in wisselend werkrooster heeft gewerkt, op een leeftijd jonger 

dan 50 jaar compensatietoeslag is toegekend (en dus geen recht kan doen 

gelden op verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 18, lid 2), zal vanaf 

het tijdstip waarop de 50-jarige leeftijd wordt bereikt, het bedrag van  

de compensatietoeslag niet verder worden afgebouwd dan het op 50-jarige 

 leeftijd bereikte niveau. Deze compensatietoeslag zal alsdan – in afwijking 

van het bepaalde in artikel 18, lid 2 - worden gecontinueerd tot het vroegst 

mogelijke tijdstip waarop gebruik kan worden gemaakt van FPU dan wel  

tot 62 jaar en 9 maanden in geval van ABP-keuzepensioen.

�.  Als berekeningsbasis voor de compensatietoeslag geldt het bedrag dat  

de werknemer gedurende de laatste kalendermaand, vóór het tijdstip waarop 

hij de werkzaamheden in wisselend werkrooster niet meer verrichtte, als  

roostertoeslag is toegekend op grond van artikel 4. 

    

Paragraaf	6  Beleidskader nieuwe jaarroosters

Artikel	20  Algemene beleidsuitgangspunten
Bij de totstandkoming van roosters wordt gestreefd naar een evenwicht tussen 

bedrijfsbelangen en werknemersbelangen. Met inachtneming van dit uitgangs-

punt wordt gestreefd naar:

-  bestendigheid van de roosters, waardoor een goede afstemming tussen werk 

en privé mogelijk wordt.

-  grote roostereenheden: hoe groter de groep waarop een werkrooster 

 betrekking heeft, hoe meer mogelijkheden er zijn om uitval wegens ziekte, 

verlof e.d. op te vangen, waardoor bezettingsproblemen, overwerk en rooster-

verschuivingen kunnen worden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Ook 

vergroting van de onderlinge uitwisselbaarheid van taken kan hiertoe bijdragen.

-  voorspelbare roosterpatronen. Er wordt gestreefd naar regelmaat in de duur 

van de diensten, regelmaat in de begin- en eindtijden van de diensten,  

een gemiddelde arbeidsduur van 8 uur, logisch gekozen begin- en eindtijden 

(beginnend en eindigend op veelvouden van 5 minuten) alsmede cyclische 
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� �.  Bij wijziging in salarisgroepindeling als gevolg van bevordering wordt de com-

pensatietoeslag naar evenredigheid verlaagd dan wel beëindigd. Voor een 

werknemer die een garantietoeslag ontvangt, is in het kader van dit artikel 

pas sprake van een bevordering indien hij wordt ingedeeld in een salarisgroep 

die hoger is dan waarnaar hij op basis van zijn salaris plus garantietoeslag  

feitelijk wordt betaald. 

Toelichting: 

In verband met het gestelde in artikel 17, lid 1, sub d zal door werkgever, indien 

de bijzondere omstandigheid zich voordoet dat een werknemer van 45 jaar of 

ouder in een wisselend werkrooster wordt tewerkgesteld, de volgende gedrags-

lijn worden aangehouden:

De werknemer wordt ter gelegenheid van zijn aanstelling in wisselend werkrooster 

door werkgever schriftelijk geïnformeerd inzake de bepaalde termijn van 

 toekenning en de hoogte van de compensatietoeslag voor verlies of vermindering 

van roostertoeslag, waarop de werknemer vanaf het bereiken van de 55-jarige 

leeftijd aanspraak zal kunnen maken. Indien een werknemer van 55 jaar of ouder 

is vrijgesteld van het lopen van nachtdiensten ingevolge het bepaalde in artikel 17, 

lid 1, sub d, en zich de situatie voordoet waarin het niet mogelijk blijkt dat 

betrokkene zijn oorspronkelijke functie in een vroeg/laat-cyclus blijft vervullen, 

zal aan de werknemer een andere passende functie worden aangeboden.

Artikel	18  Termijn van toekenning
�.  De termijn gedurende welke de compensatietoeslag wordt toegekend, 

bedraagt twee maanden voor ieder half jaar dat de werknemer zonder 

 onderbreking roostertoeslag wegens werkzaamheden in wisselend werkrooster 

heeft ontvangen. Een gedeelte van een half jaar, als bovenbedoeld, wordt 

voor een vol half jaar gerekend.

�.  Indien de werknemer gedurende een aaneengesloten tijd van ten minste  

25 jaren wegens het verrichten van werkzaamheden in wisselend werkrooster 

een roostertoeslag heeft ontvangen en op het tijdstip waarop hij zodanige 

werkzaamheden niet meer verricht de leeftijd van 50 jaar heeft overschreden, 

wordt de termijn van toekenning verlengd tot het vroegst mogelijke tijdstip 

waarop gebruik kan worden gemaakt van FPU dan wel tot 62 jaar en 9 maan-

den in geval van ABP-keuzepensioen. In bijzondere gevallen kan eveneens een 

verlenging plaatsvinden tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

Artikel	19  Hoogte compensatietoeslag
�.  Het maandbedrag van de compensatietoeslag is gedurende elk opeenvolgend 

vierde gedeelte van de volgens artikel 18, lid 1, berekende termijn 



 -  bij ploegenrooster: n-ploegen ➭ n-weeksrooster of veelvoud daarvan

 -   bij functioneel jaarrooster: n-vaste FTE’s ➭ n-weeks rooster of veelvoud 

 daarvan;

e.  voldoet het jaarrooster aan de Arbeidstijdenwet, de CAO, de Overige 

Arbeidsvoorwaarden en ergonomische aspecten (laatstgenoemde aspecten 

worden vastgelegd in een besprekingsverslag naar aanleiding van een 

 (maximaal) 1 keer per jaar te houden overleg tussen verantwoordelijk manager 

en  concern-commissie HR, onder leiding van een externe deskundige. In dit 

overleg wordt nader inhoud gegeven aan het begrip ergonomische aspecten).

f.  wordt aangegeven op welke wijze overleg is gevoerd met de werknemers en 

wat het resultaat is van dit overleg (het resultaat is geen toetsingscriterium);

g.  wordt maximaal  25% van de diensten per werknemer in een jaarrooster 

 aangewezen als reservedienst en worden de reservediensten evenredig 

 verdeeld over de diensten in het jaarrooster.

Artikel	23	 Administratieve bepalingen
Elk rooster dat aan de Ondernemingsraad wordt aangeboden dient tenminste 

te bevatten: 

-  een beschrijving van de redenen waarom het rooster is gewijzigd ten opzichte 

van het bestaande rooster.

-  een overzichtelijke visuele weergave van het rooster waarin per kalenderdag 

elke dienst met een symbool wordt weergegeven (bijvoorbeeld V/L/N). In deze 

visuele weergave dient elke week te beginnen op maandag.

-  een legenda waarin voor elk gebruikt symbool de begin-en eindtijden, 

 alsmede de pauzetijden worden weergegeven.

-  een verklaring - indien het aantal ingeroosterde vrije weekenden minder is 

dan het bij CAO overeengekomen minimum aantal vrije weekenden - hoe 

gerealiseerd zal worden dat een werknemer het minimum aantal vrije 

 weekenden geniet. 

-  alle overige informatie die de OR nodig heeft om te kunnen toetsen op  

de aspecten, zoals vermeld in artikel 22.
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�roostervormgeving. Indien uit de werkaanbodanalyse naar voren komt dat 

afwijkingen noodzakelijk zijn, kan hiervan worden afgeweken.

Artikel	21  Procedures
Indien bij de verantwoordelijke leidinggevende van een bedrijfsonderdeel het 

voornemen bestaat tot het opstellen of wijzigen van een wisselend werkrooster, 

stelt hij via de werkgever de Ondernemingsraad van het betrokken bedrijfsonder-

deel hiervan in kennis, tenminste 8 weken vóór de gewenste ingangsdatum van 

het rooster. Het management is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid 

en de tijdigheid van het voorgestelde jaarrooster.

Het management stelt in goed overleg met de betrokken werknemers een rooster-

voorstel op. Ieder rooster dient te voldoen aan de Arbeidstijdenwet, de CAO, de 

Overige Arbeidsvoorwaarden, alsmede aan ergonomische vereisten. 

Het rooster wordt ter toetsing voorgelegd aan de decentrale HR-manager, hierbij 

zonodig ondersteund door de concern HR afdeling. Na positieve toets wordt het 

voorstel minimaal 5 weken voor datum ingang ter instemming ingediend bij de 

Ondernemingsraad. Na instemming door de betrokken Ondernemingsraad is de 

Ondernemingsraad medeverantwoordelijk voor het alsdan vastgestelde jaarrooster.

Wisselende werkroosters worden voor de duur van een jaar vastgesteld. Over het 

algemeen zullen ze ingaan op 1 januari. Bij een afwijkende ingangsdatum dient 

het rooster om administratieve redenen in te gaan op de eerste dag van een 

maand. Seizoensinvloeden worden ingebouwd in een rooster door per periode 

een rooster te maken en deze samen te voegen tot een jaarrooster. Werknemers 

kunnen (bij meerderheid) kiezen voor een (doorlopend) kwartaalrooster, mits  

de manager daarmee instemt.

Artikel	22  Instemming
Een jaarrooster wordt door de Ondernemingsraad getoetst op de volgende 

 limitatieve opsomming van instemmingspunten:

a.  wordt aangegeven wat de minimaal benodigde bezetting per dienst is onder 

vermelding van een korte toelichting (bijvoorbeeld op basis van werkaanbod 

analyse);

b.  is de berekening van de reservefactor  juist (op basis van vastgesteld 

 standaard-format);

c.  is de berekening van de benodigde capaciteit ( = minimum benodigde 

 bezetting + reservecapaciteit op basis van reservefactor berekening) juist;

d.  Wordt voldaan aan de volgende vereisten:
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A.4  Regeling Bedrijfshulpverlening

Artikel	1	 Bedrijfshulpverlening
�.   De werknemer kan door de werkgever, al dan niet na vrijwillige aanmelding, 

worden aangewezen als bedrijfshulpverlener (BHV’er) zoals bedoeld in artikel 

15 van de Arbeidsomstandighedenwet. 

�.  De werknemer die op grond van het eerste lid is aangewezen, is verplicht de 

tot de taak van de BHV’er behorende werkzaamheden uit te voeren, alsmede 

alle lessen te volgen en aan de oefeningen deel te nemen, die verband houden 

met de werkzaamheden als BHV’er.

�.  De lessen en oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening zullen zo 

mogelijk in werktijd plaatsvinden. Indien dit vanwege bedrijfsorganisatorische 

redenen niet mogelijk is, worden de uren, die buiten het voor betrokkene  

geldende werkrooster hieraan zijn besteed, volledig in tijd gecompenseerd. 

De tijdstippen waarop deze compensatie plaatsvindt, worden door de 

 werkgever na overleg met de werknemer bepaald.

�.  De werkzaamheden, die verband houden met het bepaalde in het tweede lid 

en buiten de werktijd van het werkrooster moeten worden verricht, worden 

niet als overwerk aangemerkt.

�.  Bij de toepassing van het bepaalde in het eerste en tweede lid, wordt naar 

redelijkheid en billijkheid rekening gehouden met de persoonlijke 

 omstandigheden van de werknemer.

Artikel	2		Gratificatie bedrijfshulpverlening
De werknemer die op grond van artikel 215 door de werkgever is aangewezen als 

bedrijfshulpverlener, heeft voor zover hij deze bedrijfshulpverleningstaken naast 

zijn normale werkzaamheden daadwerkelijk en naar behoren heeft uitgevoerd, 

aanspraak op een gratificatie van  280,- bruto per jaar, uit te betalen in de 

maand december.
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�A.3  Regeling Werkzaamheden Luchthavenbrandweer

Artikel	1  Arbeidstijdmodel Luchthavenbrandweer
�.  Voor de werknemer, werkzaam in 24-uursdienst bij de Luchthavenbrandweer, 

geldt een ingeroosterde arbeidsduur van gemiddeld 48 uur per week.

�. Een 24-uursdienst staat gelijk aan 18 betaalde arbeidsuren.

�.  De in dit artikel onder lid 2 genoemde verhouding tussen aanwezige uren  

en betaalde uren zijn bepalend voor de wijze waarop verlofuren worden 

afgeboekt. Overuren worden volledig vergoed.

�.  Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de roostertoeslag bij een full-time  

dienstverband € 625,00 per maand 

�.  Aan de werknemer, werkzaam bij de Luchthavenbrandweer in de rang van 

onderbrandmeester, wordt één jaar na het bereikt hebben van het maximum 

van de salarisgroep, waarin zijn functie is ingedeeld, een vaste toeslag toege-

kend ter grootte van 3,5% van het salaris. Aan de werknemer, werkzaam bij 

de Luchthavenbrandweer in de functie van hoofdbrandwacht, wordt na het 

bereikt hebben van 17 dienstjaren, op voorwaarde van goed functioneren,  

de rang van hoofdbrandwacht functioneel toegekend. Hieraan is een vaste 

toeslag verbonden ter grootte van 5% van het maximum van de salarisgroep 

waarin zijn functie is ingedeeld.

Artikel	2	 Gebruik maaltijd in werktijd
De werknemer, werkzaam bij de repressieve dienst van de luchthavenbrandweer 

ontvangt een vaste maaltijdvergoeding. Deze bedraagt per maand  26,47. 
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 g.  5,9% van het salaris, indien de verplichting is opgelegd gedurende één 

week in de twee weken, met een minimum van  137,72 (per 01-04-2007) 

per maand;

 h.  0,82% van het salaris, indien de verplichting voor elke pauze is opgelegd, 

met een minimum van  19,14 (per 01-04-2007) per maand.

Artikel	3	 Werkzaamheden buiten individuele werkrooster
Indien de werknemer als gevolg van de hem opgelegde verplichting werkzaam-

heden moet verrichten buiten het individuele werkrooster, zullen deze 

 werkzaamheden, voor zover de werknemer voor een overwerkbeloning in 

 aanmerking komt, als overwerk worden betaald.

Artikel	4	 Evenredigheid
Indien de verplichting gedurende minder dan een dagdeel (4 uur) wordt 

 opgelegd, wordt het bepaalde in artikel 2 en 3 naar evenredigheid toegepast. 
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�A.5  Regeling Beschikbaarheid buiten werktijd 

Artikel	1		Beschikbaarheidsdiensten
�.  Gedurende een periode van 4 achtereenvolgende weken mag geen ver-

plichting tot beschikbaarheid worden opgelegd tijdens 2 afzonderlijke 

 perioden van elk 7 maal 24 uren aaneengesloten.

�.  Geen verplichting tot beschikbaarheid mag worden opgelegd tijdens de 

 voorgeschreven aaneengesloten rusttijd, zoals vermeld in artikel 404, direct 

voorafgaand of direct gevolgd door een nachtdienst.

�.  Ten aanzien van de op grond van artikel 214 lid 2 van de Arbeidsvoorwaarden-

bundel aan werknemer opgelegde verplichting tot beschikbaarheid tijdens 

pauzes, gelden de in lid 1 en 2 genoemde beperkingen niet.

Artikel	2	 Beschikbaarheidstoeslag
�.   De werknemer, aan wie de verplichting is opgelegd zich buiten werktijd 

beschikbaar te houden voor het onmiddellijk verrichten van hem op te dragen 

werkzaamheden, heeft aanspraak op een toeslag, overeenkomstig de 

 bepalingen in lid 2 van dit artikel.

�.  De in lid 1 bedoelde beschikbaarheidstoeslag bedraagt:  

 a.  indien de verplichting onregelmatig wordt opgelegd:  10,80 (per 01-04-2007) 

voor elke dag, voor welke de verplichting is opgelegd, met dien verstande, 

dat de toeslag zal worden verhoogd met 50% respectievelijk 100%, indien 

de verplichting is opgelegd voor de zaterdag respectievelijk de zondag en/

of de dagen, genoemd in artikel 701 van de CAO;

 b.  1,7% van het salaris, indien de verplichting is opgelegd gedurende één 

week in de zes weken, met een minimum van  66,22 (per 01-04-2007)  

per maand;

 c.  2% van het salaris, indien de verplichting is opgelegd gedurende één  

week in de vijf weken, met een minimum van  76,55 (per 01-04-2007)  

per maand;

 d.  2,7% van het salaris, indien de verplichting is opgelegd gedurende één 

week in vier weken, met een minimum van  91,83 (per 01-04-2007)  

per maand;

 e.  3,75% van het salaris, indien de verplichting is opgelegd gedurende één 

week in de drie weken, met een minimum van  107,11 (per 01-04-2007) 

per maand;

 f.  4,5% van het salaris, indien de verplichting is opgelegd gedurende twee 

weken in de vijf weken, met een minimum van  122,45 (per 01-04-2007) 

per maand;
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dit naar zijn oordeel, gelet op de aard of omvang van de meer-uren c.q. het 

 overwerk en de onvermijdelijkheid daarvan, redelijk is. De dag(en), waarop 

deze vergoeding in tijd wordt opgenomen, is ter beoordeling van  

de werkgever na overleg met de werknemer.

�.   Werknemers in de salarisgroepen 9 tot en met 13 aan wie beschikbaarheids-

diensten zijn opgelegd conform artikel 214 lid 1 en die worden opgeroepen, 

hebben voor het verrichten van de werkzaamheden tijdens een oproep aan-

spraak op een vergoeding in geld of tijd met een gelijk aantal uren, alsmede 

op de overwerktoeslag zoals vermeld in artikel 2 van deze Regeling.  

Artikel	2  Overwerkbeloning
�.  De beloning van overwerk bedraagt per gewerkt overuur het uurloon 

 vermeerderd met overwerktoeslag.

�.  Bij de berekening van de overwerkbeloning wordt onder uurloon verstaan: 

het uurloon inclusief de toeslag ingevolge het bepaalde in artikel 504.

  Deze berekeningsmethodiek wordt ook toegepast voor de werknemer bij de 

Luchthavenbrandweer werkzaam in 24-uren verband, waar sprake is van een 

gemiddelde ingeroosterde arbeidsduur van 48 uur per week. Bij de betaling van 

overwerk telt ieder extra arbeidsuur voor 100% mee, hetgeen vervolgens wordt 

aangevuld met het toeslagpercentage als genoemd in lid 3, 4 of 5.

�.  De overwerktoeslag voor overwerk zoals bedoeld in lid 2, en met inachtneming 

van het bepaalde in lid 4 en 5, is vermeld in Tabel 1 

Tabel	1  Overwerktoeslag 

  0�.00 - ��.00  ��.00 - 00.00  00.00 - 0�.00 0�.00 - ��.00 ��.00 - ��.00

       

    ma  25% / 50 %* 50% 75%   

    di  25% / 50 %* 50% 50%   

    wo  25% / 50 %* 50% 50%   

    do  25% / 50 %* 50% 50%   

    vr  25% / 50 %* 50% 50%   

    za    50% 50% 75% 

    zo    100% 100% 100% 

       

    feestdag  100% 100% 100% 

    oudejaarsavond    100% 

*		voor	de	eerste	2	uur	overwerk	bedraagt	de	toeslag	25%	en	voor	de	daaropvolgende	uren	

bedraagt	de	toeslag	50%.	
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�A.6  Regeling Overwerk

Artikel	1	 Overwerkuren en meer-uren
�.  Overwerk is de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden verricht 

boven de werktijd van het voor hem geldende werkrooster, tenzij het 

 werkzaamheden betreft gedurende een pauze waarop, op grond van artikel 

214 lid 2 een verplichting tot beschikbaarheid is gelegd. 

�.   Voor werknemers met een volledig dienstverband, werkzaam in de dagdienst, 

geldt dat sprake is van overwerk, wanneer de werktijd de overeengekomen 

arbeidsduur overschrijdt, met dien verstande dat bij een formele arbeidsduur 

van 38 respectievelijk 36 uur per week rekening wordt gehouden met de  

ingeroosterde c.q. in te roosteren roostervrije uren. 

�.  Voor werknemers met een volledig dienstverband, werkzaam in wisselend 

werkrooster, is sprake van overwerk bij een overschrijding van het aantal  

ingeroosterde uren per dienst.

�.  Voor een werknemer werkzaam in deeltijd geldt – in afwijking van de bepaling 

in lid 1 – dat de aan hem opgedragen werkzaamheden, verricht boven  

de werktijd van het voor hem geldende werkrooster, eerst als overwerk worden 

beschouwd, wanneer de hiermee gemoeide uren tevens uitgaan boven de 

gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een werknemer met een volledig 

dienstverband dan wel indien gedurende een dienst langer dan 8,5 uur wordt 

gewerkt.

�.  De door een deeltijder in opdracht gewerkte uren, die uitgaan boven de 

werktijd van het voor hem geldende werkrooster, maar op grond van lid 4 

niet als overwerk kunnen worden beschouwd, worden meer-uren genoemd. 

De deeltijder heeft voor het verrichten van meer-uren, aanspraak op een 

 vergoeding in geld of tijd met een gelijk aantal uren. Ook de door een 

 werknemer van de Luchthavenbrandweer tijdens waak- en slaap-uren 

gewerkte uren voor niet-gangbare werkzaamheden, worden aangemerkt als 

meer-uren.

�.  De werknemer in salarisgroep 8 of lager heeft voor het verrichten van overwerk, 

aanspraak op een vergoeding in geld of tijd met een gelijk aantal uren, 

 alsmede op de overwerktoeslag zoals vermeld in artikel 2 van deze Regeling.

�.  De keuze of de in artikel 2 vermelde vergoeding in geld dan wel in tijd plaats-

vindt, alsmede in het laatste geval de dag(en), waarop de vergoeding in tijd 

wordt opgenomen, is ter beoordeling van de werkgever  

na overleg met de werknemer.

�.   De werkgever kan aan de werknemer in salarisgroep 9 of hoger in zeer 

 bijzondere gevallen ter zake van meer-uren of overwerk een door hem te 

bepalen vergoeding in rust-uren in de gewone werktijd toekennen, indien  
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��.  De overwerktoeslag voor overwerk verricht op een roostervrije dag, welke 

niet valt op een zondag of op een feestdag, als bedoeld in artikel 701, 

 alsmede op een roostervrije Oudejaarsavond tussen 18.00 uur en 24.00 uur,  

is vermeld in tabel 2.

Tabel	2  Overwerktoeslag bij overwerk op een roostervrije dag

 00.00 - 0�.00 0�.00 - ��.00 ��.00 - ��.00

    

     ma t/m za 75% 50% 75% 

�.  Indien overwerk wordt verricht op een tijdstip vóór 06.00 uur tot een tijdstip 

ná 18.00 uur bedraagt de beloning van de overuren na 18.00 uur het uurloon 

vermeerderd met 50%, tenzij in lid 3, voor deze uren een hogere toeslag is 

vastgesteld.

�.  Ten aanzien van de overuren, die met rusturen worden vergoed, zal op de in 

het eerste lid bedoelde beloning, het uurloon in mindering worden gebracht.

�.  De werkgever kan voor bepaalde werknemers de in het eerste lid bedoelde 

beloning van overwerk vervangen door een vaste toeslag.

Artikel	3  Rusttijd voor of na overwerk
Worden overuren voorafgegaan of gevolgd door een rusttijd, welke geheel of 

gedeeltelijk valt in de gewone werktijd, dan wordt het salaris voor de in deze 

werktijd vallende rusturen op de beloning voor deze overuren in mindering 

gebracht, echter voor niet meer rusturen dan het aantal overuren heeft bedragen.

Artikel	4	 Rusttijd na langdurig nachtelijk overwerk
De werknemer die ten gevolge van onvoorziene werkzaamheden die geen uitstel 

gedogen, opdracht heeft verkregen binnen 24 uur na afloop van de voor hem 

geldende werktijd overwerk te verrichten, heeft aanspraak op een direct op het 

overwerk aansluitende rusttijd van 8 uren, indien hij ten minste 5 uren aaneen-

gesloten heeft overgewerkt en dit overwerk voor ten minste 3 uren heeft verricht 

tussen 0 uur en 6 uur. Indien deze rusttijd geheel of gedeeltelijk valt in de 

gewone werktijd, wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 3, het salaris 

voor de in deze werktijd vallende rusturen niet op de beloning voor de overuren 

in mindering gebracht.

Artikel	5  Bijzondere bepalingen overwerkduur
�.  Indien het overwerk niet onmiddellijk aansluit op de voor de werknemer 

 volgens rooster geldende werktijd, wordt de duur van het overwerk – gerekend 
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� van het tijdstip van opkomst af – op ten minste twee uren gesteld, zulks met 

inachtneming van het bepaalde in het tweede en derde lid.

�.  Indien het tijdstip van opkomst voor het verrichten van overwerk minder dan 

2 uren ligt voor het tijdstip, waarop de werknemer volgens het voor hem 

 geldende rooster zijn werkzaamheden moet beginnen, wordt slechts de tijd 

gelegen tussen beide tijdstippen als duur van het overwerk aangemerkt.

�.  Indien een werknemer, aan wie de verplichting is opgelegd zich buiten 

 werktijd beschikbaar te houden ten behoeve van de vennootschap, gedurende 

de tijd, dat hij zich beschikbaar houdt, in één etmaal meer dan één keer 

 overwerk verricht, worden, voor de toepassing van het eerste en tweede lid, 

de onderscheiden overuren aangemerkt als aaneengesloten uren.

Artikel	6	 Gebruik maaltijd bij overwerk
�.  Indien in aansluiting op de normale (ingeroosterde) werktijd moet worden 

overgewerkt en aan de werknemer niettemin de gelegenheid wordt gegeven 

een maaltijd te nuttigen, zal de tijd, benodigd voor het nuttigen van die 

maaltijd, niet als overwerk worden aangemerkt. Over deze tijd zal evenwel 

een vergoeding plaatsvinden op basis van het uursalaris van de werknemer.

�.  Indien het in het vorige lid bedoelde overwerk ten minste drie uren bedraagt, 

wordt door de werkgever bovendien naar keuze een warme maaltijd of een 

lunchpakket vestrekt.

Artikel	7  Vergoeding extra reistijd bij onverwachte opkomst
�.  De werknemer heeft met inachtneming van het bepaalde in lid 2, aanspraak 

op een vergoeding van extra reistijd bij onverwachte opkomst indien hem 

door middel van een oproeping wordt opgedragen zich onmiddellijk naar  

de luchthaven te begeven voor het in overwerk verrichten van onvoorziene 

werkzaamheden die geen uitstel gedogen. Deze vergoeding bedraagt  

anderhalf uur salaris voor de heen- en terugreis samen.

�.  Onder de termen van het eerste lid wordt in ieder geval niet geacht te zijn 

begrepen een opkomst:

 a. gedurende een tijdsspanne waarover men beschikbaarheidstoeslag geniet;

 b.  voor het verrichten van overwerk dat onmiddellijk aansluit op de voor  

de werknemer volgens rooster geldende werktijd.

Toelichting: Ter voorkoming van misverstanden in verband met vermeende 

 aanspraken dient te worden vermeld dat een opkomst voor het in overwerk 

 verrichten van een gehele dienst in de regel geen onverwachte opkomst is als 

bedoeld in bovenstaand artikel.



B
Vergoedingen
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Artikel	3	 Arbeidsongeschiktheid
In geval van arbeidsongeschiktheid, die langer dan vijf aaneengesloten weken 

voortduurt, zal de tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer worden 

stopgezet tot het moment, waarop de werkzaamheden worden hervat.

Artikel	4		Bedrag ineens bij verhuizing dichter bij de werkplek
Indien een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd, dan wel met 

een dienstverband voor bepaalde tijd van ten minste 3 jaar, door het dichterbij 

gaan wonen recht krijgt op een lagere tegemoetkoming in de kosten voor  

woonwerkverkeer, wordt hem een eenmalige bruto tegemoetkoming verstrekt 

ter grootte van het verschil tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ tegemoetkoming 

 woonwerkverkeer, berekend over een periode van twee jaar. Indien de 

 desbetreffende werknemer binnen één jaar na ontvangst van deze tegemoet-

koming uit dienst treedt bij de vennootschap, dient hij de helft van het 

 ontvangen bedrag terug te betalen.

Toelichting: De tegemoetkomingsbedragen zijn in overleg met het bevoegde 

medezeggenschapsorgaan vanaf 1990 bevroren op het niveau van de forfaitaire 

regeling zoals die gold in 1988. Omdat de tegemoetkoming in sommige gevallen 

hoger is dan het fiscaal vrijgestelde bedrag, zal in die gevallen over het verschil 

tussen de vergoeding en het belastingvrije maximum loonheffing en sociale 

 premies worden ingehouden.

Indien echter gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, dan mogen  

zolang de fiscale wetgeving dat toelaat – de werkelijke kosten van het openbaar 

vervoer worden vergoed. Zijn de kosten van openbaar vervoer derhalve gelijk  

aan of hoger dan de bruto tegemoetkoming, dan kan de tegemoetkoming in  

z’n geheel belastingvrij worden verstrekt(*).

Er ontstaat nimmer recht op een hogere tegemoetkoming, dan de in de tabel 

opgenomen bedragen.

*	 	Om	in	aanmerking	te	komen	voor	de	belastingvrije	tegemoetkoming	op	basis	

van	openbaar	vervoer,	dienen	bewijsstukken	(waaruit	blijkt	dat	aan	het	

	openbaar	vervoer	wordt	deelgenomen)	te	worden	overlegd.
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�Vergoedingen

B.1  Regeling Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer

Artikel	1	 Hoogte van de tegemoetkoming
�.  Aan de werknemer die gemiddeld 4 of meer dagen per week naar dezelfde 

plaats van tewerkstelling pleegt te reizen wordt een tegemoetkoming in de 

kosten van het vervoer toegekend volgens onderstaande tabel.

 Afstand in km Tegemoetkoming 
  (per maand) 

  0-10    41,29  

 11-15    65,-  

 16-20    91,- 

 21 en meer  130,- 

  In plaats van de tegemoetkomingsbedragen is een hogere belastingvrije 

 vergoeding mogelijk, indien met het openbaar vervoer wordt gereisd en de 

 daaraan verbonden kosten hoger zijn dan de forfaitaire bedragen. In dat 

geval zal SNBV de kosten van het openbaar vervoer – uitgaande dat hier zo 

doelmatig mogelijk gebruik van wordt gemaakt - op basis van 2e klasse 

 volledig en belastingvrij vergoeden. 

  Indien u gebruik maakt van een Openbaar Vervoer (OV) abonnement dat via 

het VCC is uitgegeven, hoeft de werknemer niets te doen en zal – indien van 

 toepassing – automatisch het hogere belastingvrije bedrag aan de werknemer 

worden toegekend. 

�.  Voor de werknemer die op drie dagen, twee dagen of een dag per week naar 

dezelfde plaats van tewerkstelling pleegt te reizen, geldt het bedrag gelijk 

aan respectievelijk driekwart, de helft en een kwart van het bedrag, bepaald 

volgens lid 1.

Artikel	2	 Afstandsbepaling
Voor het bepalen van de afstand tussen woning en luchthaven wordt gebruik 

gemaakt van een door de belastingdienst geaccepteerd instrument.
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�.  Voor een binnenlandse dienstreis kan een werknemer gebruik maken van  

een bedrijfspersonenauto. 

Artikel	3  Procedure bij dienstreizen
�.  Voor een buitenlandse dienstreis dient vóór aanvang een begroting gemaakt 

te worden door het reisbureau op basis van een goedgekeurde en door  

de bevoegde persoon ondertekende dienstreisaanvraag.

�.  Een dienstreisaanvraag die niet voldoet aan de formaliteiten wordt niet in 

behandeling genomen. 

�.  De begroting dient door de werkgever en -voor zover van toepassing- de 

directie te worden goedgekeurd.

Artikel	4  Het indienen van declaratie van een dienstreis
�.  Voor het declareren van de dienstreis dient gebruik te worden gemaakt van 

het daarvoor bestemde declaratieformulier. Per dienstreis dient een 

 gespecificeerde declaratie te worden ingediend, voorzien van bewijsstukken. 

Bij het ontbreken van bewijsstukken kan de declaratie door de werkgever 

worden geweigerd en niet tot uitbetaling komen.

�.  De werknemer dient het door de bevoegde persoon ondertekende 

 declaratieformulier binnen twee maanden na het einde van de dienstreis in  

te leveren bij het Accounting House.

�.  Declaraties die niet conform de autorisatieregeling zijn ondertekend worden 

geweigerd.

  De werkgever heeft het recht om indien de declaratie niet binnen twee 

 maanden na afloop van de dienstreis is ingeleverd, het bedrag van het 

 eventueel verstrekte voorschot op het salaris in te houden.

�.  Een globale beoordeling van het aantal afgelegde kilometers bij gebruikmaking 

van een eigen vervoermiddel geschiedt door de financiële administratie van 

het eigen bedrijfsonderdeel.

�. Uitbetaling van de declaraties vindt per bank of giro plaats.

Artikel	5   Voor vergoeding in aanmerking komende kosten  
bij dienstreizen per vervoermiddel.

�.  Kosten voor dienstreizen worden op basis van dit artikel alleen vergoed als  

de werknemer bewijsstukken heeft overgelegd.

�.  Kosten gemaakt met openbaar vervoer worden vergoed tegen de geldende 

tarieven, waarbij per trein op basis van eerste klasse mag worden gereisd.

�. Bij het reizen per vliegtuig geldt het volgende, bij een vluchtduur van:

 a. minder dan 4 uur de kosten economy class;

 b.  4 uur of meer de kosten van de business class op basis van een door het 
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�B.2  Regeling Vergoeding dienstreizen

Artikel	1  Algemeen
�.  Onder dienstreis wordt verstaan: elke gemaakte reis in opdracht van de 

 werkgever, met uitzondering van normaal woon-werkverkeer.

�.  Iedere buitenlandse dienstreis wordt - met in achtneming van de bepalingen 

in dit hoofdstuk- verzorgd door het reisbureau Schiphol Travel International. 

Het reisbureau draagt in ieder geval zorg voor het reisschema, vervoersbiljetten, 

hotelreserveringen, autohuur ter plaatse, benodigde verzekeringen tegen 

 verlies, diefstal of beschadiging van bagage en ongevallen. Daarnaast adviseert 

zij over medische aangelegenheden, reisdocumenten en plaatselijke 

 omstandigheden.

�.  De dienstreis dient te worden gemaakt op de voor de vennootschap minst 

kostbare en meest doelmatige wijze. Daarbij wordt - onder meer - rekening 

gehouden met het doel van de dienstreis en de mate van representatie.

�.  Uitgangspunt bij dienstreizen is dat er gebruik wordt gemaakt van het 

 openbaar vervoer, tenzij dit niet doelmatig of representatief is. Bij het reizen 

anders dan met openbaar vervoer kan de werkgever nadere voorwaarden 

stellen.

�.  Onder openbaar vervoer wordt verstaan: het reizen met bus, tram, metro, 

trein, (veer)boot of vliegtuig.

�.  Het is niet toegestaan dat arrangementen voor dienstreizen worden 

 gecombineerd met een vakantie, dan wel dat derden (daaronder ook begrepen 

 partners of familieleden) meereizen op basis van hetzelfde arrangement van 

de dienstreis via tussenkomst van het Reisbureau.

�.  De autorisatieregeling is van toepassing op de aanvragen voor een dienstreis 

en de declaraties.

Artikel	2  Het aanvragen van een dienstreis
�.  Voor het maken van een dienstreis is de uitdrukkelijke toestemming van  

de manager nodig.

�.  Voor het maken van een buitenlandse dienstreis is tevens de uitdrukkelijke 

toestemming van de directeur, general manager, of hoofd c.q. directeur 

 concernstafafdeling nodig.

�.  In de volgende gevallen is tevens de schriftelijke toestemming van de 

 aanspreekdirecteur (lid van de directie) nodig:

 a. alle intercontinentale vliegreizen; 

 b. dienstreizen waarbij wordt afgeweken van de gebruikelijke reisklasse;

 c.  dienstreizen die door een directeur, general manager en hoofd c.q. 

 directeur van een concern stafafdeling worden gemaakt.
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�reisbureau gesloten routedeal of gereduceerd business class tarief. Indien 

er geen sprake is van een routedeal of gereduceerd tarief dient gebruik te 

worden gemaakt van vervoer met één overstap als blijkt dat dit ticket 25% 

of meer goedkoper is, dan een rechtstreekse vlucht. Indien dit niet 

 mogelijk is, dan is rechtstreeks reizen per business class toegestaan.

�.  Bij dienstreizen met gebruikmaking van eigen vervoer, auto, motor of scooter, 

bedraagt de vergoeding  0,28 (waarvan  0,19 belastingvrij is) per gereden 

kilometer. In dit bedrag zijn bijkomende kosten, zoals parkeergelden, 

 inbegrepen. Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding, dient aan 

de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 a. het gebruikte vervoermiddel is WA verzekerd;

 b.  de verzekeringspolis bevat de bepaling dat SNBV en de verzekerde ten 

opzichte van elkaar als derden worden beschouwd;

 c.  de verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van SNBV als 

 werkgever van de verzekerde, dan wel van de door laatstgenoemde 

gemachtigde.

�. Taxikosten worden vergoed tegen de werkelijk gemaakte kosten.

�.  Bij gebruikmaking van bedrijfspersonenauto’s komen de kosten ten laste van 

de desbetreffende BV, BU, SU of concernstafafdeling.

�.  Voor extra woon-werkverkeer is de vergoedingsregeling ook van toepassing 

op het woon-werkverkeer buiten de normale werktijden of werkroostertijden. 

Als een werknemer, die geen beschikbaarheidsdienst heeft, zich op het 

moment van de oproep niet in zijn woning bevindt, wordt, voor zover de 

werknemer de extra dienstreis moet afleggen wegens het verrichten van 

opgedragen werkzaamheden met een spoedeisend karakter, het traject  

van de extra dienstreis gerekend vanaf zijn verblijfplaats. Bepalend voor  

het spoedeisende karakter van de werkzaamheden is het vereiste dat de 

 werkzaamheden onvoorzien zijn en niet uitgesteld kunnen worden.

�.  Als de werknemer in zijn vakantie wordt op geroepen, zal de vergoeding 

 worden vervangen door een geldelijke schadevergoeding op grond van  

 artikel 609 lid 2, “Intrekking vakantie”.
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Artikel	6   Voor vergoeding in aanmerking komende andere kosten  
bij dienstreizen.

De volgende werkelijke zakelijke kosten komen voor vergoeding in aanmerking:

�.  Verblijf en ontbijt: de kosten van overnachting en ontbijt op basis van een 

normaal middenklasse hotel. Het verblijf in een vijfsterren hotel is niet 

 toegestaan: de kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

�. Kleine uitgaven: de kosten van maaltijden en kleine uitgaven.

�.  Representatiekosten: de kosten die zijn gemaakt om SNBV op gepaste wijze  

te vertegenwoordigen.

Artikel	7  Verzekeringen
Het reisbureau verzorgt de volgende verzekeringen bij dienstreizen en SNBV 

draagt de kosten van deze verzekeringen:

�.  Binnenlandse dienstreis: op verzoek van werknemer de kosten van een 

 bagageverzekering.

�. Buitenlandse dienstreis: de kosten van een reis- en bagageverzekering. 



�.  Indien het gezin van de werknemer tijdelijk elders dan in de oude woonplaats 

verblijft, wordt niet meer dan een bedrag der reiskosten tussen de werkplek 

en de oude woonplaats vergoed.

�.  De vergoeding van reiskosten en tegemoetkoming in pensionkosten worden 

voor de eerste maal voor niet langer dan 6 maanden verleend. Deze termijn 

kan telkens voor niet langer dan 6 maanden worden verlengd.

�.  De verleende vergoeding wordt ingetrokken, indien en zodra de werknemer, 

naar het oordeel van de werkgever, niet alles, wat redelijkerwijs van hem kan 

worden verwacht, heeft gedaan om ten spoedigste passende woonruimte te 

verkrijgen.

Artikel	3	 Berekeningswijze vergoeding reiskosten
�.  Voor zover in dit hoofdstuk niet in een vergoeding van reiskosten is voorzien, 

worden de werkelijk betaalde kosten vergoed op basis van het gebruik van 

openbaar vervoer.

�.  Indien geen gebruik is gemaakt van een openbaar vervoermiddel, worden 

maximaal vergoed de kosten, welke verschuldigd zouden zijn geweest, indien 

gebruik was gemaakt van een openbaar vervoermiddel.

Artikel	4	 Afzonderlijke voorzieningen
De werkgever kan ten aanzien van de werknemers die op het tijdstip van de 

indiensttreding geen eigen huishouding voeren, afzonderlijke voorzieningen met 

betrekking tot de verplaatsingskosten treffen.
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� B.3  Regeling Vergoeding van verplaatsings- en verhuiskosten

Artikel	1  Vergoeding van verhuiskosten
�.   Aan de werknemer, die op het tijdstip van indiensttreding een eigen 

 huishouding voert en voor wie het, na overleg met hem, door de werkgever 

 wenselijk wordt geacht dat hij op het tijdstip als gevolg van zijn indiensttreding 

bij de vennootschap van woonplaats verandert, kunnen de verhuiskosten  

worden vergoed. Deze vergoeding wordt toegekend onder voorwaarde, dat de 

werknemer voor de toekenning van de vergoeding schriftelijk heeft verklaard, 

dat hij het toegekende bedrag zal terugbetalen, indien het dienstverband binnen 

een tijdvak van twee jaren na de datum van zijn verhuizing op eigen verzoek 

of wegens een dringende reden als bedoeld in artikel 6:677 van het Burgerlijk 

Wetboek eindigt.

�.   Onder het voeren van een eigen huishouding wordt verstaan: het bewonen 

van woonruimte met een eigen inboedel, omvattende stoffering en meubilair 

voor ten minste twee woonvertrekken, alsmede keukenuitrusting.

�.   De vergoeding in verhuiskosten bestaat uit een bedrag voor alle uit de 

 verhuizing voortvloeiende kosten ter hoogte van 10% van het tot een jaar-

bedrag herleide bedrag van het basissalaris en de toeslag ingevolge het 

bepaalde in artikel 504 van de Arbeidsvoorwaardenbundel, verhoogd met  

de vakantietoeslag.

�.   Indien de daadwerkelijke, direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten 

 aantoonbaar hoger zijn dan het vergoedingsbedrag, dan worden de 

 daadwerkelijke kosten vergoed.

Artikel	2  Vergoeding reiskosten en pensionkosten
�.  Indien een werknemer in aanmerking komt voor vergoeding van zijn verhuis-

kosten, als bedoeld onder artikel 1, en ondanks alle pogingen daartoe er niet 

in slaagt een woning voor zich en zijn gezin te vinden binnen een, naar het 

oordeel van de werkgever, redelijke afstand van de werkplek, kunnen hem 

worden toegekend:

 -  een vergoeding van de kosten van het dagelijks heen en weer reizen 

 tussen zijn woonplaats en zijn werkplek, of;

 -  indien hij, naar het oordeel van de werkgever, niet in de gelegenheid is 

dagelijks tussen zijn woonplaats en zijn werkplek heen en weer te reizen, 

vergoeding van zijn pensionkosten, voor zover deze niet uitgaan boven de 

door de werkgever redelijk geoordeelde pensionprijzen, alsmede eenmaal 

per week een vergoeding van de reiskosten naar en van de woonplaats 

van zijn gezinsleden.
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Voorzieningen 
voor werknemers
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Artikel	2  Sabbatical Leave
�.  De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld jaarlijks binnen het kader van 

deze regeling uren te sparen voor een Sabbatical Leave. Hiervoor kunnen in 

beginsel alle vrije uren worden gebruikt (tenzij in het desbetreffende artikel 

anders is vermeld), inclusief roostervrije uren. Indien roostervrije uren worden 

opgespaard voor een Sabbatical Leave, kan dit evenwel uitsluitend voor het 

volledige aantal uren op jaarbasis (104 of 208 uur) en dient dit vóór aanvang 

van het kalenderjaar te worden aangegeven.

�.  De gespaarde uren worden apart geregistreerd en van de andere verlofsaldi 

afgeboekt. Maximaal kan in totaal 17,33 maal de overeengekomen arbeids-

duur per week worden opgespaard, hetgeen overeenkomt met een sabbatical 

leave van 4 maanden. Het is niet toegestaan om eenmaal gespaarde uren 

 tussentijds c.q. voortijdig te verkopen.

�.  Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 kan een Sabbatical Leave 

 maximaal eenmaal per 4 jaar worden opgenomen in de volgende vormen:

 -  2 tot 4 aaneengesloten kalendermaanden;

 -   6 maanden voor de helft van de werktijd bij wijze van ouderschapsverlof 

(zie artikel 703 lid 2); een samenloop tussen onbetaald ouderschapsverlof en 

Sabbatical Leave binnen een periode van 12 maanden is niet toegestaan.

 -   12 maanden voor één dag per week bij wijze van zorgverlof in aanvulling 

op bepalingen daaromtrent in artikel 703; 

�.  De voltijds Sabbatical Leave (van 2 tot 4 maanden) dient minimaal een half 

jaar van tevoren te worden aangevraagd. Indien de werknemer te kennen geeft 

Sabbatical Leave te willen gebruiken als zorgverlof of ouderschapsverlof dan 

geldt een aanvraagtermijn van 2 maanden. Een Sabbatical Leave wordt altijd 

in overleg tussen manager en werknemer ingepland. Zodra het maximale aantal 

uren voor een Sabbatical Leave is gespaard, dient dit binnen 3 jaar te worden 

opgenomen. De manager dient dit mogelijk te maken. Het wijzigen van een-

maal gemaakte afspraken voor Sabbatical Leave, is in beginsel niet mogelijk.

�.  Tijdens de Sabbatical Leave blijven de arbeidsvoorwaarden voor een 

 werknemer volledig van toepassing.

�.  Tijdens de Sabbatical Leave heeft de betrokkene geen recht op het bijzonder 

verlof, zoals genoemd in artikel 702 van de arbeidsvoorwaardenbundel.

�.  Tijdens een voltijds Sabbatical Leave bouwt betrokkenen geen roostervrije 

uren op en heeft geen recht op feestdagen.

�.  Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de Sabbatical Leave 

wordt opgenomen direct voorafgaand aan pensioen/vervroegd uittreden. 

Zowel de werkgever als de werknemer mag dit echter weigeren.

�.  Uitsluitend indien een werknemer uit dienst gaat, mag de Sabbatical Leave 

door de werkgever worden afgekocht. Gespaarde uren worden afgerekend op 
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�Voorzieningen voor werknemers

C.1  Regeling Cafetariasysteem

Artikel	1	 Aan- en verkoop van vrije uren
�.  De werknemer wordt jaarlijks in de maanden maart en september in de  

gelegenheid gesteld om vrije uren aan te kopen dan wel te verkopen.

�.  Aan te kopen vrije uren worden bijgeschreven bij het vakantieurensaldo en 

worden verrekend met het in de maand mei, respectievelijk november uit te 

betalen salaris.

�. Te verkopen uren worden uitbetaald in de maanden mei en november.

�.  Het maximum aantal aan te kopen dan wel te verkopen uren bedraagt 104 

uur per jaar voor dagdienstwerknemers en 144 uur voor werknemers, werkzaam 

in wisselend werkrooster (dit laatste vanwege het feit dat deze werknemers 

niet in de gelegenheid kunnen worden gesteld om te kiezen voor de arbeids-

tijdmodellen zoals bedoeld in A.1 Regeling Werkzaamheden in  dagdienst (p.72).

�.  Voor verkoop van uren kunnen alle soorten vrije uren - met uitzondering van 

de compensatie feestdagen en de roostervrije uren zoals bedoeld in artikel 1, 

lid 1a. van A.1 Regeling Werkzaamheden in dagdienst (p.72) - worden 

gebruikt.

�.  Voor werknemers, werkzaam voor minder dan 36 uur per week gelden de in 

lid 4 genoemde maxima naar evenredigheid. Dit geldt niet voor werknemers 

die gekozen hebben voor het 34-uurs arbeidstijdmodel.

�.  De aankoopprijs dan wel verkoopwaarde van een vrij uur is gelijk aan het uur-

loon inclusief vakantietoeslag en de toeslagen volgens artikel 504, zoals dat 

geldt in de maand maart van het desbetreffende kalenderjaar.

�.  Van werknemers die aan het einde van een kalenderjaar meer vakantie-uren 

en compensatie overwerk uren hebben dan 5 maal de bedongen arbeidsduur 

per week, worden de vakantie-uren en compensatie overwerk uren boven  

5 maal de bedongen arbeidsduur per week in de maand februari volgend  

op het desbetreffende kalenderjaar naar de keuze van de werknemer:

 -  afgekocht, dan wel;

 -  gebruikt voor het sparen van sabbatical leave (artikel 2), dan wel;

 -   fiscaal vriendelijk gebruikt voor stortingen in ABP Extra Pensioen.  

 De waarde van een vrij uur wordt berekend conform lid 7, waarbij  

gerekend wordt met het salaris over de maand januari volgend op  

het desbetreffende kalenderjaar.
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C.2  Regeling Scholingsvoorziening

Artikel	1		Begrippen
Deze regeling verstaat onder:

a.   Scholing: vormen van training, opleiding of studie die kunnen bijdragen  

aan het behoud, verbetering en verhoging van de competenties, kennis  

en vaardigheden van de werknemer.

b.   Scholingskosten: de noodzakelijke uitgaven in verband met de scholing.

c.   Scholingsperiode: de gebruikelijke tijd (norm van scholingsinstituut)  

om een scholing af te ronden.

d.   Scholingsverlof: betaald verlof om een training, opleiding of studie te volgen.

e.   Werktijd: de voor de werknemer geldende roostertijd.

f.   IOP: Individueel Ontwikkelingsplan

Artikel	2  Uitgangspunten scholing
�.   De werknemer heeft de mogelijkheid en een eigen verantwoordelijkheid  

om – binnen zijn mogelijkheden – zich (verder) te blijven ontwikkelen.

�.   De werkgever stelt de werknemer in staat om zich (bij of her) te scholen door 

een scholingsvoorziening beschikbaar te stellen, voor zover dit bijdraagt aan 

de missie, visie en strategie van de organisatie en de verwachting is dat de 

werknemer de scholing met succes zal doorlopen en afronden.

�.   De grondslag voor scholing van een werknemer dient te zijn:

 a.   scholing in het kader van een goede uitoefening van de huidige of  

toekomstige functie en niet gerelateerd aan het IOP;

 b.   scholing in het kader van de individuele ontwikkeling van persoonlijke 

competenties van de werknemer.

�.   De leidinggevende treedt bij scholingsverzoeken, dan wel wanneer scholing 

van de medewerker gewenst is, in overleg met de medewerker, voordat hij 

een beslissing neemt.

�.   Bij de toekenning van de scholing dient de leidinggevende aan te geven  

wat de grondslag is voor de scholing van de werknemer. 

�.   De onder lid 3 van dit artikel genoemde redenen voor scholing kunnen  

worden gecombineerd of elkaar aanvullen. 

�.   De scholing zal zoveel mogelijk intern verzorgd worden, tenzij het aanbod 

van interne scholingsmogelijkheden van de werkgever niet toereikend is en 

niet binnen redelijke termijn toereikend gemaakt kan worden. 

�.   De administratieve en procedurele regels voor scholing zijn neergelegd in de 

Uitvoeringsregeling Scholingsvoorziening, die gepubliceerd is op intranet.
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�basis van het uurloon in het jaar waarin ze zijn opgebouwd, gecorrigeerd voor 

contractloonstijgingen nadien.

�0.  Bij arbeidsongeschiktheid tijdens het verlof vindt restitutie van de verlofdagen 

als volgt plaats:

  -  bij een aaneengesloten ziekteperiode van 5 of minder werkdagen: geen 

 restitutie;

  -  bij een aaneengesloten ziekteperiode van 5 dagen tot en met 30 dagen: 

een restitutie van de helft van het aantal dagen vanaf de eerste ziektedag;

  -  bij een aaneengesloten ziekteperiode van meer dan 30 dagen: volledige 

 restitutie van het aantal dagen vanaf de eerste ziektedag.

��.  De werknemer keert na het verlof terug in de eigen functie dan wel in een 

gezamenlijk tussen werkgever en werknemer overeen te komen andere 

 functie.

Artikel	3  Minimaal te behouden vakantieuren
Voor zover in het kader van het gestelde in artikel 1 en artikel 2, de verkochte c.q.  

gespaarde uren bestaan uit vakantieuren, dient de werknemer per kalenderjaar 

ten minste 4 maal de formeel overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per 

week aan vakantieuren over te houden.
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wordt niet gehonoreerd, tenzij sprake is van een uitzonderlijke situatie.  

Dit laatste is ter beoordeling van de HR-advisor, die vervolgens de directeur 

HR van zijn beslissing in kennis stelt.

�.   De werknemer heeft aanspraak op volledige vergoeding van de  

scholingskosten onder overlegging van bewijsstukken.

�.  De scholingskosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

 a.  inschrijfgeld;

 b.  lesgeld;

 c.  examengeld;

 d.   verplicht voorgeschreven literatuur en overige  

verplicht voorgeschreven materiaal.

 e.  gemaakte reiskosten op basis van het openbaarvervoer tweede klas;

 f.  g emaakte reiskosten met eigen gemotoriseerd vervoer conform de  

regeling ``Vergoeding dienstreizen`` van SNBV;

 g.   verblijfskosten conform de regeling ``Vergoeding dienstreizen`` van SNBV. 

�.   Als de werknemer een vergoeding op grond van een andere titel, maar met 

dezelfde of soortgelijke grondslag kan worden of wordt toegekend, dan 

wordt deze vergoeding in mindering gebracht op de vergoedingen genoemd 

in dit artikel.

�.   De eventueel verschuldigde loonheffing over de vergoeding van de  

scholingskosten komen voor rekening van de werkgever.

�.   Declaraties van de gemaakte scholingskosten worden ingediend conform  

de bij de werkgever geldende procedures, via het formulier ‘Algemeen  

voorschot- en declaratieformulier’ .

Artikel	6	 Scholingsverlof
De volgende regels gelden bij de toekenning van scholingsverlof:

a.   De werknemer heeft aanspraak op scholingsverlof, indien de scholing  

noodzakelijk geheel of gedeeltelijk onder werktijd plaatsvindt. 

b.   Voor het geval dat de scholing geheel buiten werktijd plaatsvindt, kan er 

scholingsverlof worden verleend tot maximaal de helft van de door de onder-

wijsinstelling opgegeven studielast met een maximum van vier uur per week.

c.   De manager en de werknemer dienen aanvullende afspraken te maken indien 

de tijd van de scholing deels in werktijd plaatsvindt.

d.   De werknemer heeft recht op bijzonder verlof met behoud van salaris  

voor het deelnemen aan het examen.
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�Artikel	3   Scholing in verband met de huidige of toekomstige  
functie en competentieontwikkeling

�.   De werknemer kan voor scholing in aanmerking komen, indien dit 

 -  noodzakelijk is voor de uitvoering van de huidige functie van de werknemer 

of van een functie waarvan duidelijk is dat hij deze binnen een redelijke  

termijn gaat vervullen; 

 -  niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de huidige functie van de  

werknemer, maar die past in het loopbaanbeleid van de werkgever of  

van haar businessunits;

 -  door de werknemer wordt voorgesteld, mits deze scholing - naar het  

oordeel van de werkgever - in het belang is voor of kan bijdragen aan  

het functioneren van werknemer.

�.   De scholing op grond van dit artikel zal ten laste worden gebracht van  

het voor scholing bedoelde afdelingsbudget.

Artikel	4			Individuele ontwikkeling van persoonlijke  
competenties / Individueel OntwikkelingsPlan

�.   De werknemer kan - naast of in combinatie met de scholing op grond van  

artikel 3 van deze regeling - per kalenderjaar voor scholing in aanmerking 

komen ten behoeve van de individuele ontwikkeling van persoonlijke  

competenties, indien

 a.  dit uitsluitend en zelfstandig uit het gesprek en de met de leidinggevende 

gemaakte schriftelijke afspraken over het Individuele Ontwikkelingsplan 

(IOP) van de werknemer voortvloeit , én

  b.  de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft en 

niet in zijn proeftijd zit, of

 c.   de werknemer een tijdelijk contract heeft, niet in zijn proeftijd zit en dat 

bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd, én

 d.   de scholing aan de persoonlijke of professionele ontwikkeling van de 

werknemer bijdraagt, én

 e.   de administratieve verplichtingen genoemd in de ``Uitvoeringsregeling 

Scholingsvoorziening” zijn vervuld en zijn nagekomen.

�.   De scholing op grond van dit artikel zal ten laste worden gebracht van het 

voor scholing bedoelde afdelingsbudget.

Artikel	5  Vergoeding noodzakelijke scholingskosten
�.   Het verzoek tot het vergoeden van de noodzakelijke scholingskosten en of 

studieverlof dient voor aanvang van de scholing bij de manager te worden 

aangevraagd. Een verzoek dat na aanvang van de scholing wordt ingediend 

���

R
eg

el
in

g
 C

�



C. 3  Regeling Lening voor scholing

Artikel	1  Toepassing van de regeling
�.  Onder scholing wordt verstaan een studie, opleiding, cursus of training.  

Aan de inhoud van de scholing worden voor deze regeling geen  

voorwaarden gesteld. 

�.  Aanvragen voor een lening worden beoordeeld door de desbetreffende  

senior HR-advisor. De regeling wordt administratief uitgevoerd door de  

afdeling D/HR/SC.

  

Artikel	2  Aanvraag om in aanmerking te komen voor een lening
�.  De werknemer die in aanmerking wenst te komen voor een lening voor een 

studie dient een aanvraag in bij de desbetreffende senior HR-advisor door 

middel van het via intranet te verkrijgen ‘aanvraagformulier lening voor 

 studie’. De offerte voor de desbetreffende studie dient bij het 

 aanvraagformulier te worden ingeleverd.

�.  Binnen 2 weken na de indiening van de aanvraag hoort de werknemer of  

de aanvraag is goedgekeurd en wat de hoogte van de lening is. De werknemer 

vult dan het formulier verklaring geldlening in, dat direct na goedkeuring van 

de studie door decentraal HR naar de werknemer wordt verzonden. Binnen  

3 weken na ontvangst van het getekende formulier verklaring geldlening 

door decentraal HR wordt het bedrag overgemaakt op het rekeningnummer 

van de werknemer. De werknemer betaalt de factuur voor de studie zelf. 

Uiterlijk een maand na het ontvangen van de lening, dient de werknemer  

het betalingsbewijs van de studie in te leveren bij decentraal HR.

Artikel	3	 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening
�.  Een lening kan worden verstrekt voor een scholing van een werknemer, als 

deze scholing niet door de werkgever wordt vergoed. 

�.  Tevens kan een lening worden verstrekt voor een scholing van een gezinslid 

(echtgeno(o)t(e)/partner of bloedverwantschap in eerste, tweede of derde 

graad) van de werknemer. Het desbetreffende gezinslid dient op hetzelfde 

adres te wonen als de werknemer, hetgeen dient te worden aangetoond met 

(een kopie van) een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie.

�.  De lening bedraagt maximaal de kosten van de goedgekeurde studie tot een 

maximum van  2.000,- per werknemer per jaar.

�.  Het is niet mogelijk om een lening te verkrijgen voor een studie die op het 

moment van de aanvraag van de lening reeds is afgerond.
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�Artikel	7  Voorbeelden van Scholing
In de UItvoeringsregeling Scholingsvoorziening (artikel 5), die gepubliceerd is 

op Intranet, zijn voorbeelden van scholing genoemd die voor vergoeding in 

aanmerking komen.

Artikel	8  Terugbetalingsregeling bij vergoeding van scholing
�.   De werkgever kan de scholingskosten geheel of gedeeltelijk terugvorderen, 

indien 

 a.   de werknemer de scholing tussentijds afbreekt, tenzij hieraan het bedrijfs-

belang ten grondslag ligt of bijzondere omstandigheden aanwezig zijn 

waaraan de werknemer geen schuld heeft;

 b.   de werknemer zich niet houdt aan de gemaakte afspraken om de manager 

mondeling of schriftelijk te informeren en geen bewijs overlegt over de 

voortgang of de beëindiging van de scholing;

 c.  de werknemer het dienstverband beëindigt tijdens de studie;

 d.   de werknemer het dienstverband binnen één jaar ná de voltooiing van de 

scholing beëindigt;

 e.  h et dienstverband wordt beëindigd wegens een dringende reden, als 

bedoeld in artikel 7:677 juncto 7:678 van het Burgerlijk Wetboek voordat 

de scholing is voltooid. Voorbeelden van dringende redenen zijn:  

misdrijven, opzettelijk of roekeloos vernielen van eigendom van  

werkgever, schending van geheimhoudingsplicht en het hardnekkig  

weigeren aan redelijke bevelen of opdrachten die door of namens  

de werkgever zijn verstrekt.

�.   De werknemer hoeft bij terugbetaling van de scholingskosten de eventueel 

door werkgever betaalde loonheffing niet terug te betalen.

�.   In bijzondere gevallen, daar waar de uitkomst van de regeling onder  

omstandigheden naar het oordeel van werkgever tot een onaanvaardbare  

uitkomst leidt, kan door de werkgever worden afgeweken van de regeling.  

De directeur HR wordt over de afwijking tijdig geïnformeerd.

Artikel	9  Slotbepaling
�.   Deze regeling treedt in werking op 1 april 2007 en heeft onmiddellijke werking.

�.   Nadere voorschriften, zoals aanvraagprocedure, vergoeding scholingskosten, 

scholingsverlof, zijn neergelegd in de ``Uitvoeringsregeling 

Scholingsvoorziening``.

�.   Wijzigingen in deze regeling worden in overleg met de Centrale 

Ondernemingsraad aangebracht. Wijzigingen in de ``Uitvoeringsregeling 

Scholingsvoorziening`` worden aan de Centrale Ondernemingsraad gemeld.

�.  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Scholingsvoorziening``.
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C.4  Participatieregeling

Artikel	1  Participatieregeling  
�.   De werknemer kan kiezen tussen deelname aan de uitgebreide  

participatieregeling dan wel de beperkte participatieregeling. 

�.   Werknemers die hebben gekozen voor de beperkte participatieregeling 

mogen jaarlijks in de maand december aangeven in het daaropvolgende  

jaar over te stappen naar de uitgebreide participatieregeling. Eenmaal  

gekozen voor de uitgebreide participatieregeling is er geen mogelijkheid 

meer om over te stappen naar de beperkte participatieregeling.

Uitgebreide	participatieregeling

�.   De hoogte van de uitgebreide participatie uitkering is een percentage van het 

jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en garantietoeslag) en is afhankelijk van 

de gerealiseerde return on equity (ROE). Zij wordt bepaald conform onder-

staande staffel:

		Realisatie	(ROE)	 pay-out-factor	 Percentage	1-4-2007	 Percentage	over		
	 	 				tot	31-12-2007*	 				heel	2008	

  <=97,5% 0,00 0,00% 0,00% 

  >97,5% maar <=100% 1,00 4,90% 5,90% 

  >100% maar <= 110% 1,25 6,13% 7,38% 

  >110% 1,50 7,35% 8,85% 

�.   De ROE is gedefinieerd als: het resultaat na belastingen gedeeld door het eigen 

vermogen maal 100%. Hierbij worden waardeveranderingen van vastgoed-

beleggingen en de resultaten uit hoofde van verkoop van vastgoedbeleggingen 

buiten beschouwing gelaten. 

Beperkte	participatieregeling

�.   De werknemer die kiest voor de beperkte participatieregeling heeft recht op 

(1) een vaste participatie uitkering en (2) een variabele participatie uitkering. 

�.   De vaste participatie uitkering bedraagt € 1.800,- bruto per jaar bij een full-

time dienstverband. Dit bedrag wordt uitgekeerd in maandelijkse bedragen  

(bij een fulltime dienstverband is dit € 150,- bruto per maand). De vaste 

participatie uitkering zal worden geïndexeerd met de contractloonstijging 

(voor het eerst per 1 april 2008).
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Artikel	4	 Lening
�.  Over de verstrekte lening hoeft door de werknemer geen rente te worden 

betaald.

�.  De fiscale consequenties van de rentevrije lening zijn voor rekening van  

de werknemer. Hiertoe wordt jaarlijks via de salarisstrook van de werknemer 

in de maand januari het rentevoordeel bij het belastbaar inkomen geteld, 

zodat de werknemer hierover belasting betaalt.

�.  Indien de studie met goed gevolg wordt afgerond en de werknemer hiervan 

een certificaat/diploma overlegt, wordt 10% van de lening die ten behoeve 

van deze studie is verstrekt kwijtgescholden. Indien de studie geen diploma  

of certificaat verschaft, kan deze kwijtschelding niet plaatsvinden.

Artikel	5  Terugbetaling
�.  Vanaf het moment dat de lening is verstrekt, betaalt de werknemer het 

bedrag van de openstaande lening voor de studie in 12 maandelijkse termijnen 

aan de werkgever terug. Hiervoor houdt de werkgever 12 maanden lang  

1/12 deel van de lening per maand in op het netto salaris van de werknemer. 

De eerste inhouding vindt plaats in de eerste maand na het verstrekken van 

de lening. Indien sprake is van kwijtschelding van een deel van de schuld, 

blijft de inhouding ongewijzigd. 10% Van de oorspronkelijke schuld zal als 

bruto vergoeding worden uitgekeerd met het salaris.

�.  Bij beëindiging van het dienstverband tussen de vennootschap en de werknemer 

dient de volledige (resterende) lening binnen een maand na beëindiging van 

het dienstverband te worden terugbetaald. Zo mogelijk houdt de werkgever 

de resterende lening in op het netto salaris van de werknemer. Indien het 

netto salaris niet toereikend blijkt, maakt de werknemer zelf binnen een 

maand na beëindiging van het dienstverband de resterende schuld over aan 

de werkgever. 

�.  Bij te late terugbetaling wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Het 

rentevoordeel van de werknemer wordt bij de eindafrekening fiscaal bijgeteld, 

zodat de werknemer hierover belasting betaald. Indien sprake is van 

 beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever, zal een  

passende afbetalingsregeling worden getroffen.

�.  Indien de afrondingsdatum van de studie ligt na de datum van uitdiensttreding, 

dient de lening ook bij succesvolle afronding van de studie (met diploma)  

toch volledig te worden terugbetaald. De werknemer komt dan dus niet in 

aanmerking voor kwijtschelding van 10% van de lening.

�.   Indien de werknemer tijdens de duur van de terugbetaling van de lening 

komt te overlijden, vervalt de verplichting tot terugbetaling van de op de dag 

van overlijden uitstaande schuld.
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C.5  Regeling Spaarloon

Artikel	1	 Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:

�. Werkgever: Schiphol Nederland B.V.

�.  Werknemer: degene die op basis van een arbeidsovereenkomst voor 

 onbepaalde tijd, dan wel voor een bepaalde tijd met een minimum van  

12 maanden, werkzaam is bij werkgever.

�.  Deelnemer: de werknemer die overeenkomstig artikel 3 tot de spaarregeling 

is toegetreden.

�.  Partner: de partner in de zin van artikel 2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

�.  Spaarloon: ieder overeenkomstig de bepalingen van deze regeling op  

het bruto inkomen (salaris c.q. winst-uitkering) ingehouden en op de 

 spaarloonrekening van de deelnemer gestort bedrag.

�. Spaarinstelling: spaarbank: ABN AMRO Bank N.V. 

�. Verzekeraar: Centraal Beheer Levens Verzekering N.V.

�.  Spaarloonrekening: een bij de spaarinstelling ten name van de deelnemer 

rekening geopende - in beginsel geblokkeerde - spaarrekening, waarop het 

spaarloon door de werkgever wordt gestort.

Artikel	2  Doel
De spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de werk-

nemers te bevorderen.

Artikel	3	 Deelname
�.  Iedere werknemer die twee maanden in dienst is, kan telkens per de 1ste van 

ieder kalenderjaar toetreden tot de spaarregeling voor zover dat jaar geen 

stortingen plaatsvinden in een levensloopregeling.

�.  Toetreding geschiedt door het indienen van een ingevuld en ondertekend 

aanmeldingsformulier. Hierdoor wordt de werkgever gemachtigd periodiek 

een bepaald bedrag in te houden op het bruto inkomen en dit bedrag te 

 storten op de spaarloonrekening.

�.  De deelnemer onderwerpt zich door de ondertekening van dit aanmeldings-

formulier aan de bepalingen van dit reglement en aan de beslissingen ten 

 uitvoering daarvan van de werkgever of de spaarinstelling.

�.  Werknemers – die in deeltijd werkzaam zijn, herplaatst zijn of gebruik maken van 

een individueel aanbod tot Bijzondere Uittreding (BUT) kunnen zonder beper-

kingen spaarloon op hun inkomen laten inhouden en op de spaarloonrekening 

laten storten. Werknemers, die werkzaam zijn op basis van een nulurencontract, 

worden om administratieve redenen van deelneming via spaarloon uitgesloten.
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��.   Daarnaast heeft de medewerker die kiest voor de beperkte participatie  

recht op een variabele participatie uitkering conform onderstaande staffel.  

De in de staffel genoemde bedragen gelden eveneens alleen bij een fulltime 

dienstverband. De bedragen van de variabele participatie kennen geen 

indexatie met de contractloonstijging.

		 	 Realisatie	(ROE)	 pay-out-factor	 Brutobedrag	

	 	 	

		 	 <=97,5% 0,00 1 0,- 

		 	 >97,5% maar <=100% 1,00 1 1.000,- 

		 	 >100% maar <= 110% 1,25 1 1.250,- 

		 	 >110% 1,50 1 1.500,- 

  NB.	Voor	het	jaar	2007	geldt	dat	over	de	periode	1	januari	2007	tot	en	met		

	31	maart	2007	de	winstdelingsregeling	uit	de	CAO	2005-2007	naar	rato	van	

toepassing	is.	Over	de	periode	1	april	2007	tot	en	met	31	december	2007	zal	

de	nieuwe	beperkte	participatie	regeling	naar	rato	van	toepassing	zijn.

�.   Alle in lid 6 en 7 genoemde bedragen worden evenredig verminderd naar rato 

van het dienstverband.

�.   De uitgebreide participatie uitkering alsmede de variabele participatie uitkering 

uit de beperkte participatieregeling worden uitbetaald zo spoedig mogelijk 

nadat de winst over het desbetreffende kalenderjaar door de Algemene  

vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld en décharge is verleend voor 

het door het bestuur en de Raad van Commissarissen gevoerde beleid.
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�.  De deelnemer zal bij zijn opdracht tot opname als hier bedoeld aan de 

 spaarinstelling het beoogde bestedingsdoel dienen te specificeren en te 

 documenteren, waarbij de spaarinstelling de echtheid, juistheid en of 

 volledigheid van de overlegde stukken in kopievorm zal mogen aannemen.

�.  Bij het tussentijds opnemen van bedragen van de spaarloonrekening, zal 

steeds het laatst bijgeschreven spaarloon geacht worden te zijn opgenomen.

Artikel	8	 Erkende bestedingsdoelen
Als bestedingsdoelen worden erkend:

a.  uitgaven tot verwerving van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 

van de Wet inkomstenbelasting 2001, door de deelnemer of zijn echtgenoot, 

dan wel zijn partner in de zin van artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 

2001.

b.  voldoening van premies, andere dan de verplichte bijdragen ingevolge een 

pensioenregeling, verschuldigd ingevolge een overeenkomst van levens-

verzekering waarbij een lijfrente als bedoeld in artikel 3.124, onderdeel b en 

artikel 3.125, eerste lid, onderdeel a, c en d, van de Wet inkomstenbelasting 

2001 is verzekerd, mits voldaan is aan het bepaalde in artikel 9.

c.  voldoening van premies, andere dan de verplichte bijdragen ingevolge  

een pensioenregeling, verschuldigd ingevolge een overeenkomst van levens-

verzekering waarbij een kapitaaluitkering bij in leven zijn is verzekerd, en  

de voldane premies voor bij dezelfde overeenkomst overeengekomen 

 premievrijstelling van premiebetaling bij invaliditeit, ziekte of ongeval,  

mits voldaan is aan het bepaalde in artikel 9.

d.  door de werknemer vrijwillig te betalen premies ingevolge een 

 pensioenregeling.

e.  regelmatige inleggingen, waartoe de deelnemer of zijn echtgenoot,  

dan wel zijn partner zich heeft verplicht ingevolge een overeenkomst met  

een spaarinstelling tot het sparen met levensverzekering, mits voldaan is  

aan het bepaalde in artikel 9.

f.  uitgaven in verband met belegging in effecten, mits wordt voldaan aan  

de in artikel 10 genoemde voorwaarden.

g.  studiekosten, mits wordt voldaan aan de in artikel 11 genoemde 

 voorwaarden.

h. verlof, mits wordt voldaan aan de in artikel 12 genoemde voorwaarden.

i.  start eigen bedrijf, mits wordt voldaan aan de in artikel 13 genoemde 

 voorwaarden
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Artikel	4	 Spaarloon 

�.  Het spaarloon is het bedrag dat de deelnemer door de werkgever laat 

 inhouden op zijn bruto inkomen.

�.  Het spaarloon bedraagt minimaal  54,45 per jaar. Het spaarloon bedraagt 

maximaal  613,- per jaar.

�.  De hoogte van het spaarloon wordt door de deelnemer bij de toetreding  

op het aanmeldingsformulier vastgelegd.

�.  Wijziging van het spaarloon kan geschieden per 1 januari van elk jaar, mits  

de deelnemer minstens één maand tevoren de werkgever hiervan schriftelijk 

in kennis stelt.

Artikel	5	 Wijze van sparen
�.  Het ingehouden spaarloon van de deelnemer wordt door de werkgever 

onmiddellijk na de inhouding op de spaarloonrekening gestort.

�.  Het is de deelnemer niet toegestaan, rechtstreeks bij de spaarinstelling gelden 

op zijn spaarloonrekening te storten.

�.  Het is de deelnemer niet toegestaan op zijn spaarloonrekening uitstaande 

bedragen te vervreemden of te bezwaren.

Artikel	6	 Blokkeringstermijn
�.  Alle in enig jaar op de spaarloonrekening gestorte bedragen dienen, 

 gerekend vanaf 1 januari daaropvolgend, gedurende vier kalenderjaren  

op de spaarloonrekening te blijven staan.

�.  Spaarloon, waarover door een deelnemer in strijd met dit reglement wordt 

beschikt, wordt voor de toepassing van de Wet op de loonbelasting 1964 en 

de Coördinatiewet Sociale Verzekering aangemerkt als loon verstrekt door  

de werkgever, niet zijnde spaarloon.

Artikel	7		Opname van tegoeden
�.  De deelnemer mag te allen tijde bij de spaarinstelling beschikken over de op 

zijn spaarloonrekening uitstaande tegoed, nadat het op te nemen spaarloon 

gedurende vier kalenderjaren op de spaarloonrekening heeft uitgestaan, 

gerekend vanaf de eerste januari van het jaar volgend op het jaar van 

 bijschrijving van het spaarloon. Het spaarloon wordt na afloop van deze 

 periode automatisch door de spaarinstelling naar de tegenrekening 

 overgemaakt.

�.  De deelnemer mag eveneens over de op zijn spaarloonrekening uitstaande 

tegoed beschikken, indien de termijn als bedoeld in lid 1 nog niet is verstreken, 

mits het spaarloon wordt aangewend ten behoeve van een erkend 

 bestedingsdoel als genoemd in artikel 8.
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Artikel	10	 Aankoop van effecten
�.  Indien en voor zover spaarloon, dat minder dan vier jaren heeft uitgestaan, 

wordt besteed voor de aankoop van effecten, worden de effecten gelijkgesteld 

met de laatst op de spaarloonrekening bijgeschreven spaarbedragen.

�.  Om voor gelijkstelling, bedoeld in lid 1, in aanmerking te komen dient aan 

volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 a.  de aan- en verkoop van effecten dient te geschieden door bemiddeling 

van de spaarinstelling;

 b.  de bewaring geschiedt door of onder verantwoordelijkheid van de 

 spaarinstelling;

 c.  de effecten dienen onbezwaard deel uit te maken van het vermogen van 

de deelnemer;

 d.  bij de verkoop van de effecten dient uit de opbrengst, onverwijld het voor 

de aankoop ervan bestede bedrag op de spaarloonrekening te worden 

teruggestort;

 e.  indien de opbrengst bij verkoop van de aandelen lager is dan het voor  

de aankoop ervan bestede bedrag mag de deelnemer het verschil uit eigen 

middelen bijstorten.

�.  De transactiekosten die gemoeid zijn met de aankoop van effecten mogen 

mede gerekend worden tot het bedrag voor de aankoop van de effecten als 

bedoeld in lid 1.

�.  De opbrengst van de effecten wordt elk jaar door de spaarbank overgemaakt 

naar de tegenrekening van de deelnemer.

�.  Voor de transactiekosten die de spaarbank maakt in verband met de belegging 

in effecten, belast de spaarbank de spaarloonrekening van de deelnemer.

Artikel	11	 Studiekosten
�. Onder studiekosten als bedoeld in artikel 8 sub g worden slechts verstaan:

 a.  de uitgaven die door de werknemer worden gedaan ten behoeve van een 

door de werknemer zelf gevolgde of te volgen studie of opleiding met het 

oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning, met uitzondering 

van: kosten die verband houden met een werk- of studeerkamer, daaronder 

inbegrepen de inrichting; binnenlandse reizen voorzover die meer bedragen 

dan het bedrag per kilometer, bedoeld in artikel 15b, eerste lid, onderdeel 

b. van de Wet op de Loonbelasting 1964;

 b.  de uitgaven die door de werknemer worden gedaan voor cursussen, 

 congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke, 

gevolgd door de werknemer ter behoorlijke vervulling van de 

 dienstbetrekking.
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Artikel	9	 Levensverzekering
�.  In geval van besteding van spaarloon voor voldoening van premies, als 

bedoeld in artikel 8, sub b:

 a.  dient de overeenkomst van levensverzekeringen te zijn aangegaan met 

een verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126 van de Wet inkomsten-

belasting 2001.

 b.  dient de polis van de overeenkomst van levensverzekering onbezwaard 

deel uit te maken van het vermogen van de deelnemer of dat van zijn 

echtgenoot en dienen de lijfrentepremies door de werknemer verschuldigd 

te zijn.

 c.  dienen de termijnen voor de lijfrente, behoudens in geval van overlijden, 

niet eerder in te gaan dan in het vijfde jaar nadat de eerste premie is 

 voldaan.

�.  In geval van besteding van spaarloon voor voldoening van premies, als 

bedoeld in artikel 8, sub c dient:

 a.  de overeenkomst van levensverzekering te voldoen aan artikel 1, lid 1, 

 onderdeel van b, van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf 1993 en te zijn 

aangegaan met een levensverzekeraar als bedoeld in onderdeel g van dat 

lid;

 b.  de overeenkomst van levensverzekering te zijn gesloten door de deelnemer, 

zijn echtgenoot dan wel zijn partner hetzij op zijn eigen leven, hetzij op 

dat van zijn echtgenoot, partner of kinderen voor wie de deelnemer, zijn 

echtgenoot of partner op 1 januari van het jaar waarin de premie is 

 voldaan recht had op kinderbijslag ingevolge de Algemene 

Kinderbijslagwet of die zelf recht hadden op studiefinanciering, ingevolge 

hoofdstuk II van de Wet op de Studiefinanciering;

 c.  de overeenkomst van levensverzekering, voorzover het tijdstip van  

de uitkering niet wordt bepaald door het overlijden van de verzekerde,  

te voorzien in een looptijd van tenminste vier jaren;

 d.  de polis van de overeenkomst van levensverzekering onbezwaard deel uit 

te maken van het vermogen van de deelnemer of dat van zijn echtgenoot, 

dan wel dat van zijn partner.

�.  In geval van besteding van spaarloon voor voldoening van regelmatige 

 inleggingen, als bedoeld in artikel 8, sub e, dient de polis te voldoen aan  

het in vorige lid bepaalde.

�.  Rechtstreekse betalingen in opdracht van de deelnemer van premies als 

bedoeld in artikel 8, sub b, c en d en van inleggingen voor een spaar-

overeenkomst door de deelnemer als bedoeld in artikel 8, sub e, worden voor 

de toepassing van artikel 8 gelijkgesteld met ten laste van de spaarloonrekening 

voldane premies.
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��.  Rechtstreekse betalingen, als bedoeld in het eerste lid, welke drukken op de 

werknemer, mogen voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld 

met bestedingen ten laste van de bedrijfsspaarrekening.

�.  Opname inzake studiekosten kan alleen binnen 6 maanden na besteding en 

maximaal 2 x per kalenderjaar geschieden op grond van een verklaring van de 

werkgever dat aan het gestelde in lid 1a en/of lid 1b van dit artikel is voldaan.

Artikel	12	 Verlof
�.  Opname van de rekening door de werknemer kan plaatsvinden voor 

 compensatie van loon dat niet is genoten door de werknemer als gevolg van 

de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof, mits de 

dienstbetrekking ten tijde van de opname van het onbetaald verlof of 

 gedeeltelijk onbetaald verlof ongewijzigd blijft voortbestaan.

�.  Voor de toepassing van dit artikel kan ten hoogste worden aangemerkt als 

besteed ter compensatie van het loon dat niet is genoten: 50% van het 

bedrag waarmee het door de werknemer genoten loon is verminderd als 

gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof 

door de werknemer.

�.  Voor de toepassing van dit artikel wordt het loon in aanmerking genomen 

met inachtneming van het volgende:

 a.  artikel 11, eerste lid, onderdeel j van de Wet op de loonbelasting vindt 

geen toepassing.

 b.  gratificaties, alsmede toevallige bijzondere beloningen alsmede tot  

het loon behorende aanspraken worden niet in aanmerking genomen.

�.  Rechtstreekse betalingen aan de werknemer, als bedoeld in het eerste lid, 

mogen voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met opnamen 

ten laste van de bedrijfsspaarrekening.

�.  Opname inzake verlof kan alleen binnen 6 maanden na besteding, en 

 maximaal 2 x per kalenderjaar geschieden op grond van een verklaring van  

de werkgever dat aan het gestelde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel is voldaan.

Artikel	13	 Start eigen bedrijf
�.  Ter zake van ingehouden spaargelden kan de werknemer spaargelden ten 

laste van de spaarrekening opnemen in verband met de start van activiteiten 

uit welke de werknemer vermoedelijk, als ondernemer in de zin van artikel 

3.4. van de Wet inkomstenbelasting 2001, winst uit onderneming als bedoeld 

in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zal gaan genieten.

�.  Dat sprake is van activiteiten als bedoeld in het vorige lid moet blijken uit een 

voor bezwaar vatbare beschikking welke, op verzoek van de werknemer, door 

de inspecteur kan worden afgegeven. In die beschikking zal ook worden 
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� opgenomen de datum waarop de activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid 

zijn gestart. Verzoek tot opname dient te geschieden binnen 6 maanden 

nadat de activiteiten zijn gestart, verlengd met de periode waarop door  

de werknemer de in dit lid beschreven beschikking wordt aangevraagd en  

de datum waarop deze beschikking wordt afgegeven door de inspecteur.

�.  Voor de toepassing van dit artikel wordt aangenomen dat de activiteiten zoals 

bedoeld in het eerste lid zijn gestart op het moment waarop de inschrijving  

in het register van de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden, dan wel 

had moeten plaatsvinden. Voor ondernemingen die niet kunnen worden  

ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel moet de datum 

waarop de activiteiten zijn gestart worden bepaald aan de hand van de feiten en 

omstandigheden.

Artikel	14	 Rente en vrijgekomen spaarloon
Door de spaarinstelling wordt aan de deelnemer over het tegoed op zijn 

 spaarloonrekening een rente vergoed, die zij voor deze inleggingen heeft 

 vastgesteld. Deze rente zal jaarlijks, te zamen met de spaarbedragen die vier  

volle kalenderjaren hebben uitgestaan, uiterlijk op 31 januari van elk jaar 

 automatisch worden overgeboekt naar de tegenrekening ten name van  

de deelnemer.

Artikel	15	 Beëindiging van de deelneming door de werknemer
�.  Indien de deelneming eindigt wegens beëindiging van het dienstverband 

 tussen de werkgever en de deelnemer daaronder begrepen het overlijden van 

de deelnemer, zal ter keuze van de deelnemer dan wel de erfgenamen:

 a. de spaarloonrekening worden aangehouden.

   Het bepaalde in dit reglement blijft onverminderd van kracht, behoudens 

dat geen bijschrijvingen meer kunnen plaatsvinden anders dan terugstorting 

van de verkoopopbrengst als bedoeld in artikel 10, lid 2 en opname slechts 

mogelijk is na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6 lid 1.

 b. de spaarloonrekening worden opgeheven.

   Voor elke volle maand dat het spaarloon op de spaarloonrekening heeft 

uitgestaan, zal een evenredig deel van het spaarloon aan de deelnemer 

worden uitbetaald. Het spaarloon, dat op grond van het vorenbepaalde 

niet aan de deelnemer mag worden uitbetaald, zal door de spaarbank 

naar de werkgever worden overgemaakt en wordt voor de toepassing  

van de Wet op de loonbelasting 1964 en de Coördinatiewet Sociale 

Verzekering aangemerkt als loon verstrekt door de werkgever.

   Indien de keuze van de deelnemer dan wel de erfgenamen niet binnen  

1 maand na het beëindigen van het dienstverband, daaronder begrepen 



Artikel	18	 Algemene Bankvoorwaarden
Op de verhouding tussen de spaarbank en de deelnemer zijn de Algemene 

Bankvoorwaarden van de Nederlandse Bankiersvereniging van toepassing met 

uitzondering van artikel 18 van deze Algemene Bankvoorwaarden. De Algemene 

Bankvoorwaarden liggen ter inzage bij de spaarbank en zullen op verzoek 

 kosteloos worden verstrekt.

Artikel	19  Privacy
De persoonsgegevens van de deelnemers, als opgegeven bij het aanvraagformulier, 

alsmede de persoonsgegevens verstrekt door de werkgever en later verkregen 

persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door de spaarinstelling 

gevoerde persoonsregistratie. Op deze persoonsregistratie is een privacyreglement 

van toepassing.

Artikel	20  Recht tot opheffing
�.  De werkgever heeft het recht dit reglement te wijzigen, dan wel de 

 spaarloonregeling op te heffen.

�.  In geval van opheffing beslist de werkgever over de wijze van afwikkeling  

van de spaarloonregeling.

Artikel	21  Hardheidsclausule
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de werkgever.

Artikel	22  Wijzigen
Met betrekking tot de artikelen 20 en 21 moet het daarin bepaalde worden 

 toegepast met inachtneming de Wet op de ondernemingsraden. 
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� het overlijden van de deelnemer, aan de spaarbank schriftelijk is kenbaar 

gemaakt, zal de spaarloonrekening worden aangehouden, overeenkomstig 

het bepaalde in lid 1 sub a.

�.  Als de deelneming eindigt door opzegging van de deelnemer geldt het 

bepaalde onder lid 1 sub a.

�.  De werkgever zal de spaarinstelling schriftelijk in kennis stellen van de 

 beëindiging van het dienstverband, de beëindiging van de deelname door  

de deelnemer en van het overlijden van de deelnemer.

Artikel	16  Beëindiging van de deelneming door de werkgever
�.  Een werkgever kan de deelneming van een deelnemer aan deze regeling 

beëindigen in verband met niet-naleving van de bepalingen in dit reglement 

of van een ter uitvoering van dit reglement door de werkgever of spaarinstelling 

genomen beslissing.

�.  Een deelnemer waarvan de deelneming op grond van lid 1 is beëindigd dient 

de op zijn spaarloonrekening staande spaarbedragen op te nemen.

Artikel	17	 Administratie
�. De spaarinstelling:

 a. voert de administratie van de spaarloonrekening;

 b.  neemt bewijsstukken, betrekking hebbend op het bepaalde in artikel 7  

lid 2 in ontvangst;

 c.  voert betalingsopdrachten uit ten laste van de spaarloonrekening, 

 voortvloeiende uit de toegelaten bestedingen.

�.  Schriftelijke stukken:

 a.  Verzoeken om overboeking dienen schriftelijk te worden ingediend bij  

de spaarbank.

 b.  De deelnemers zijn gehouden alle stukken aan de spaarinstelling te 

 overleggen die deze meent nodig te hebben voor de uitoefening van  

haar in het vorige lid omschreven taak.

�.  De deelnemer ontvangt regelmatig rekeningoverzichten, waaruit het saldo, 

de boekingen en de rente, alsmede voor zover van toepassing het dividend, 

blijken.

�.  Wijziging in het adres van de deelnemer dan wel van zijn erfgenamen  

en wijzigingen van de tegenrekening van de deelnemer dan wel van zijn 

 erfgenamen dienen schriftelijk aan de spaarinstelling bekend te worden 

gemaakt.
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 AArtikel	2		Algemene bepalingen van de Levensloopregeling
�.   Het Levenslooptegoed van de werknemer dient uitsluitend ter financiering 

van een periode van onbetaald verlof, of als extra storting ten behoeve van 

zijn pensionering, voor zover dit past binnen de fiscale regels.

�.   Alle werknemers waarmee Schiphol Nederland B.V. een arbeidsovereenkomst 

is overeengekomen, hebben een individueel recht om aan de 

Levensloopregeling deel te nemen. De deelname gebeurt op vrijwillige basis.

�.   De keuze van de werknemer voor deelname aan de Levensloopregeling

 a.   wordt jaarlijks aan Schiphol Nederland B.V. schriftelijk – via het deelname-

formulier – kenbaar gemaakt;

 b.   kan slechts éénmaal per jaar worden gemaakt en kan in het lopende 

kalenderjaar (jaar van keuze van storting op Levensloopregeling) niet  

worden herzien.

�.   De werknemer kan deelnemen aan de Levensloopregeling en ook deelnemer 

zijn aan de spaarloonregeling, maar het is de werknemer fiscaal niet toegestaan 

om in hetzelfde kalenderjaar gelijktijdig stortingen te doen in beide regelingen.

�.   Het is mogelijk om de deelname aan en/of storting op de Levensloopregeling 

tussentijds te beëindigen. Zodra de werknemer de werkgever hierover schriftelijk 

heeft geïnformeerd, zal dit bij de eerstvolgende salarisbetaling, dan wel uiterlijk 

bij de daaropvolgende salarisbetaling administratief worden verwerkt.

�.   Dit reglement is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever 

en werknemer waarin afspraken over het deelnemen aan de levensloop tussen 

werkgever en werknemer zijn vastgelegd.

�.   De artikelen uit deze regeling hebben betrekking op de Levensloopregeling 

zoals deze wettelijk van kracht is geworden op 1 januari 2006.

Artikel	3		Deelname
�.   De werknemer die wenst deel te nemen aan én te storten in de Levensloop-

regeling van Schiphol Nederland B.V. dient jaarlijks schriftelijk, via het 

deelnameformulier, te verklaren, dat 

 a.   hij geen aanspraken op grond van een Levensloopregeling heeft bij één of 

meer (gewezen) andere werkgevers; 

 b.   als er wel aanspraken bestaan, hij jaarlijks schriftelijk aan de werkgever/

inhoudingsplichtige zal verklaren wat de omvang daarvan op 1 januari van 

het kalenderjaar van de ondertekening van de verklaring is;

 c.   hij in het kalenderjaar niet tegelijk spaart of zal sparen op grond van  

een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 van de Wet op de  

loonbelasting 1964.
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� C.6  Regeling Levensloop

Artikel	1		Begrippen en definities
In deze Levensloopregeling wordt onder de volgende begrippen verstaan:

a.    Arbeidsvoorwaardenbundel: De arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn 

op de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer en die opge-

nomen zijn in de “Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.”.

b.    Werkgever: Schiphol Nederland B.V., zoals bedoeld in artikel 101, aanhef, 

onder sub b van de arbeidsvoorwaardenbundel.

c.    Werknemer: de persoon met wie de werkgever een dienstverband is aangegaan

d.    Brutoloon: het vaste loon inclusief vaste toeslagen, zoals bedoeld in artikel 

101, aanhef, onder sub f juncto g van de arbeidsvoorwaardenbundel.

e.    Kalenderjaar: De periode van 1 januari tot en met 31 december van een jaar.

f.    Levensloopregeling: Een door de werkgever gefaciliteerde spaarregeling die 

ten doel heeft de werknemer een voorziening in geld te kunnen laten opbouwen 

om met behoud van de arbeidsovereenkomst één of meerdere verlofperioden te 

financieren.

g.    Levenslooprekening: de daadwerkelijke rekening waarop gelden gestort  

worden ten behoeve van de Levensloopregeling. 

h.    Levenslooploon: Het ingehouden loon op grond van de Levensloopregeling, 

dat eventueel is vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de daar-

mee behaalde rendementen, of de waarde van een levensloopverzekeringspolis.

i.    Levenslooptegoed: Het op grond van de Levensloopregeling gespaarde of 

spaarsaldo, of de waarde van de polis bij een Levensloopverzekering, daaronder 

begrepen de gekweekte inkomsten en behaalde rendementen.

k.    Levensloopverzekering: dit is een duidelijke vorm van een product  

(levensloopregeling) waar gekozen is voor een verzekeringscomponent.

k.    Periodieke uitkering: De uitkering uit het levenslooploon ter financiering van 

een verlofperiode.

l.    Verlof: Het onbetaalde verlof dat door het levenslooptegoed van de werknemer 

wordt gefinancierd.
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�  d.   de bank of verzekeringsmaatschappij en het rekeningnummer waar het 

spaarbedrag (inhouding op het brutoloon) dient te worden gestort.

�   Deelnameformulieren die niet uiterlijk op het door de werkgever aangewezen 

tijdstip zijn ingeleverd worden verder niet in behandeling genomen.

�.   Het spaarbedrag ( inhouding op het brutoloon) zal door Schiphol Nederland B.V. 

op aanwijzing van de werknemer worden gestort bij:

 a.   een bank op een afzonderlijke geblokkeerde spaarrekening; of

 b.   als premie bij een verzekeringsmaatschappij voor een verzekering in het 

kader van een Levensloopregeling.

�.   De werknemer dient er op toe te zien dat de overeenkomst met de bank of 

verzekeringsmaatschappij in overeenstemming is met het bepaalde in dit 

reglement.

�.   Indien de werknemer dit reglement niet naleeft en/of onjuiste gegevens op 

het deelnameformulier heeft ingevuld en daardoor schade - waaronder opge-

legde fiscale naheffingen en boetes - ontstaat voor Schiphol Nederland B.V., 

zal de schade op de werknemer worden verhaald.

�.   De schade, zoals bedoeld in het vorige lid, zal niet op de werknemer worden 

verhaald, indien de werknemer

  -  niet weet of heeft kunnen weten dat hij een fout heeft gemaakt;

  -  kan aantonen dat de fout buiten zijn invloedssfeer heeft gelegen.

Artikel	6		De wijze van sparen 
�.   Bij deelname aan de Levensloopregeling wordt een deel van het loon opzijgezet, 

c.q. gespaard door middel van een inhouding van een bedrag op het brutoloon 

van de werknemer.

�.   De inhouding op het brutoloon kan alleen plaatsvinden in de vorm van een 

bedrag in geld en mag tot maximaal het voor de werknemer geldende  

minimumloon.

�.   Onder brutoloon wordt voor het sparen (inleg) op grond van deze regeling 

onder andere begrepen het variabele loon in de vorm van:

  -  toeslagen;

  -  de bovenwettelijke vakantiedagen;

  -  opgebouwde roostervrije uren;

  -  overgewerkte uren;

  -  vakantietoeslag;

  -  gratificaties;

  -  winstdeling;

  -  uitkeringen bij langdurig dienstverband;

  -  een incidentele uitkering die afgesproken wordt door werkgever en  

werknemersorganisaties.

�.   Het deelnameformulier wordt door zowel de werknemer als de werkgever 

ondertekend en fungeert als aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst.

�.   Het tijdstip van deelname aan de Levensloopregeling wordt bepaald door de 

vermelde datum op het ondertekende deelnameformulier.

�.   Het deelnameformulier maakt onlosmakelijk deel uit van dit reglement.

Artikel	4		Beëindiging deelname Levensloopregeling
�.   De deelname aan en/of stortingsmogelijkheid op grond van de 

Levensloopregeling van Schiphol Nederland B.V. eindigt:

 a.   in ieder geval één maand voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd 

van de werknemer, tenzij sprake is van deeltijdpensioen;

 b.   op schriftelijk verzoek van de werknemer;

 c.   op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

 d.   op het moment van overlijden van de werknemer;

 e.   op het moment dat de werknemer twee jaar volledig arbeidsongeschikt is;

 f.   als de werknemer niet heeft voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 5  

lid 1 en lid 2 van deze regeling.

�.   Deelname aan en storting in de Levensloopregeling kan door ieder van de 

partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd, indien

 a.   de werkgever in staat van faillissement wordt verklaard;

 b.   voor de werkgever surséance van betaling wordt aangevraagd of is verleend.

�.   Bij beëindiging van de deelname aan de Levensloopregeling

 a.   blijft de werknemer ten aan zien van het Levenslooptegoed gerechtigde, 

met dien verstande dat dit tegoed alleen aangewend kan worden ter 

financiering van onbetaald verlof, of een extra storting voor het pensioen 

op grond van de Levensloopregeling, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van 

deze regeling;

 b.   door overlijden van de werknemer valt het Levenslooptegoed toe aan 

diens erfgenamen. Omdat Loyalis een verzekeraar is, mogen zij niet meer 

dan 90% uitkeren. 

Artikel	5		Verplichtingen voor werkgever en werknemer
�.   Voor de aanvang van het dienstverband en ieder jaar daarna in het najaar 

levert de werknemer een deelnameformulier in bij werkgever. Op dit formulier 

is vermeld

 a.   of hij wil deelnemen aan de Levensloopregeling, dan wel 

 b.   of hij deelneemt aan de spaarloonregeling;

 c.   het bedrag dat hij maandelijks of (meerdere keren) eenmalig in dat jaar 

wenst te laten inhouden op zijn brutoloon ten behoeve van zijn 

Levensloopregeling;
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� ��.  In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel kan de werknemer die 

op 1 januari 2005 50 jaar of ouder, maar jonger dan 56 jaar is, in het kalender-

jaar meer sparen dan overeenkomt met 12% van het brutoloon in dat jaar.

��.  Werknemers die met toepassing van artikel 32, vierde lid, van de Pensioen- en 

spaarfondsenwet prépensioenaanspraken afkopen en de afkoopsom aanwenden 

voor het opbouwen van een voorziening op grond van een Levensloopregeling, 

kunnen in het kalenderjaar meer sparen dan overeenkomt met 12% van het 

brutoloon van het jaar.

��.  In de bedoelde gevallen in de leden 13 en 14 van dit artikel kan er echter 

nooit meer gespaard worden dan het absolute maximum van 210% van het 

laatst verdiende bruto jaarloon.

��.  De aanspraken op grond van de Levensloopregeling kunnen en mogen niet 

worden afgekocht, vervreemd, prijsgegeven of formeel of feitelijk voorwerp 

van zekerheid worden, tenzij sprake is van de volgende situaties:

  -  beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en 

Schiphol Nederland B.V.;

  -  overdracht van de aanspraken naar een andere werkgever;

  -  een Levensloopverzekering, voor zover aanwending plaatsvindt binnen de 

doelstellingen van deze Levensloopregeling, zoals genoemd in artikel 2,  

lid 1 van deze regeling.

Artikel	7		Verlofmogelijkheden
�.  De lengte van de te financieren verlofperiode en de hoogte van de periodieke 

uitkering tijdens deze periode worden bepaald door het levenslooploon dat 

de werknemer daadwerkelijk heeft gespaard. De uitbetaalde periodieke uit-

kering, samen met het daarnaast van de werkgever genoten periodieke loon, 

mag in elk geval niet uitgaan boven het laatstgenoten brutoloon.

�.  De werknemer kan levenslooploon benutten voor de volgende onbetaalde 

verlofdoelen:

 a.  Vervroegde uittreding voorafgaande aan zijn pensionering;

 b.  Langdurig voltijdsverlof ten behoeve van loopbaanonderbreking 

De werknemer kan met de werkgever schriftelijk overeenkomen dat hij 

onbetaald verlof opneemt ten behoeve van een loopbaanonderbreking 

(sabbatical). De duur van dit onbetaalde verlof bedraagt minimaal 2 maanden 

en maximaal 18 maanden. Deze vorm van verlof kan één keer in de drie 

jaar worden opgenomen.  

Het onbetaalde verlof kan, gecombineerd met andere vormen van betaald 

verlof, worden opgenomen. Indien daarvan sprake is geldt daarvoor ook in 

totaal de maximale termijn van 18 maanden, behalve in het onder sub a 

genoemde geval.

�.   De werknemer kan op grond van deze regeling alleen sparen door op zijn 

brutoloon:

  -  maandelijks een vast bedrag te laten inhouden; en/of

  -  een of meerdere malen in een kalenderjaar een eenmalig bedrag te laten 

inhouden.

�.   Een inhouding op het brutoloon van de werknemer en het afstorten van dat 

bedrag ten behoeve van zijn Levensloopregeling - door de werkgever - vindt 

uitsluitend plaats voor zover dat feitelijk en juridisch mogelijk is.

�.   Het is de werknemer niet toegestaan gelden rechtstreeks op zijn 

Levenslooprekening te storten.

�.   De werknemer kan de hoogte van zijn spaarinleg (inhouding op het  

brutoloon) wijzigen, maar een wijziging kan niet met terugwerkende kracht 

plaatsvinden.

�.   De werknemer kan jaarlijks maximaal 12% van het brutoloon in dat jaar sparen 

totdat 210% van het bruto jaarloon in voorafgaand jaar, vermeerderd met de 

inkomsten en vermogenswinsten over de periode tot en met 31 december van 

het voorafgaande jaar, is gespaard.

�.   Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt door de werkgever beoordeeld of 

het totale tot dan gespaard brutoloon niet meer bedraagt dan 210% van het 

brutoloon van het voorafgaande jaar. 

�0.  Als eenmaal is vastgesteld dat er in een bepaald jaar ruimte is om te sparen, 

vindt gedurende het kalenderjaar geen tussentijdse toetsing meer plaats.  

De werknemer kan dan tot maximaal 12% van het in het lopende kalender-

jaar geldende brutoloon sparen, voor zover het levenslooptegoed het totaal 

van de 210% van het brutoloon nog niet heeft bereikt.

��.  In afwijking van lid 8 van dit artikel, mag een Levensloopverzekering voorzien 

in een hogere uitkering bij leven, indien:

  -  deze verhoging - met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële 

grondslagen - is gebaseerd op een verlaging van de Levensloopregeling 

van een bij overlijden te ontvangen uitkering; én

  -  de te ontvangen uitkering lager of gelijk is aan 90% van de premievrije 

waarde op de dag van overlijden.

��.  De werknemer die in dienst treedt bij Schiphol Nederland B.V. kan de op 

grond van een Levensloopregeling bij een eerdere werkgever/inhoudings-

plichtige opgebouwde aanspraken inbrengen in de Levensloopregeling van 

Schiphol Nederland B.V.

��.  Het levenslooptegoed van een Levensloopregeling/verlofspaarregeling  

opgebouwd bij een gewezen werkgever/inhoudingsplichtige, zoals bedoeld  

in lid 11 van dit artikel, wordt voor de toepassing van de “210%-grens” mede 

in aanmerking genomen.
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Artikel	8	 Procedure aanvragen van verlof en uitbetaling  
   van de periodieke uitkering
 �.  De werknemer dient een aanvraag voor het verlof schriftelijk in te dienen  

via het formulier “Opname verlof levensloop” .

�.  Het voornemen om langdurig (deeltijd) verlof als bedoeld in artikel 7, lid 2, 

onder a, b, e en f op te nemen dient ten minste 6 maanden van tevoren 

schriftelijk bij de werkgever kenbaar te worden gemaakt. Deze termijn is niet 

van toepassing wanneer sprake is van aanwending van het verlof voor zorg-

doeleinden én als het moment van aanvang van het verlof niet in redelijkheid 

kon worden voorzien.

�.  Het gevraagde verlof wordt in beginsel toegestaan, tenzij het bedrijfsbelang 

zich ernstig tegen de opname van en/of de duur van het verlof verzet.

�.  In afwijking van lid 3 van dit artikel, wordt het gevraagde verlof bij vervroegde 

uittreding voorafgaande de pensionering van de medewerker altijd toegestaan.

�.  De werkgever deelt binnen twee weken na ontvangst van het verzoek van de 

werknemer schriftelijk en gemotiveerd mee wat zijn beslissing is, tenzij de wet 

anders voorschrijft of in redelijkheid en billijkheid een kortere termijn in acht 

genomen dient te worden. Als de beslissing negatief is voor de werknemer, 

wordt er in onderling overleg naar een alternatief gezocht.

�.  De werkgever stelt geen eisen aan de invulling van het verlof mits tijdens de 

verlofperiode geen arbeid wordt verricht voor een andere werkgever, tenzij 

voor dat laatste toestemming is verleend door de werkgever.

�.  Als de leidinggevende toestemming heeft gegeven, is de procedure als volgt:

 a.  de HR-advisor ondertekent het formulier “Opname verlof levensloop”, 

genoemd in lid 1 van dit artikel;

 b.  het formulier wordt vervolgens aan de werknemer geretourneerd;

 c.  de werknemer zendt het formulier naar HRSC salarisadministratie;

 d.  HRSC salarisadministratie zendt het formulier naar de bank of de  

verzekeringsmaatschappij waar het Levenslooptegoed is ondergebracht  

ter deblokkering van de Levenslooprekening voor de verlofperiode of  

het te gelde maken van het verzekeringsproduct.

�.  Als leidinggevende en werknemer niet tot overeenstemming kunnen komen 

over de inhoud, het tijdstip en/of de duur van het verlof, dan kan de werknemer 

zijn verzoek om verlof voorleggen aan de naast hogere leidinggevende.  

Deze neemt binnen 2 weken een gemotiveerde beslissing, nadat hij ook de 

leidinggevende mondeling of schriftelijk heeft gehoord. 

�.  Betaling van de periodieke uitkering tijdens de verlofperiode zal niet plaats-

vinden, dan nadat voldaan is aan het bepaalde in dit reglement én het 

Levenslooptegoed is overgedragen aan Schiphol Nederland B.V.

 c.  (Langdurig) Zorgverlof 

De werknemer heeft bij ziekte van de partner, ouders, pleegouders, stief-

ouders, schoonouders, kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde  

kinderen recht op zorgverlof voor het verzorgen van het familielid.  

De duur van het verlof is onderwerp van overleg tussen de werkgever en 

de werknemer. Daarbij geldt het volgende:

  -  Kortdurend zorgverlof: Gedurende de eerste 9 dienstdagen van het  

kortdurend zorgverlof heeft de werknemer recht op 100% doorbetaling 

van het loon.

  -  Langdurig zorgverlof is de (jaarlijkse) periode van onbetaald verlof van 

maximaal 12 weken in deeltijd of 6 weken voltijd (maximaal zes maal de 

wekelijkse arbeidsduur) die kan volgen op kortdurend zorgverlof voor 

de verzorging van de hiervoor genoemde categorieën van personen.  

Dit verlof kan worden gefinancierd vanuit de Levensloopregeling

 d.  Ouderschapsverlof 

De werknemer die ten minste één jaar bij de werkgever in dienst is, heeft 

voor de verzorging van een tot het gezin behorend kind in de leeftijd van 

0 tot 8 jaar recht op onbetaald verlof. Het aantal uren verlof waarop de 

werknemer maximaal recht heeft bedraagt dertien maal de arbeidsduur 

per week. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneen-

gesloten periode van maximaal 6 maanden. 

De werknemer kan de werkgever verzoeken om:

  - verlof voor een langere periode dan 6 maanden toe te staan, of

  -  het verlof op te delen in maximaal 3 perioden, waarbij iedere periode 

ten minste een maand bedraagt, of

  -  meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week.

 e.  Scholingsverlof 

In het kader van een studie of scholing kan de werknemer gebruik maken 

van zijn Levensloopregeling. 

 f.  Deeltijdverlof 

Deeltijdverlof is mogelijk tot 50% van de oorspronkelijke werktijd van  

de werknemer; daarbij zijn de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen, zoals 

genoemd in artikel 9, naar rato overeenkomstig van toepassing.

�.  De werknemer kan in het kader van deze regeling alleen verlof opnemen  

in overleg met en ná schriftelijke toestemming van de werkgever.
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�  -  alle overige onkostenvergoedingen, die met aanwezigheid en uitvoering 

van het werk te maken hebben, komen te vervallen;

 -  de werknemer blijft gedurende het verlof verzekerd voor de sociale  

verzekeringen, voor zover de aaneengesloten verlofperiode niet meer dan 

18 maanden bedraagt.

�.  Het opnemen van verlof in deeltijd heeft eveneens gevolgen voor de arbeids-

voorwaarden. Het vervallen van de vergoeding of het voor rekening komen 

van de kosten voor werknemer gebeurt naar evenredigheid, tenzij in de 

arbeidsvoorwaardenbundel anders is bepaald.

�.  De collectieve of individuele door of via de werkgever afgesloten verzekeringen 

voor de werknemer bij arbeidsongeschiktheid of overlijden blijven op de 

gebruikelijke voorwaarden van kracht.

�.  Na een aaneengesloten verlofperiode

 a.  van 6 maanden of korter keert de werknemer terug in de functie die hij 

bekleedde bij aanvang van zijn verlofperiode, tenzij sprake is van bijzondere 

omstandigheden, daaronder begrepen wijzigingen in de organisatie;

 b.  van meer dan 6 maanden keert de werknemer in beginsel terug in de functie 

die hij bekleedde bij aanvang van zijn verlofperiode;

 c.  heeft de werkgever de verplichting om binnen de organisatie een passende 

functie voor de werknemer te vinden, indien de werknemer niet kan 

terugkeren in de functie die hij bij aanvang van zijn verlofperiode 

bekleedde.

�.  Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, worden de arbeidsvoor-

waarden en de toepassing daarvan gedurende de verlofperiode opgeschort. 

Na het einde van de verlofperiode zijn de arbeidsvoorwaarden en regelingen 

van toepassing, zoals zij vóór aanvang van het opgenomen verlof van kracht 

waren.

Artikel	10		Ziekte en arbeidsongeschiktheid
�.  Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer vóórafgaand aan en ná 

ingangsdatum van de verlofperiode schort het verlof niet op; evenmin kan het 

verlof om deze reden voortijdig worden beëindigd.

�.  In afwijking van lid 1 wordt de verlofperiode wel opgeschort in geval

 a.  sprake is van een periode van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid 

die langer dan 6 weken heeft geduurd en waarbij volgens de bedrijfsarts 

geen uitzicht bestaat op volledig herstel binnen 3 weken. 

 b.  van zwangerschapsverlof.

�0.  De periodieke uitkering wordt betaald onder inhouding van loonheffing. 

Daarbij wordt rekening gehouden met andere fiscale regelingen, zoals de  

heffingskorting van maximaal € 183,- per gespaard jaar, tenzij de fiscale  

faciliteit door de werknemer zelf dient te worden aangevraagd. 

��.  De Ouderschapsverlofkorting dient de werknemer zelf bij de Belastingdienst 

aan te vragen.

Artikel	9		Arbeidsvoorwaardelijke gevolgen bij opname verlof
�.  Het opnemen van levensloopverlof op grond van deze regeling heeft gevolgen 

voor de arbeidsvoorwaarden. Na ingang van de levensloopverlofperiode en 

met inachtneming van de dwingend wettelijke regelingen en het bepaalde in 

de arbeidsvoorwaardenbundel, zijn de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen als volgt:

 - het dienstverband met de werkgever blijft bestaan;

 -  de wettelijke inhoudingen, zoals loonheffing en de inkomensafhankelijke 

bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet, zullen op de periodieke 

uitkering (“doorbetaald loon”) plaatsvinden. De laatste inhouding wordt 

voor een deel - op grond van de wet - door de werkgever aan de werknemer 

vergoed;

 -  er vindt geen opbouw van vakantiedagen plaats, behalve in het geval van 

langdurig zorgverlof en bij ouderschapsverlof alleen over de gewerkte uren;

 -  er worden geen roostervrije dagen toegekend of opgebouwd;

 -  de in de arbeidsvoorwaardenbundel genoemde toeslagen komen te vervallen;

 -  de tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering, voor zover deze 

wordt verstrekt, komt te vervallen na 6 maanden, tenzij sprake is van 

ouderschapsverlof of kortdurend zorgverlof. 

 -  de mogelijkheid voor bijzonder verlof vervalt;

 -  de betaling van het werkgeversdeel in de pensioenpremie, komt na een 

aaneengesloten periode van verlof van meer dan 6 maanden te vervallen 

en voor rekening van de werknemer. De hoogte van het werkgeversdeel in 

de pensioenpremie wordt naar evenredigheid berekend op basis van het 

bedrag dat maandelijks op grond van de Levensloopregeling wordt uitge-

keerd. Het werknemersdeel van de premie blijft voor de gehele verlofperiode 

voor rekening van de werknemer, tenzij sprake is van ouderschapsverlof;

 -  de gehele vergoeding woon-werkverkeer vervalt;

 -  de vergoeding op grond van de Scholingsvoorzieningsregeling vervalt, 

tenzij de scholing al een aanvang heeft genomen vóór de verlofperiode;

 -  de tegemoetkoming voor de Kinderopvang vervalt, tenzij sprake is van 

levensloopverlof voor scholing of langdurig zorgverlof;

 -  de leasekosten bij gebruik van de leaseauto komen voor rekening van de 

werknemer en ook de vergoedingsregeling voor een leaseauto vervalt;
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� Voorbeelden bij de artikel 6, leden 7, 8 en 9

Voorbeeld	1

Zolang het levenslooptegoed op �� december van enig jaar kleiner is dan ��0%, 

mag in het daarop volgende jaar nog ��% van het brutojaarloon worden gespaard:

A heeft een volledige baan en een loon van € 25.000. A neemt deel aan een 

Levensloopregeling. Op 1 januari 2008 bedraagt het levenslooptegoed, inclusief 

de daarop tot en met 31 december van jaar 2007 gekweekte inkomsten en 

behaalde vermogenswinsten, € 52.000. Dit is minder dan 210% van het loon op 

jaarbasis zoals A dat in het jaar 2007 genoot. A mag in jaar 2008 nog 12% van het 

jaarloon van het jaar 2008 opbouwen binnen de Levensloopregeling. 

In jaar 2008 spaart A € 3000. Per 31 december van jaar 2008 bedraagt het 

levenslooptegoed € 52.000,- + (stel 4% rente) € 2.080,- + € 3.000,- = € 57.080,-. 

Dit is ook het tegoed per 1 januari van jaar 2009. Dit tegoed is hoger dan 210% 

van het loon op jaarbasis zoals A dat in het jaar 2008 genoot. A mag in het jaar 

2009 derhalve geen additionele bedragen meer sparen. 

Wel mogen in het jaar 2009 en volgende jaren de op het tegoed gekweekte 

inkomsten en de behaalde rendementen op de levenslooprekening worden  

bijgeschreven. 

Voorbeeld	2	(vervolg	1)

Tussentijds meer verdienen (promotie) in enig jaar waarin het maximum bedrag 

voor het levenslooptegoed is bereikt op grond van het tot dan verdiende loon 

geeft geen extra ruimte om in dat zelfde jaar meer te sparen op grond van het 

nieuwe loon: 

A heeft een volledige baan en een loon van € 25.000,- per jaar. Per 31 december 

van het jaar 2009 bedraagt het tegoed van de levenslooprekening: € 57.080,- + 

(stel 4% rente) € 2.283,- = € 59.363,-. Halverwege het jaar 2009 maakt A promo-

tie, waardoor zijn loon op jaarbasis stijgt tot € 30.000. Ondanks de omstandig-

heid dat, gerelateerd aan het loon van het laatste tijdvak van het jaar 2009, A 

ultimo van het jaar 2009 nog niet het bedrag van 210% van het actuele loon 

gedurende een jaar heeft bijeengespaard, mag A in het jaar 2009 geen additio-

nele middelen sparen. Om redenen van eenvoud en uitvoerbaarheid is er voor 

gekozen om bij het begin van het jaar te toetsen of er in dat jaar inhoudingen 

mogen plaatsvinden. 

Artikel	11		Slotbepaling
�.  De werknemer kan tegen een door de werkgever genomen besluit jegens hem 

op grond van deze regeling in beroep gaan bij de Commissie van Beroep  

conform de artikelen 1001 en volgende van de Arbeidsvoorwaardenbundel.

�.  Schiphol Nederland B.V. kan de regeling niet wijzigen of beëindigen dan na 

overeenstemming bereikt te hebben met de werknemersorganisaties betrokken 

bij de totstandkoming van de CAO.

�.  De Levensloopregeling maakt onderdeel uit van de CAO Schiphol Nederland B.V.

�.  De Levensloopregeling van Schiphol Nederland B.V. kan worden aangehaald 

als “Levensloopregeling SNBV”.

�.  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006.



��0

R
eg

el
in

g
en

 A

���Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.

R
eg

el
in

g
en

 A
R

eg
el

in
g

 C
�

R
eg

el
in

g
 C

� Wijzigingen in de loop van het jaar zijn niet meer van belang voor het antwoord 

op de vraag of er in dat jaar gespaard kan worden. Omdat het tegoed van de 

levenslooprekening op 1 januari van het jaar 2010 met € 59.363,- lager is dan 

210% van het loon op jaarbasis zoals A dat in het jaar 2009 genoot, mag A in het 

jaar 2010 12% van € 30.000,- = € 3.600,- sparen op de levenslooprekening.

Voorbeeld	3

Wanneer een werknemer op �� december van enig jaar minder heeft gespaard 

dan ��0% en besluit op een bepaald moment in het daaropvolgende jaar in deeltijd 

te gaan werken, dan mag de werknemer nog ��% sparen van zijn loon.  

Echter, als grondslag voor de berekening van de ��% wordt het gemiddelde loon 

gebruikt in dat jaar:

B heeft een volledige baan en een loon van € 25.000,-. B neemt deel aan een 

Levensloopregeling. In de afgelopen jaren heeft B jaarlijks 12% van het brutoloon 

gespaard. Op 1 januari van het jaar 2008 bedraagt het tegoed van de levensloop-

rekening, inclusief de daarop tot en met 31 december van het jaar 2007 

gekweekte inkomsten en behaalde rendementen, € 50.000,-. 

Dit is minder dan 210% van het loon op jaarbasis zoals B dat in het jaar 2007 

genoot. B mag in het jaar 2008 nog 12% van het jaarloon van jaar 2008 sparen op 

de levenslooprekening. Halverwege jaar 2008 gaat B halve dagen werken. 

Het loon wordt aangepast tot € 13.000,- op jaarbasis. Ondanks de omstandigheid 

dat, gerelateerd aan het loon van het laatste tijdvak van jaar 2008, B ultimo van 

het jaar 2007 al meer dan het bedrag van 210% van het actuele loon gedurende 

een jaar heeft bijeengespaard, mag B in het jaar 2008 additionele middelen sparen.

Bij een werkelijk jaarloon van B in jaar 2008 van (stel 50% van € 25.000,- + 50% 

van € 13.000,-) € 19.000,- mag B in jaar 2008 sparen 12% daarvan, is € 2.280,-.
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 Dagdienst	 ‘Licht’	continu	 ‘Medium’	en	‘zwaar’

	 	 	 continu

 Leeftijd Werkuren Basis voor  Werkuren Basis voor  Werkuren Basis voor 
  salaris  salaris  salaris 

 �� - - 32 uur 34 uur 32 uur 34 uur 

 �� 32 uur 34 uur 30 uur 34 uur 28 uur 34 uur 

 �0 28 uur 34 uur 26 uur 34 uur 24 uur 34 uur 

Toelichting: Werknemers met een ‘licht’ continudienstrooster lopen nachtdiensten, 

maar minder dan 25 per jaar. Werknemers met een ‘medium’ continudienstrooster 

lopen 25 tot 50 nachtdiensten per jaar. Werknemers met een ‘zwaar’ –continu-

dienstrooster lopen 50 of meer nachtdiensten per jaar. Het aantal nachtdiensten 

per jaar wordt berekend als gemiddelde van het netto (daadwerkelijk gelopen) 

aantal nachtdiensten over de laatste 36 maanden voorafgaand aan de maand 

waarin betrokkene 55 jaar wordt. Daarnaast wordt voor zowel een ‘licht’, 

‘medium’ en ‘zwaar’ continudienstrooster de eis gesteld dat de werknemer direct 

 voorafgaand aan de maand waarin betrokkene 55 jaar wordt minimaal 10 jaar  

onafgebroken in continudienst (met nachtdiensten) heeft gewerkt. Een wisselend 

werkrooster zonder nachtdiensten wordt in deze tabel gelijkgesteld aan dagdienst.

�.  De werknemer die op 1 april 2003 50 jaar of ouder is en die gebruik maakt 

van de in lid 1 genoemde mogelijkheden, ontvangt (in afwijking van de tabel) 

een salaris op basis van een arbeidsduur van 36 uur per week.

�.  Werknemers die een continudienstrooster lopen met 50 of meer nachtdiensten 

per jaar, komen naast bovenstaande mogelijkheid om minder te werken in 

aanmerking om 6 maanden voor het bereiken van de spilleeftijd FPU dan wel  – 

indien geen recht meer bestaat op FPU – 6 maanden voor het bereiken van de 

leeftijd van 62 jaar en 9 maanden te stoppen met werken voor een uitkering 

van 80% van het laatstgenoten inkomen. Tijdens deze periode van 6 maanden 

wordt onverminderd pensioen opgebouwd. De werknemer die gebruik maakt 

van deze mogelijkheid is verplicht met FPU te gaan op de spilleeftijd FPU dan 

wel, in geval van ABP-keuzepensioen, met pensioen te gaan op de leeftijd  

van 62 jaar en 9 maanden.

�.  De van het salaris afgeleide toeslagen als bedoeld in de artikelen 503  

(Vakantietoeslag), 504 (Individuele toeslag), 506 lid 2 en 4 (Roostertoeslag, 

Beschikbaarheidtoeslag) en artikel 2 (gratificatie bedrijfshulpverlening) van 

A.4 Regeling Bedrijfshulpverlening (p.89) en de artikelen 14 t/m 19 van  

A.2 Regeling Werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75) 

(Compensatietoeslag/afbouw roostertoeslag) worden aangepast aan de 
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�Interne mobiliteit en leeftijdsbewust 
personeelsbeleid

D.1 Regeling leeftijdsbewust personeelsbeleid

Artikel	1  Minder belastend werk
�.  Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen hun belangstelling kenbaar maken 

voor een andere, minder belastende c.q. lager gesalarieerde functie. De 

 leidinggevende is verplicht per individueel verzoek de mogelijkheden hiertoe 

te onderzoeken en aan te geven of een dergelijke functie voorhanden is.

  Indien de leidinggevende betrokkene in de desbetreffende functie wil 

 aanstellen, kan – in overleg – besloten worden tot overplaatsing in de nieuwe, 

lager gesalarieerde, functie.

�.  Voor de werknemer, die gebruik maakt van de mogelijkheid om een stapje 

terug te doen, zal het salaris en de vakantietoeslag, zoals hij deze genoot op 

de dag voorafgaande aan zijn overplaatsing naar een lager gesalarieerde 

functie, gehandhaafd blijven. De overige arbeidsvoorwaarden zullen opnieuw 

worden vastgesteld en afgestemd op de nieuwe functie. De oorspronkelijke 

berekeningsgrondslagen voor pensioen, vervroegde uittreding (waar onder 

FPU) ondergaan geen wijziging.

�.  De werknemer, die gebruik maakt van de in dit artikel bedoelde faciliteit 

 verplicht zich tot het daadwerkelijk vervroegd uittreden op de leeftijd van 62 jaar 

en 9 maanden, dan wel – voor zover nog van toepassing – de FPU-spilleeftijd  

van 61 jaar en 2 maanden respectievelijk 62 jaar en 3 maanden.

Artikel	2  Korter werken
�.   Werknemers, werkzaam voor tenminste 34 uur per week, kunnen vanaf het 

bereiken van de 55-jarige leeftijd (nachtdienst) respectievelijk 57-jarige 

 leeftijd (dagdienst) korter gaan werken. Onderstaande tabel geeft aan 

 hoeveel uur de werknemer minder kan gaan werken en wat de consequenties 

zijn voor het salaris.
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Artikel	4	 Overgangsregeling
De afspraken met werknemers, gemaakt op basis van artikel 2 van de Regeling 

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid zoals bepaald in de CAO 2000-2001 en CAO 

2001-2003, blijven onverkort van kracht.

arbeidsduur op basis waarvan de werknemer salaris ontvangt. Voor een even-

tueel verlies van roostertoeslag als gevolg van het korter werken bestaat geen 

recht op Compensatietoeslag/afbouw roostertoeslag.

�.  Een werknemer die gebruik maakt van de in lid 1 genoemde mogelijkheden, 

loopt na het ingaan van de regeling dezelfde verhouding vroeg/laat/nacht als 

gemiddeld in de 36 maanden voorafgaande aan het ingaan van de regeling 

en heeft een pro-rata recht (aantal werkuren per week gedeeld door 36) op 

alle van toepassing zijnde verlofvormen. 

�.  Het basisverlof en de leeftijdsdagen als bedoeld in de artikelen 601 en 602  

van de Arbeidsvoorwaardenbundel en compensatie feestdagen als bedoeld in 

artikel 701, lid 2 (p.42), worden aangepast aan de nieuwe arbeidsduur.

�.  De tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer zal – indien van 

 toepassing – eveneens worden aangepast aan het aantal woon-werkritten. De 

bijstelling blijft achterwege in het geval en voor zover de werknemer beschikt 

over een door hem aangeschafte maand- of jaarkaart voor het openbaar vervoer, 

waarvan de kosten hoger liggen dan het bijgestelde bedrag.

�.  Indien de werknemer vóór het tijdstip van ingang van de keuze om korter te 

gaan werken voor 36 uur of meer werkzaam was, zullen de gratificaties bij 

dienst-jubilea of beëindiging dienstverband worden gebaseerd op een  

36-urige werkweek. Indien de werknemer vóór ingang van de keuze reeds  

34 uur per week werkte, blijft de berekeningsgrondslag ongewijzigd.

�.  Minder werken c.q. eerder stoppen ingevolge deze regeling heeft geen 

pensioenopbouwconsequenties, met andere woorden de pensioenopbouw gaat 

tot de spilleeftijd FPU dan wel, in geval van ABP-keuzepensioen tot de leeftijd 

van 62 jaar en 9 maanden volledig door en blijft gebaseerd op het gemiddeld 

aantal contracturen per week dat men had direct voorafgaand aan de maand 

waarin de werknemer 55 respectievelijk 57 wordt.

�0.  Werknemers, werkzaam voor minder dan 34 uur per week, kunnen naar rato 

gebruik maken van de in dit artikel geboden mogelijkheden om minder te 

gaan werken, voor zover de resterende arbeidsduur tenminste 20 uur per 

week bedraagt.

��.  De werknemer die op eigen verzoek én exact op de voor hem geldende  

spilleeftijd FPU dan wel, in geval van ABP-keuzepensioen op de leeftijd van  

62 jaar en 9 maanden, gebruik maakt van ABP-keuzepensioen ontvangt  

een bonus van € 5582,50.

Artikel	3  Aankondigingstermijn
Indien een werknemer gebruik wil maken van de in artikel 1 en 2 genoemde 

mogelijkheden, dient hij dit minimaal 6 maanden van tevoren aan te kondigen  

bij zijn directe leidinggevende.
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�een in de daarvoor geëigende communicatiekanalen gepubliceerde carrousel  

van functiewisselingen, en in geval sprake is van langdurige waarneming 

(meer dan 9 maanden).

Paragraaf	2   Procedure voor overplaatsing bij interne sollicitaties

Artikel	4	 Bekendmaking vacatures
Bekendmaking van een vacature vindt altijd plaats tenzij nog werknemers in het 

kader van een geplande job-rotation voor de vervulling hiervan in aanmerking 

kunnen worden gebracht. De interne vacature wordt gepubliceerd via de daarvoor 

geëigende communicatiekanalen.

Artikel	5  Sollicitatie
Interne kandidaten kunnen solliciteren door het invullen van een intern 

 sollicitatieformulier of een sollicitatiebrief met CV.

Artikel	6	 Sollicitant en huidige leidinggevende
Op het sollicitatieformulier/de sollicitatiebrief wordt door de sollicitant vermeld 

of hij zijn directe leidinggevende heeft ingelicht ofwel, dat hij er geen bezwaar 

tegen heeft dat zulks door de HR-advisor geschiedt. Wanneer de sollicitant in dit 

oriënterend stadium niet wenst dat zijn leidinggevende op de hoogte is, wordt 

dit standpunt gerespecteerd.

Artikel	7	 Voorselectie
Werknemers die niet aan de functie-eisen voldoen en van wie ook niet de 

 verwachting bestaat dat zij op grond van andere feiten en/of omstandigheden  

de functie wellicht zouden kunnen vervullen, worden met opgaaf van reden  

als regel mondeling via de HR-advisor dan wel de lijnmanager afgewezen.  

Een dergelijke afwijzing geschiedt in alle gevallen bovendien schriftelijk,  

eveneens onderbouwd met redenen. De afwijzing dient tijdig, dat wil zeggen 

voordat een andere kandidaat in de vacature is benoemd, plaats te vinden.

Artikel 8  Informatie aan huidige leidinggevende voor selectie
Indien een interne sollicitant volgens de beoordeling van de eventuele nieuwe 

 leidinggevende en van de HR-advisor voldoet aan de functie-eisen en er geen 

objectieve bezwaren tegen een eventuele benoeming bestaan, dient deze 

interne kandidaat te worden toegelaten tot de uiteindelijke selectie en zal hij 

zijn directe leidinggevende op de hoogte brengen van zijn sollicitatie ofwel 

ermee in stemmen dat zulks door de HR-advisor geschiedt. Van deze stelregel zal 

D.2  Regeling Interne mobiliteit

Paragraaf	1  Doelstelling, definities en uitgangspunten
  

Artikel	1		Doelstelling
Het stimuleren van interne sollicitaties en job-rotation heeft tot doel de  

interne mobiliteit te vergroten, waardoor:

-   de onderneming flexibeler kan inspelen op de ontwikkeling van de 

 personeelsbehoefte;

-   de werknemers hun kennis, ervaring en overige capaciteiten elders  

binnen de onderneming verder kunnen ontplooien.

Artikel	2	 Definities
a. Interne kandidaat:

  Een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd, dan wel met 

een dienstverband voor bepaalde tijd voor zover betreffende werknemer 

reeds 2 jaar of langer in dienst is van de vennootschap.

b. Geplande job-rotation:

  Een functiewisseling die, al voor dat de vacature ontstond, als wenselijk is 

beschouwd. Over het algemeen zal een wenselijk geachte functiewisseling  

bij de HR-advisor zijn vastgelegd. Ook kan een functiewisseling wenselijk zijn 

als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals een niet geslaagde 

 overplaatsing of een terugkeer uit het buitenland.

Artikel	3	 Uitgangspunten
�. Interne kandidaten hebben voorrang boven externe kandidaten.

�.  Vacatures worden voor alle werknemers concernbreed bekendgemaakt zodat 

alle interne kandidaten kunnen solliciteren, tenzij:

 -  sprake is van geplande job-rotation, dan wel;

 -  een werknemer, (die) om medische, sociale of psychische redenen (geen 

functie meer heeft), voor deze vacature in aanmerking kan worden 

gebracht. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan werknemers voor wie het 

wegens of ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid wenselijk is dat zij 

intern worden herplaatst.

�.  Openheid en privacy: een grote mate van openheid in de procedure is een 

vereiste voor het goed functioneren van interne sollicitaties en job- rotation, 

een en ander met respect voor de privacy van de sollicitant.

�.  De regeling ‘Interne sollicitaties en job-rotation’ is niet van toepassing in 

geval van zogenaamde M(anagement)D(evelopment)-benoemingen, bij  
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Artikel	13	 Gevolgen van een niet geslaagde overplaatsing
Indien de in artikel 12 genoemde gesprekken komt vast te staan dat de 

 overplaatsing niet is geslaagd, staan de volgende mogelijkheden open:

-  terugplaatsing in de vorige functie (voor zover nog mogelijk);

-  het vinden van een tijdelijke functie als voorlopige oplossing, omdat terug-

plaatsing in de vorige functie op korte termijn niet mogelijk is;

-  betrokkene wordt tijdelijk met behoud van salaris op non-actief gesteld.   

  Zodra zich een passende functie voordoet, zal hij in het kader van een 

geplande job-rotation hiervoor in aanmerking kunnen worden gebracht;

- betrokkene beëindigt zijn arbeidsovereenkomst met de vennootschap;

-   Tenslotte blijft – zoals in alle gevallen waarin een bepaalde werknemer  

in een functie niet goed functioneert – de mogelijkheid bestaan, dat de 

 vennootschap haar arbeidsovereenkomst met de betrokkene beëindigt, zoals 

geregeld in artikel 302 van de arbeidsvoorwaardenbundel. Hiertoe dient de 

toestemming van het CWI te worden verkregen dan wel de arbeidsovereen-

komst door de kantonrechter te worden ontbonden.

Paragraaf	4   Uitgangspunten bij job-rotation binnen en tussen 
de bedrijfsonderdelen

Artikel		14 Uitgangspunten
�.  In principe komen alle functies in aanmerking voor job-rotation, met 

 uitzondering van de functies die behoren tot de M(anagement) D(evelopment)-

doelgroep. Deze laatste functies vallen onder de verantwoordelijkheid van  

de manager MD.

�.  In eerste instantie wordt de aandacht voor wat betreft job-rotation, gericht 

op de werknemers die hebben aangegeven gemotiveerd te zijn om van functie 

te veranderen (bijvoorbeeld tijdens functionerings- en/of beoordelings-

gesprekken).

�.  Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangstelling van de 

werknemer voor specifieke functies.

�.  Indien een werknemer aangeeft niet van functie te willen veranderen, wordt 

dit gerespecteerd. Wel wordt in het beoordelingsgesprek of anderszins met de 

werknemer gesproken over zijn belangstelling voor functieveranderingen in 

de toekomst.

�.  Van zowel de werknemer als zijn leidinggevende wordt een actieve houding 

verwacht. Beiden kunnen zich laten ondersteunen door de HR-advisor.  

Van de werknemer wordt bovendien verwacht dat hij een andere functie in 
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�slechts bij uitzondering kunnen worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de 

HR-advisor.

Artikel	9	 Sollicitatiegesprek
Alle geselecteerde sollicitanten krijgen de gelegenheid in een persoonlijk 

 onderhoud hun sollicitatie aan de eventueel toekomstige leidinggevende en, 

indien gewenst, de HR-advisor toe te lichten.

Een afwijzing wordt, met opgaaf van reden, mondeling medegedeeld door  

de bij de selectie betrokken functionarissen en voorts schriftelijk bevestigd  

(zie ook artikel 7).

Artikel	10	 Wijze van overplaatsing
Wanneer aan een sollicitant wordt kenbaar gemaakt dat de voorkeur tot 

 overplaatsing naar hem/haar uitgaat, wordt door de HR-advisor, voor zover 

nodig, een overleg geïnitieerd tussen de huidige leidinggevende, de toekomstige 

leidinggevende, de sollicitant en de HR-advisor over de condities, waaronder de 

sollicitant wordt overgeplaatst. Hierbij worden de belangen van de sollicitant 

enerzijds en die van de betrokken bedrijfsonderdelen anderzijds tegen elkaar 

afgewogen.

De sollicitant, ten aanzien van wie tot overplaatsing wordt besloten, wordt 

 overgeplaatst uiterlijk binnen de termijn die zou gelden wanneer hij het 

 dienstverband met de vennootschap zou opzeggen, tenzij zwaarwichtige bedrijfs-

belangen zich hiertegen verzetten.

Artikel	11  Beoordelingsperiode
Bij de vervulling van een vacature kan in overleg met de sollicitant een beoor-

delingsperiode van ten hoogste één jaar worden ingebouwd teneinde zowel  

de leidinggevende als de werknemer het recht te geven – evenals dat bij het  

aangaan van een arbeidsovereenkomst met een externe kandidaat het geval is – 

hun relatie te verbreken bij een niet geslaagde overplaatsing.

Paragraaf	3  Procedure na overplaatsing

Artikel	12	 Begeleiding tijdens beoordelingsperiode
5 maanden na de overplaatsing vindt een gesprek over diens functioneren  

plaats tussen de leidinggevende, de betrokken werknemer en, indien gewenst,  

de HR-advisor. Na 10 maanden volgt nog een gesprek over het functioneren.  

De gesprekken worden schriftelijk vastgelegd. Alle betrokkenen krijgen hiervan 

een exemplaar.
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�.  De toekomstige manager bespreekt met de werknemer de toekomstige functie 

en maakt afspraken over de condities waaronder de werknemer wordt 

 overgeplaatst. Daarbij komen ook de arbeidsvoorwaarden aan bod. De datum 

van overplaatsing wordt in overleg met alle betrokkenen vastgesteld. Het 

gesprek wordt vastgelegd in een besprekingsverslag.

�.  Het HR Service Centre stelt de benoemingsbrief op. De overplaatsing wordt 

bedrijfsbreed bekend gemaakt.

Paragraaf	6		Arbeidsvoorwaardelijke consequenties

Artikel	16	

Bij het bepalen van de arbeidsvoorwaardelijke consequenties bij interne mobili-

teit en bij herwaardering van functies wordt onderscheid gemaakt in: 

�. plaatsing in een functie met een hogere salarisschaal

�. plaatsing in een functie met een lagere salarisschaal

 - naar aanleiding van disfunctioneren c.q. ongeschiktheid voor de functie

 - om andere redenen.

Daarbij is het bij plaatsing in een functie met een lagere schaal tevens van belang 

of de medewerker op het moment van plaatsing jonger dan 50 jaar is, dan wel  

50 jaar of ouder.

De diverse arbeidsvoorwaardelijke consequenties staan weergegeven in bijlage E 

(pag. 217).
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�het kader van job-rotation op initiatief van de werkgever accepteert, tenzij  

hij in zijn ogen geen succes verwacht van de overplaatsing. In laatstgenoemde 

 situatie wordt de werknemer verzocht zijn afwijzing met argumenten te 

onderbouwen.

�.  Wanneer een manager gemotiveerd aangeeft waarom een plaatsing van  

een werknemer binnen zijn afdeling geen succes zal worden, dan zullen de 

betrokken, BA-directeuren, SU-managers, hoofden c.q. directeuren van de 

concern stafafdelingen in overleg besluiten of de aangedragen argumenten 

reden zijn om van een plaatsing af te zien.

�.  Een manager kan een plaatsing tegenhouden. De argumenten hiervoor worden 

schriftelijk aan de werknemer medegedeeld. De manager zal daarbij ook  

het belang van de werknemer bij een functiewijziging zorgvuldig afwegen.  

In geval van verschil in opvatting zullen de betrokken BA-directeuren,  

SU-managers, hoofden c.q. directeuren van de concern stafafdelingen  

hierover een besluit nemen.

 Na overplaatsing geldt de procedure, zoals vermeld in paragraaf 3.

Paragraaf	5   Procedure bij job-rotation binnen en tussen  
de bedrijfs onderdelen

Artikel	15	 Procedure
�.  De managers HR inventariseren welke kandidaten belangstelling hebben voor 

overplaatsing (bijvoorbeeld via de beoordelingsformulieren, via de managers 

of via separate belangstellingsregistraties).

�.  De HR-advisor neemt vervolgens, na overleg met de lijnmanager, contact op 

met de betreffende werknemer en brengt zijn belangstelling duidelijk in 

kaart. Indien de werknemer in de loop van de procedure aangeeft dat zijn 

belangstelling is gewijzigd, zal worden uitgegaan van de meest actuele stand 

van zaken. In overleg met de lijnmanager en de werknemer wordt getoetst  

of de werknemer op korte termijn uit zijn functie kan worden geplaatst.

�.  Het voorstel voor functiewijzigingen in het kader van job rotation wordt  

voorbereid door de HR-advisor. De rol van de HR-advisor is die van adviseur en 

procesbegeleider voor zowel manager als werknemer. Dit voorstel wordt voor-

gelegd aan de betrokken managers.

�.  De huidige manager voert (zonodig bijgestaan door de manager HR) het  

eerste gesprek met de werknemer, met als doel een helder toekomstbeeld 

voor de werknemer te verkrijgen. Het gesprek wordt vastgelegd in een 

besprekingsverslag.
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Artikel	3	 Hoogte van de bovenwettelijke uitkering
�.  Indien recht bestaat op een bovenwettelijke uitkering, wordt de 

 loongerelateerde uitkering krachtens artikel 42 van de Werkloosheidswet 

gedurende de eerste drie maanden aangevuld tot 93%, gedurende de 

 daaropvolgende negen maanden tot 83% en gedurende de daaropvolgende 

periode tot 73% van het voor betrokkene geldende dagloon.

�.  Voor de toepassing van dit artikel wordt de uitkering krachtens de Werkloos-

heidswet steeds geacht door betrokkene onverminderd te zijn genoten.

Artikel	4	 Bovenwettelijke uitkering bij ziekte
�.  Indien de betrokkene gedurende de periode dat hij recht heeft op een 

 uitkering krachtens de Werkloosheidswet, wegens ziekte verhinderd wordt 

arbeid te verrichten en op grond daarvan een uitkering geniet krachtens de 

Ziektewet, wordt de uitkering krachtens de Ziektewet zolang een uitkering 

krachtens de Ziektewet wordt genoten, aangevuld tot de percentages van  

het dagloon bedoeld in artikel 3, met in achtneming van de daaraan vooraf-

gaande termijn waarover betrokkene recht op een uitkering krachtens de 

Werkloosheidswet heeft gehad.

�.  Indien het recht op uitkering krachtens de Werkloosheidswet na afloop van 

de periode, waarin de Ziektewet op betrokkene van toepassing is geweest, 

herleeft, tellen zowel de termijn waarover betrokkene voorafgaand aan deze 

periode recht heeft gehad op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet 

als de termijn waarin de Ziektewet op hem van toepassing is geweest met 

inachtneming van hetgeen hieromtrent in artikel 43, tweede en derde lid,  

van de Werkloosheidswet is bepaald, mee voor het vaststellen van de hoogte 

van de bovenwettelijke uitkering bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

�.  Voor de toepassing van dit artikel wordt de uitkering krachtens de Ziektewet 

steeds geacht onverminderd door betrokkene te zijn genoten.

Artikel	5	 Verplichtingen en Sancties
Indien ten aanzien van de werkloosheidsuitkering die betrokkene krachtens de 

Werkloosheidswet of krachtens de Ziektewet geniet een verplichting of een sanctie 

wordt opgelegd, wordt die verplichting eveneens opgelegd dan wel die sanctie 

op overeenkomstige wijze toegepast op de bovenwettelijke uitkering.

Artikel	6	 Samenloop met suppletie
�.  Voor betrokkene, die ter zake van een zelfde ontslag recht op een boven-

wettelijke uitkering krachtens deze regeling en recht op een suppletie heeft, 

komt gedurende de termijn dat hij recht heeft op die suppletie het recht op 

een bovenwettelijke uitkering niet tot uitbetaling.
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� Sociale Zekerheid

E.1  Regeling Bovenwettelijke Uitkering bij Werkloosheid

Artikel	1  Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

a. betrokkene:

 -   de werknemer als bedoeld in artikel 101 lid 1 sub c van de Arbeids-

voorwaardenbundel die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam 

is geweest en die ten gevolge van een ontslag, niet zijnde een ontslag op 

grond van artikel 6:677 van het Burgerlijk Wetboek en niet zijnde een 

functioneel leeftijdsontslag, werkloos is geworden in de zin van de 

Werkloosheidswet;

 -   de werknemer die tengevolge van ongeschiktheid tot het verrichten van 

zijn arbeid wegens ziekte werkloos is geworden in de zin van de 

Werkloosheidswet;

b.  bovenwettelijke uitkering: de uitkering bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

c. dagloon: het dagloon in de zin van de Werkloosheidswet;

d.  suppletie: een suppletie krachtens de Regeling ‘Suppletie na ontslag op grond 

van arbeidsongeschiktheid’.

Artikel	2	 Recht op bovenwettelijke uitkering
�.  De betrokkene heeft gedurende de periode dat recht bestaat op een 

 loongerelateerde uitkering krachtens artikel 42 van de Werkloosheidswet,  

recht op een bovenwettelijke uitkering met ingang van de dag dat de 

 werkloosheidsuitkering krachtens de Werkloosheidswet ingaat. Gedurende de 

periode dat recht bestaat op een uitkering krachtens de oude artikelen 48 en 

49 van de Werkloosheidswet, bestaat geen recht op een bovenwettelijke 

 uitkering.

�.  De betrokkene, die uitsluitend recht heeft op een uitkering krachtens artikel 

52g van de Werkloosheidswet, heeft geen recht op een bovenwettelijke 

 uitkering.

�.  Op de bovenwettelijke uitkering, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 

van afdeling I van Hoofdstuk IIA en IIB, alsmede de artikelen 47, tweede en 

derde lid, 75, 76 en 78 van de Werkloosheidswet van overeenkomstige 

 toepassing.

�.  In afwijking van het tweede lid, zijn de artikelen 34, 35 en 41 van de 

Werkloosheidswet niet van toepassing op de bovenwettelijke uitkering, 

bedoeld in het eerste lid.



 tenminste drie maanden neveninkomsten uit arbeid of bedrijf heeft genoten 

gedurende tien jaren dan wel indien betrokkene op 30 april 2000 50 jaar of 

ouder is gedurende maximaal 15 jaar, behouden gedurende de duur van de 

uitkering.

�.  Ontslaguitkeringen die zijn toegekend krachtens de bepalingen van de 

Regeling Bovenwettelijke Uitkering bij Werkloosheid, zoals die luidde op  

31 maart 2001, blijven voor wat betreft hoogte en duur behouden gedurende 

de duur van de uitkering.

�.  Op werknemers, geboren vóór 1 mei 1960 en in dienst getreden vóór 1 mei 

2000 blijft het aansprakenniveau van de Regeling Bovenwettelijke Uitkering 

bij Werkloosheid, zoals die luidde op 31 maart 2001, van toepassing, zowel 

wat betreft diensttijdopbouw als wat betreft de uitkeringsgrondslag.  

Voor het overige gelden de bepalingen van deze regeling.

�.  Op werknemers, geboren op of na 1 mei 1960 en in dienst getreden vóór  

1 mei 2000, blijft de Regeling Bovenwettelijke Uitkering bij Werkloosheid, 

zoals die luidde op 31 maart 2001, van toepassing, zij het dat de diensttijd, 

 doorgebracht na 31 maart 2001, niet meer meetelt bij de bepaling van de 

duur van de bovenwettelijke uitkering. Voor het overige gelden de 

 bepalingen van deze regeling.

Artikel	10	 Slotbepaling
De werkgever kan nadere voorwaarden stellen ten aanzien van de uitvoering  

van deze regeling.

Toelichting: Om in aanmerking te kunnen komen voor een werkloosheidsuitkering 

dient de werknemer zich in ieder geval in te schrijven als werkzoekende  bij het 

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) bij hem in de buurt. Dit dient uiterlijk één 

dag na het werkloos worden te gebeuren. Het CWI verzorgt ook de aanvraag voor 

een werkloosheidsuitkering. De adressen zijn op internet te vinden www.cwinet.nl 

en www.uwv.nl
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� �.  Betrokkene, bedoeld in het eerste lid, heeft met ingang van de eerste dag  

volgende op die waarop de suppletie is geëindigd, recht op een boven-

wettelijke uitkering krachtens deze regeling, voor de periode dat de duur  

van de bovenwettelijke uitkering, waarop betrokkene krachtens deze regeling 

recht zou hebben gehad indien hij geen recht op suppletie zou hebben 

gehad, langer is dan de duur van de suppletie.

�.  Ter bepaling van de hoogte van de bovenwettelijke uitkering wordt uitgegaan 

van de dag, volgend op de datum van het ontslag, als bedoeld in het eerste lid.

Artikel	7	 Werkloosheid na arbeidsongeschiktheid
Betrokkene, die ter zake van een ontslag wegens ongeschiktheid tot het verrichten 

van zijn arbeid wegens ziekte recht heeft op een WIA-uitkering, berekend naar 

een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, heeft recht op een bovenwettelijke 

uitkering krachtens deze regeling op het moment dat de mate van arbeidsonge-

schiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld dan 80% en daardoor recht 

bestaat op een uitkering krachtens de werkloosheidswet. Indien de WIA-uitkering, 

als bedoeld in de eerste volzin, is ontstaan uit twee of meer dienstbetrekkingen 

wordt het recht op bovenwettelijke uitkering krachtens deze regeling toegerekend 

aan de dienstbetrekking ter zake waarvan hij betrokkene is in de zin van deze 

regeling, naar rato van de feitelijk genoten inkomsten uit hoofde van de 

 desbetreffende dienstbetrekkingen.

Artikel	8  Herleving
�.  Indien het recht op een bovenwettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk is 

geëindigd wegens het gaan verrichten van arbeid als werknemer en betrokkene 

vervolgens wederom werkloos is geworden in de zin van de Werkloosheids-

wet, herleeft op zijn verzoek het recht op een bovenwettelijke uitkering met 

ingang van de eerste dag waarop de uitkering krachtens de Werkloosheidwet 

herleeft. De duur en de hoogte van de bovenwettelijke uitkering zijn gelijk 

aan de duur en hoogte waarop betrokkene op grond van deze regeling nog 

recht zou hebben gehad indien hij onafgebroken werkloos zou zijn geweest.

�.  Een recht op een bovenwettelijke uitkering als bedoeld in het eerste lid kan 

slechts ontstaan indien en voor zover geen nieuw recht op uitkering krachtens 

de Werkloosheidswet is ontstaan.

Artikel	9		Overgangsbepalingen
�.  Ontslaguitkeringen die zijn toegekend krachtens de bepalingen van de 

Regeling Uitkering bij niet verwijtbare werkloosheid, zoals die luidde op  

30 april 2000, blijven voor wat betreft hoogte, duur en anticumulatie, indien 

betrokkene in de zes maanden voorafgaand aan 1 mei 2000 gedurende 
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�E.3  Regeling Gezondheidsbeleid en ziekteverzuimbegeleiding

Paragraaf	1  Algemeen 

Artikel	1	 Algemeen gezondheidsbeleid
De werkgever streeft bij de organisatie van de arbeid, het inrichten van de 

arbeidsplaatsen en het bepalen van de werkmethoden naar een zo goed mogelijke 

bescherming van de gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemer.  

Hiertoe zal de werkgever de volgende maatregelen treffen:

-   het voeren van een verzuimregistratie waarvan de uitkomsten worden  

geanalyseerd en tenminste eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad  

van de bedrijfsonderdelen worden besproken;

-   het (laten) plegen van onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid en de 

arbeidsomstandigheden;

-   het in opleidingen aan leidinggevenden aandacht besteden aan het 

 voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid in verband met arbeid.

Artikel	2  Ziekteverzuimbeleid
Binnen het gezondheidsbeleid voert de werkgever een beleid met betrekking tot 

het ziekteverzuim van de werknemer, met als doel:

-   het zo veel mogelijk voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid van 

de werknemer;

-  het begeleiden van werknemers die door arbeidsongeschiktheid niet in staat 

zijn hun arbeid te verrichten.

Paragraaf	2  Verantwoordelijkheden

Artikel	3	 Leidinggevende
De (gedelegeerd) leidinggevende is verantwoordelijk voor de toepassing van het 

gezondheidsbeleid; hij/zij is primair verantwoordelijk voor het zoveel mogelijk 

voorkomen en beperken van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Indien de werknemer 

door ziekte niet in staat is arbeid te verrichten, is de leidinggevende de eerst-

verantwoordelijke voor de actieve begeleiding van en informatievoorziening aan 

de werknemer teneinde een spoedig herstel en reïntegratie van de werknemer te 

bevorderen.

Artikel	4  Deskundigen
De leidinggevende laat zich bij de toepassing van het beleid bijstaan door:

-   de Arbodienst, die verantwoordelijk is voor een professionele medische en 

E.2   Regeling Aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid/
overlijden door of in de dienst

Artikel	1	 Aanspraak
�.  De gewezen werknemer ten aanzien van wie het bepaalde in artikel 804 lid 3 

van de arbeidsvoorwaardenbundel toepassing heeft gevonden en waarbij 

sprake is van arbeidsongeschiktheid “door de dienst”, heeft na beëindiging 

van zijn dienstverband aanspraak op een aanvullende periodieke uitkering.

�.  De periodieke uitkering als bedoeld in het vorige lid is gelijk aan het bedrag 

dat nodig is om de aan de werknemer toegekende WIA-uitkering en/of 

Arbeidsongeschiktheidpensioen (AAOP) aan te vullen tot een bepaald percentage 

van het inkomen over het jaar voorafgaande aan het ontslag. Dit percentage is 

afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid conform onderstaande tabel.

 Arbeidsongeschiktheid % van inkomen  
  voorafgaand aan ontslag 

 80% of meer 95%  

 65-80% 69%  

 55-65%  57%  

 45-55% 48%  

 35-45% 38%  

�.  Indien het overlijden van de werknemer of gewezen werknemer het 

 rechtstreekse gevolg is van de aard of omstandigheden als bedoeld in artikel 

804 lid 3 van de arbeidsvoorwaadenbundel en niet aan zijn schuld of 

 onvoorzichtigheid is te wijten, wordt aan degene die in verband met dit 

 overlijden krachtens het pensioenreglement van het ABP een nabestaanden-

pensioen geniet, een uitkering toegekend van 18% van dit pensioen.

�.  De uitkering als bedoeld in lid 2 wordt niet uitbetaald zolang de gewezen werk-

nemer aanspraak heeft op een uitkering gelijk aan zijn laatstgenoten inkomen.

�.  De uitkering als bedoeld in lid 2 en 3 eindigt met ingang van eerste dag van 

de maand, waarin de werknemer of de gewezen werknemer de leeftijd van  

65 jaar bereikt dan wel zou hebben bereikt.

Artikel	2	 Anticumulatie
Bij samenloop van een uitkering krachtens deze regeling met andere uitkeringen 

en/of inkomsten, wordt het bedrag van deze inkomsten in mindering gebracht op 

de arbeidsongeschiktheidsuitkering vanwege de vennootschap.
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niet langer verzuimt dan strikt noodzakelijk is en geen gedrag vertoont waarvan hij 

redelijkerwijs kan verwachten dat dit het herstel kan belemmeren. 

Paragraaf	3  Verzuimprotocol

Artikel	7  Ziekmelding
�.  De werknemer, die door ziekte of anderszins arbeidsongeschikt raakt, zal 

daarvan melding doen aan zijn (gedelegeerd) leidinggevende, vóór 09.00 uur 

‘s morgens op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

  De werknemer werkzaam in wisselend werkrooster, zal de arbeids-

ongeschiktheid uiterlijk één uur voor aanvang van de dienst bij zijn 

 dienstdoende leidinggevende melden.

  De werknemer die onder werktijd arbeidsongeschikt raakt, zal zich persoonlijk 

afmelden bij zijn dienstdoende leidinggevende.

  Indien de (gedelegeerd) leidinggevende niet zelf de ziekmelding heeft kunnen 

aannemen, neemt hij, indien mogelijk, nog dezelfde dag contact op met zijn 

arbeidsongeschikte werknemer.

  Indien de leidinggevende dan wel de arbeidsongeschikte werknemer een 

 persoonlijk contact niet wenselijk acht, zal – op zijn uitdrukkelijk verzoek – de 

HR-advisor deze taak van hem overnemen.

�.  De arbeidsongeschikte werknemer kan worden gevraagd een inschatting te 

maken van de aard en duur van de arbeidsongeschiktheid. De werknemer is 

niet verplicht de aard van de arbeidsongeschiktheid aan zijn leidinggevende 

mede te delen. Als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een bedrijfs-

ongeval, dan moet de werknemer dat melden.

�.  De werknemer die zich arbeidsongeschikt heeft gemeld, zorgt ervoor dat zijn 

verpleegadres bij zijn (gedelegeerd) leidinggevende en de Arbodienst bekend 

is. Zodra het verpleegadres wijzigt, zal de werknemer de leidinggevende en 

de Arbodienst hiervan op de hoogte stellen. Ook opname in en vertrek uit een 

ziekenhuis of andere instelling wordt gezien als wijziging van verpleegadres.

�.  Ook de werknemer die zich tijdens vakantie of verlof arbeidsongeschikt meldt 

en in aanmerking wenst te komen voor restitutie van het niet genoten 

(vakantie)verlof, zal zich op de onder a tot en met c aangegeven wijze moeten 

melden. De werknemer die zich vanuit het buitenland arbeidsongeschikt 

meldt, zal moeten kunnen aantonen over welk tijdvak hij arbeidsongeschikt 

was.

Artikel	8	 Registratie, controle en begeleiding
�.  De (gedelegeerd) leidinggevende draagt zorg voor tijdige (d.w.z. nog dezelfde 

dag) en correcte invoering van de melding in het personeelsinformatiesysteem. 
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� arbeidskundige begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer;

-   de HR-advisor, die verantwoordelijk is voor een professionele advisering over de 

bedrijfsorganisatorische voorwaarden en de in te zetten instrumenten ter 

ondersteuning van een optimale inzetbaarheid van de (arbeidsongeschikte) 

werknemer, alsmede voor de inhoudelijke advisering en voorlichting van  

de leiding-gevende inzake de regels, procedures en termijnen die verband 

 houden met ziekte en arbeidsongeschiktheid (waaronder WIA).

-   De bedrijfsmaatschappelijk werker, die verantwoordelijk is voor de 

 psychosociale advisering, ondersteuning en begeleiding van de 

 (arbeidsongeschikte) werknemer.

-   De casemanager, die wettelijk verantwoordelijk is voor het toezicht op de 

gemaakte afspraken in het Plan van Aanpak (PvA), het eventueel bijstellen 

van het PvA, de kwaliteit van het reïntegratieproces en die tevens zorg draagt 

voor ondersteuning van de zieke werknemer.

Artikel	5	 Sociaal Medisch Team
�.   Binnen elk bedrijfsonderdeel is een Sociaal Medisch Team (SMT) ingesteld.  

Het SMT adviseert het lijnmanagement en D/HR in de toepassing en het verder 

ontwikkelen van het gezondheidsbeleid. Het SMT heeft een belangrijke taak 

bij de begeleiding van de individuele zieke werknemer.

�.   Het SMT bestaat uit de bedrijfsarts van de Arbodienst, de HR-advisor en de 

bedrijfsmaatschappelijk werker en wordt in die gevallen waarin individuele 

werknemers worden besproken, aangevuld met diens leidinggevende.

�.   Het SMT komt minimaal één keer per 2 à 3 maanden bijeen. De HR-advisor 

van het bedrijfsonderdeel draagt zorg voor vaststelling van de vergaderdata 

vóór aanvang van het kalenderjaar en stelt daarvan alle leidinggevenden 

 alsmede de Ondernemingsraad van zijn bedrijfsonderdeel in kennis. Het SMT 

kan ook separaat, op initiatief van een leidinggevende bijeen worden geroepen.

�.  In het SMT worden besproken:

 -  het algemeen gezondheidsbeleid;

 -  de ziekteverzuimontwikkeling binnen het bedrijfsonderdeel;

 -   individuele verzuimgevallen (frequente, langdurige en/of andere 

 ’opvallende’ verzuimgevallen).

Artikel	6  Plichten werknemer 
Van de werknemer zelf wordt verwacht dat hij mogelijk beïnvloedbare oorzaken 

van verzuim meldt aan de leiding van de afdeling en bijdraagt aan het verhelpen van 

deze oorzaken. Daarnaast wordt verwacht van de arbeidsongeschikte  werknemer 

dat hij de adviezen van de deskundigen ter hand neemt, meewerkt aan activiteiten 

gericht op een spoedig en verantwoord herstel in de eigen of een andere functie, 
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�De werknemer ontvangt een formulier (“Eigen Verklaring”) van de werkgever 

en wordt geacht dit per ommegaande te retourneren aan de Arbodienst,  

ook als de werkzaamheden inmiddels zijn hervat.

�.  De leidinggevende kan de Arbodienst verzoeken een huisbezoek of spoed-

controle te laten uitvoeren op het verpleegadres. Tevens kan de Arbodienst,  

al dan niet op verzoek van de leidinggevende, de werknemer oproepen voor 

het spreekuur bij de Arbodienst of voor een medisch onderzoek. De werknemer 

is verplicht aan dergelijke controles en oproepen mee te werken.  

Bij verhindering of herstel stelt de werknemer de Arbodienst hiervan  

op de hoogte. Deze verplichtingen staan los van de verplichtingen van  

de arbeidsongeschikte werknemer als omschreven in hoofdstuk 8.

�.  De arbeidsongeschikte werknemer draagt er zorg voor dat hij gedurende de 

eerste twee dagen van zijn arbeidsongeschiktheid volledig bereikbaar is voor 

zijn leidinggevende en de Arbodienst en zorgt ervoor dat bezoek op zijn 

 verpleegadres mogelijk is. Daarna dient de werknemer gedurende de eerste 

drie weken van zijn arbeidsongeschiktheid bereikbaar te zijn op zijn 

 verpleegadres tot 10.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur, tenzij met de bedrijfsarts 

en/of leidinggevende uitdrukkelijk anders is afgesproken.

�.  De werknemer is verplicht mee te werken aan activiteiten gericht op het herstel 

en een zo spoedig mogelijke (verantwoorde) werkhervatting, zoals  

arbeidstherapie, om-, her- en bijscholing, gedeeltelijke werkhervatting en 

werkaanpassing. Bovendien zal de werknemer geen gedrag vertonen dat zijn 

herstel kan belemmeren of vertragen.

Artikel	9	 Herstelmelding
�.  De werknemer zal de (gedelegeerd) leidinggevende zo spoedig mogelijk van 

zijn herstel op de hoogte brengen. De werknemer die werkzaam is in wisselend 

werkrooster en die met ingang van een roostervrije dag hersteld is, meldt zich 

uiterlijk die dag vóór 09.00 uur.

�.  De (gedelegeerd) leidinggevende draagt zorg voor het invoeren van de 

 herstelmelding in het personeelsinformatiesysteem.

Artikel	10  Sancties
Het niet naleven van de in deze paragraaf gestelde voorschriften kan leiden tot 

een disciplinaire maatregel op basis van artikel 205 (bijvoorbeeld opschorting van 

het salaris c.q. ziekengeld).
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Artikel	2  Gebodsbepalingen 

Het is de werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever:

a.  zich in werktijd te bevinden op plaatsen, in gebouwen of op terreinen, waar 

hij niet zijn werkzaamheden heeft te verrichten of in verband met zijn 

 werkzaamheden aanwezig moet zijn;

b.  zich buiten werktijd te bevinden op plaatsen, in gebouwen of op terreinen 

van de luchthaven, die niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Artikel	3	 Aansprakelijkheid voor gelden of waarden
De werknemer, aan wie enig geldelijk beheer is opgedragen of aan wie gelden  

of waarden zijn toevertrouwd, is hiervoor ten volle aansprakelijk. Tekorten aan 

 gelden of waarden dienen – tenzij is bewezen, dat de werknemer aan de tekorten 

geen schuld draagt – door hem te worden vergoed.

Artikel	4		Verandering van woonplaats
De werkgever kan, indien naar zijn oordeel, het belang van de vennootschap 

zulks vordert, de werknemer verplichten, zijn woonplaats te hebben binnen  

een bepaalde gemeente. Indien uit het opleggen van deze verplichting voor  

de werknemer kosten voortvloeien zal de werkgever de werknemer een door  

de werkgever te bepalen vergoeding toekennen.

Artikel	5  Gereedschappen, materialen, goederen en dergelijke
De werknemer is aansprakelijk voor de materialen, gereedschappen en hulp-

middelen, die hem ter beschikking zijn gesteld. Hij mag deze voor geen ander 

doel dan voor de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruiken en heeft de 

 vermindering van de waarde of de gehele waarde te ver-goeden, indien zij door 

zijn verzuim, onachtzaamheid of slechte behandeling zijn beschadigd, dan wel  

in het ongerede of zoek zijn geraakt.

De afgifte van materialen, gereedschappen en hulpmiddelen geschiedt, voor 

zover de werkgever dit noodzakelijk acht, tegen een ontvangstbewijs, dat de 

werknemer dient te ondertekenen. Bij inlevering wordt hem hiervoor schriftelijk 

bewijs afgegeven.

De werknemer is verplicht, de hem verstrekte gereedschappen, wanneer deze 

door andere worden vervangen of wanneer het werk, waarvoor deze zijn 

 verstrekt, is afgelopen, onverwijld in te leveren.

Bij vermissing of beschadiging van bedrijfseigendommen kan vergoeding van  

de gehele of gedeeltelijke waarde van de werknemer worden gevorderd volgens 

het bepaalde in F.3 Regeling Schadevergoeding (p.183).
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�Bijzondere Bepalingen

F.1  Regeling Bijzondere plichten van de werknemer

Artikel	1	 Verbodsbepalingen
Het is de werknemer verboden:

a.  rechtstreeks of zijdelings betrokken te zijn bij of enig voordeel te trekken uit 

leveringen of aannemingen ten behoeve van de vennootschap;

b.  fooien of geschenken van het publiek te vragen of het geven hiervan uit te 

lokken; de werkgever kan ook het aannemen van fooien, onder welke vorm 

dan ook, verbieden;

c.  retourcommissies, fooien of geschenken te vragen, uit te lokken of aan te 

nemen, hetzij in geld, hetzij in enige andere vorm, van of namens personen, 

die rechtstreeks of zijdelings zijn betrokken bij leveringen of aannemingen 

ten behoeve van de vennootschap;

d.  rechtstreeks of zijdelings deel te hebben in ondernemingen, die een bedrijf 

uitoefenen krachtens een door de vennootschap verleende concessie, tenzij 

hij hiervoor toestemming van de werkgever heeft verkregen;

e.  nevenwerkzaamheden te verrichten indien verwacht zal worden dat deze 

nevenwerkzaamheden een ongunstige invloed kunnen hebben op het 

 uitoefenen van zijn functie bij de vennootschap. Nevenwerkzaamheden, 

 alsmede wijzigingen in omvang dan wel duur dienen te allen tijde schriftelijk 

te worden te worden gemeld bij de lijnmanager en de HR-advisor;

f.  zich zonder vergunning van de werkgever onverplicht op enigerlei wijze te 

verbinden aan de militaire of daarmede, naar het bij de desbetreffende 

 overheidsinstanties getoetste oordeel van de werkgever, gelijk te stellen 

dienst dan wel aan de vrijwillige politie c.q. voor zover een dergelijke 

 verbintenis, na verkregen vergunning, voor een bepaalde termijn is aangegaan, 

haar bij afloop van die termijn te verlengen;

g.   zowel in als buiten werktijd, in gebouwen of op terreinen van de luchthaven 

enig geschreven of gedrukt stuk, van welke aard ook, op te hangen,  

te verspreiden of voor te lezen, alsmede een geldinzameling te houden  

of bijdragen voor verenigingen en dergelijke te innen voor zover naar  

het oordeel van de werkgever hiermede schade wordt berokkend aan  

het bedrijfsbelang en/of dit hinderlijk is voor de overige werknemers.

Indien werknemer er niet zeker van is dat een van bovenstaande verbodsbepalingen 

in een bepaalde situatie van toepassing is, dient hij dit voor te leggen aan zijn 

HR-advisor.
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 -  er voor zorgdragen dat bezoekers in de aangewezen beschermde 

 gebieden altijd worden begeleid;

 -   er voor zorgdragen dat de verstrekte Schiphol- bezoekerspassen binnen  

24 uur worden ingeleverd bij het verstrekkingspunt.

   Indien blijkt dat een gemachtigde zijn verantwoordelijkheden op dit 

gebied niet nakomt, kan de werkgever hem een schriftelijke waarschuwing 

geven. In geval van recidive kan de werkgever hem de bevoegdheden, 

 verbonden aan het zijn van gemachtigde, ontnemen.

d.  Aan de verstrekking van een Schipholpas kan in het kader van de bescherming 

Burgerluchtvaart een veiligheidsonderzoek worden verbonden.

  Bij de uitgifte van de Schipholpas worden overigens bindende 

 gebruiksvoorwaarden uitgereikt aan de werknemer.

Artikel	9	 Parkeren op personeelsparkeerterreinen
De werknemers van de vennootschap kunnen voor het parkeren van hun motor-

voertuig gebruik maken van de daartoe ingerichte personeelsparkeerterreinen.
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Artikel	6	 Fouillering
De werknemer is verplicht mee te werken aan een onderzoek aan den lijve alsmede 

aan kleding, tassen en dergelijke, in de gevallen waarin dit door de werkgever 

noodzakelijk wordt geacht. De werknemer is verplicht mee te werken aan een 

onderzoek op zijn werkplek, in de gevallen waarin dit door de werkgever nood-

zakelijk wordt geacht. De fouillering of het onderzoek geschiedt onder coördinatie 

van de afdeling Security, die hiervoor bevoegde functionarissen aanwijst.

Toelichting: Bij deze aanwijzing zal bij voorkeur gebruik worden gemaakt van 

daartoe bevoegde functionarissen van Security, tenzij zwaarwegende omstandig-

heden anders noodzakelijk maken. Dit laatste ter beoordeling van de werkgever.

Artikel	7	 Persoonsgegevens
De werknemer is verplicht zijn leidinggevende (middels opgave in het daartoe  

geëigende personeelssysteem) onverwijld in kennis te stellen van verandering van 

persoonlijke omstandigheden (woonadres, huwelijk, geboorte, sterfgevallen in 

zijn gezin, echtscheiding, scheiding van tafel en bed). Indien dit wordt gewenst 

dient de werknemer de hierop betrekking hebbende bewijsstukken te overleggen.

Artikel	8	 Legitimering
Het personeel van de vennootschap dient zich te kunnen legitimeren als werknemer 

van de Schiphol Nederland B.V.. Deze plicht tot legitimering staat los van de Wet 

op de Identificatieplicht.

a.  Deze legitimering dient te geschieden door middel van de zogenaamde 

Schipholpas die te allen tijde op het gehele luchthaventerrein zichtbaar moet 

worden gedragen.

b.  Elke werknemer dient er op toe te zien dat er geen personen zonder 

Schipholpas met hem meelopen/ meeliften naar beschermde gebieden en 

ruimten waar alleen bevoegd personeel mag komen. Indien dit toch gesigna-

leerd wordt, dient dit onverwijld aan de verantwoordelijke gebiedsbeheerder 

dan wel de portier van het desbetreffende gebouw gemeld te worden.

c.  De aanvrager/opdrachtgever van een bezoekerspas, zijnde een gemachtigde 

als bedoeld in de procedures van Toegangszaken Schiphol, is verantwoordelijk 

voor de personen die in zijn opdracht voor of namens zijn afdeling 

 werkzaamheden moeten verrichten, dan wel bezoeken moeten afleggen,  

in aangewezen beschermde gebieden dan wel beveiligde gebieden (zoals 

 kantoren, werkplaatsen, etc.). Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in:

 -   er voor zorgdragen dat bedoelde personen voldoen aan de door de directie 

opgelegde draagplicht;
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� -   onderwerping aan dergelijk gedrag wordt hetzij expliciet hetzij impliciet 

gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;

 -   onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon 

wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;

 -   dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te 

tasten en/ of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving 

wordt gecreëerd.

�.  Onder agressie en geweld wordt verstaan: 

  Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, 

bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband 

houden met het verrichten van arbeid.

Artikel	6  Maatregelen en instrumenten
�.  De vennootschap hanteert de volgende maatregelen en instrumenten om 

gewenste omgangsvormen te stimuleren en ongewenste omgangsvormen te 

voorkomen:

�.  Voorbeeldfunctie leidinggevenden:

  Schiphol Group acht het van groot belang dat leidinggevenden zelf de 

gewenste omgangsvormen hanteren en daarnaast duidelijk stelling nemen 

tegen ongewenste omgangsvormen. Zij vervullen hierin een toezichthoudende, 

signalerende en corrigerende functie.

�.  Voorlichting

  Alle werknemers worden in het bezit gesteld van de gedragscode ongewenste 

omgangsvormen en nader geïnformeerd over gewenste en ongewenste 

omgangsvormen, in het bijzonder over de fenomenen seksuele intimidatie, 

agressie en geweld. Voor nieuwe werknemers wordt de informatie opgenomen 

in de introductiemap.

�.  Vertrouwenspersonen

  Klachten over ongewenste omgangsvormen dienen in eerste instantie via de 

reguliere structuren binnen de organisatie worden ingediend, bijvoorbeeld  

bij leidinggevenden en/of de HR-managers.  Daarnaast biedt de in artikel  

  besproken klachtenregeling de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan  

zogeheten vertrouwenspersonen: personen die als zodanig zijn aangewezen, 

bekend zijn met de materie en een onafhankelijke en veilige positie innemen. 

Bij Schiphol Group is de bedrijfsmaatschappelijk werker hiertoe aangewezen  

en een apart hiervoor benoemde vertrouwenspersoon.

�. Inventariseren risico’s

  De RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) wordt gebruikt om de risico’s in  

de werkomgeving op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld 

in kaart te brengen. 

F.2  Regeling Gedragscodes

Paragraaf	1	 Gedragscode ongewenste omgangsvormen

Artikel	1	 Uitgangspunt Schiphol Nederland B.V. (vennootschap)
Uitgangspunt voor de vennootschap is dat de werknemers op een respectvolle, 

integere manier met elkaar omgaan en dat zij in een veilige en gezonde omgeving 

kunnen werken. Onze omgangsvormen dienen gebaseerd te zijn op onze waarden: 

respect, betrokkenheid en resultaatgericht.

Artikel	2	 Beleidsdoelstelling
In de Ondernemingscode van de vennootschap is bepaald dat het arbeidsklimaat 

voor de werknemers onder meer is gebaseerd op de volgende principes:

-  Respect voor de fundamentele rechten van de mens;

-  Zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

Artikel	3  Werkingssfeer
Deze gedragscode is van toepassing bij ongewenste omgangsvormen gehanteerd 

door en/ of tegen de werknemers en derden binnen de vestigingen en op de 

 terreinen waarvoor Schiphol Group verantwoordelijk is. 

Onder werknemer wordt verstaan de persoon met wie Schiphol Nederland B.V. 

een dienstverband is aangegaan.

Artikel	4	 Wettelijk kader
Conform de Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever binnen het algemene 

arbeidsomstandighedenbeleid een beleid te voeren met betrekking tot het 

beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en 

geweld.

Artikel	5	 Definities
�.  Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan:

  Omgangsvormen gehanteerd door een groep of een individu, gericht tegen 

een persoon of personen, die bedreigend, vernederend of intimiderend voor 

deze persoon of personen zijn. 

  In het bijzonder gaat het hier om uitingen van seksuele intimidatie, agressie 

en geweld.

�.  Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:  

  Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander 

verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, waarbij tevens sprake is van een van  

de volgende punten:
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Artikel	9		Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist de directie  

van de vennootschap.

De vennootschap stelt deze code ter hand aan een ieder die in opdracht van 

de vennootschap werkzaam is.

 

Paragraaf	2  Gedragscode e-mail en internet gebruik

Artikel	1  Doelstelling
De gedragscode bevat richtlijnen over de wijze waarop Schiphol Nederland B.V. 

(vennootschap) omgaat met het registreren, verzamelen en monitoren van - tot 

een persoon herleidbare - gegevens omtrent e-mail- en internetgebruik. Het doel 

van de gedragscode is het vinden van een goede balans tussen een verantwoord 

gebruik van Internet en e-mail en bescherming van de privacy van gebruikers op 

de werkplek.

Artikel	2	 Werkingssfeer
De gedragscode is van toepassing op de gebruiker die toegang heeft tot het 

computernetwerk en de externe verbindingen van Schiphol Group. Onder de 

gebruiker wordt verstaan een ieder die in opdracht van Schiphol Group toegang 

heeft tot het computernetwerk.

Artikel	3  Algemene uitgangspunten
�.   De toegang tot internet is bedoeld voor zakelijk gebruik. Het is niet 

 toegestaan om niet-bedrijfsgerelateerde activiteiten te ontplooien.  

De vennootschap is bevoegd om de toegang tot internet te beperken.  

In ieder geval zullen sites met een pornografische, racistische, discriminerende 

en/of een op entertainment (spelletjes, muziekbestanden e.d.) gerichte 

inhoud worden geweerd. De vennootschap behoudt zich het recht voor ook  

de toegang tot andere sites te beperken. Het is in geen geval toegestaan  

sites te bezoeken die de naam van Schiphol Nederland B.V. in diskrediet  

kunnen brengen. 

�.  De vennootschap kan toegang tot internet toestaan, maar is tevens bevoegd 

de toegang tot internet geheel of gedeeltelijk te verbieden.

  De gebruikelijke gedragsregels, zoals de regels die momenteel gelden voor 

het ondertekenen van schriftelijke correspondentie, voor het vertegen-

woordigen van de vennootschap en voor het verzenden van post  zijn ook van 

toepassing op e-mail en andere toepassingen (zoals telefoneren via internet). 

(Zie hiertoe ook de Huisstijlwijzer Schiphol Group op het intranet).
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��. Beschermende voorzieningen

  Indien blijkt dat beschermende voorzieningen dienstbaar zullen zijn aan de 

preventie van seksuele intimidatie, agressie en geweld worden deze, binnen 

de fysieke en financiële mogelijkheden, aangebracht. Dit kan o.m. voortvloeien 

uit de RI&E en het daarop volgende Plan van Aanpak, maar ook uit bijv. 

 aanwijzingen van de vertrouwenspersonen. 

�. Overleg met de medezeggenschapsorganen

  Voortvloeiend uit de Arbowet en de WOR zal het thema ongewenste 

omgangsvormen onderwerp van bespreking zijn in het overleg met de ARBO 

Commissie van de Centrale Ondernemingsraad. Daarnaast wordt het thema 

aan de orde gesteld in het reguliere decentrale en centrale overleg tussen de 

bestuurder en de betreffende ondernemingsraad.

�. Overleg met de Arbodienst

  Op basis van de RI&E’s en naar behoefte wordt overleg gevoerd met de 

Arbodienst over de inhoud en uitvoering van het beleid inzake ongewenste 

omgangsvormen.

Artikel	7	 Klachtenregeling
Onderdeel van het beleid is een formele klachtenregeling die beschrijft hoe er met 

een klacht aangaande ongewenste omgangsvormen wordt omgegaan. De regeling 

beschrijft onder meer aan welke eisen een klacht moet voldoen, bij wie een klacht 

kan worden ingediend, wat de positie van de vertrouwenspersonen in de procedure 

is, hoe de klachtencommissie is samengesteld en functioneert en welke sancties er 

tegen de pleger van het ongewenste gedrag kunnen worden getroffen.

Artikel	8	 Naleving
�.   De vennootschap behoudt zich als werkgever het recht voor in geval van 

ongewenste omgangsvormen sancties te treffen die zij op grond van de wet, 

de CAO en/ of de (arbeids-) overeenkomst ten aanzien van de aangeklaagde 

mag treffen, daaronder ook begrepen beëindiging van de (arbeids-) overeen-

komst, al dan niet door middel van ontslag op staande voet. Zie hiertoe ook 

hoofdstuk 2 en F.1 Regeling Bijzondere plichten van de werknemer (p.168) uit 

de Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.. 

  Indien de aangeklaagde meent benadeeld te zijn in zijn rechten op grond van 

deze gedragscode, dan kan hij zich richten tot de Commissie van Beroep, zoals 

genoemd in hoofdstuk 10 van de Arbeidsvoorwaardenbundel.

  Voor zover het tot de mogelijkheden behoort, behoudt Schiphol Group zich 

als opdrachtgever aan derden het recht voor om, in geval van ongewenste 

omgangsvormen, sancties te treffen die zij op grond van de wet en of 

 overeenkomst met betrokkene mag treffen.
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Artikel	5		Internet gebruik
�.  Het is gebruikers toegestaan, in beperkte mate, het internet systeem voor niet 

zakelijk verkeer te gebruiken, mits dit niet storend is voor de dagelijkse 

 werkzaamheden.

�. Het is in geen geval toegestaan internet te gebruiken om:

 -  sites, die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstoot-

gevend materiaal bevatten, te bezoeken, te bekijken of te downloaden;

 -  Indien de gebruiker ongevraagd materiaal van deze aard krijgt aangeboden, 

dient hij dat aan zijn leidinggevende c.q. opdrachtgever te melden;

 -   te winkelen, gokken of deel te nemen aan kansspelen en chat-/babbel-

boxen;

 -  zich zonder toestemming van Schiphol Group toegang te  verschaffen tot 

niet openbare bronnen op het internet;

 -   in strijd met de wet of ‘Ondernemingscode Schiphol Group’ te handelen;

 -  software, gegevens en artikelen te downloaden of te kopiëren waarvoor 

auteursrechten of licenties gelden, dan wel anderszins bestanden te down-

loaden die het functioneren van het netwerk op de een of andere wijze  

in gevaar kunnen brengen. (Dit laatste geldt met name voor bestanden 

groter dan 5Mb).

Artikel	6	 E-mail gebruik
�.  Het is gebruikers toegestaan, in beperkte mate, het e-mail systeem voor  

niet zakelijk verkeer te gebruiken, voor het ontvangen en versturen van 

 persoonlijke e-mail berichten, zowel intern als extern, mits dit niet storend  

is voor de dagelijkse werkzaamheden en mits de e-mail berichten niet zijn 

 voorzien van attachments zoals geluidsfragmenten en/ of afbeeldingen.

�. Het is in ieder geval niet toegestaan om door middel van e-mail:

 -  De naam van Schiphol Nederland B.V. in diskrediet te brengen;

 -  berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen;

 -   dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discrimi-

nerende berichten en kettingmailberichten te verzenden of door te sturen;

 -   iemand lastig te vallen. Indien de gebruiker ongevraagd informatie van 

deze aard aangeboden krijgt, dient hij dat te melden aan zijn 

 leidinggevende c.q. opdrachtgever.

Artikel	7	 Controle
�.  Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op een 

 zorgvuldig gebruik overeenkomstig deze code, worden van tijd tot tijd in 

opdracht van de directie door de afdeling T/EXP controles uitgevoerd. 
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��.   Indien de gebruiker er niet zeker van is of de richtlijnen van deze gedragscode 

in een bepaalde situatie van toepassing zijn, dan dient hij dit voor te leggen 

aan zijn leidinggevende c.q. opdrachtgever.

Artikel	4  Algemeen gebruik
�.  Gebruikers die toegang hebben tot e-mail en internet dienen zich ervan 

bewust te zijn dat al hun acties rechtstreeks te herleiden zijn tot Schiphol 

Group en dienen daarom conform de ‘Ondernemingscode Schiphol Group’ te 

handelen en de grenzen van de wet- en regelgeving te respecteren. 

�.  De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van 

kwetsbaarheid, en een eigen vorm van beveiliging. Deze vraagt om speciale 

aandacht op tenminste de volgende punten:

 -   het downloaden van software en applicaties is niet toegestaan, tenzij 

vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de manager Exploitatie 

van de afdeling T/EXP. Deze toestemming wordt alleen verleend als wordt 

voldaan aan de geldende rechten en eventuele licenties worden betaald. 

Gedownloade software en applicaties moeten op virussen zijn gescand 

voor gebruik;

 -   vertrouwelijke interne stukken mogen niet per e-mail aan een extern adres 

worden verstuurd;

 -   het is niet toegestaan inkomende privé-berichten te genereren door deel 

te nemen aan niet-zakelijke nieuwsbrieven en dergelijke.

 -  e-mail dient een disclaimer te bevatten.

�.  Inbreuken op beveiliging, van binnenuit of  vanuit de buitenwereld, dient  

u aan de  helpdesk van de afdeling T/EXP te melden, via toestel 4445.

�.  Met vertrouwelijke informatie van of over opdrachtgevers en van of over  

de vennootschap dient zorgvuldig te worden omgegaan. Daarom mag in  

geen geval, zonder toestemming van D/CC,  vertrouwelijke, of anderszins 

bedrijfsspecifieke informatie op internet worden gepubliceerd. 

�.  Zonder toestemming mogen gebruikers geen wachtwoorden en/of 

 gebruiksnamen uitwisselen, niet-gemachtigde gebruikers toegang bieden tot 

het systeem of e-mail en internetberichten van andere gebruikers openen. 

Gebruikers mogen de toeganggegevens, waaronder wachtwoorden en/of 

gebruikersnamen, niet verzenden, vastleggen of gemakkelijk toegankelijk 

maken.
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�van aanvraag beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt 

ingewilligd wordt de correctie zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

�.  Verwijderingsrecht: gebruikers hebben het recht om over hen geregistreerde 

gegevens, die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met deze gedragscode 

of een wettelijk voorschrift te laten verwijderen en te vernietigen. Op een 

verzoek tot verwijdering en vernietiging wordt binnen vier weken na de 

datum van aanvraag beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, 

vindt de verwijdering en vernietiging zo spoedig mogelijk plaats.

Artikel	9  Sancties
�.   Schiphol Group behoudt zich als werkgever het recht voor om in geval van 

overtreding van één of meer van de bepalingen van deze code, sancties te 

treffen die zij op grond van de wet, de CAO en/of de (arbeids)overeenkomst 

met de betrokkene mag treffen, daaronder ook begrepen beëindiging van de 

(arbeids)overeenkomst, al dan niet door middel van ontslag op staande voet.

  Zie hiertoe ook hoofdstuk 2 en F.1 Regeling Bijzondere plichten van de  

werknemer (p.168) van de Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.. 

  Indien de gebruiker meent benadeeld te zijn in zijn rechten op grond van 

deze gedragscode, dan kan hij zich richten tot de commissie van beroep.

�.     De vennootschap behoudt zich als opdrachtgever het recht voor om, in geval 

van overtreding, sancties te treffen die zij op grond van de wet en of 

 overeenkomst met betrokkene mag treffen.

Artikel	10  Slotbepalingen
�.  In alle gevallen waarin deze code niet voorziet, beslist de directie van Schiphol 

Group in samenspraak met de Centrale Ondernemingsraad.

�.  Schiphol Group stelt deze gedragscode ter hand aan een ieder die in opdracht 

van Schiphol Group toegang heeft tot het computernetwerk, waarbij deze 

personen geacht worden zich te gedragen conform deze code.

�. De werking van deze gedragscode wordt na 1 jaar geëvalueerd.

Paragraaf	3  Gedragscode contacten met externe relaties 

Artikel	1  Doelstelling
De gedragscode geeft de ethische spelregels weer die werknemers in hun 

 contacten met externe zakelijke relaties in acht moeten nemen conform de 

 bepalingen in de Ondernemingscode paragraaf 4 – Zaken doen.

Daarnaast wordt toegezien op de technische integriteit en beschikbaarheid 

van de infrastructuur en diensten.

  Het toezicht op het gebruik zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren 

van het gebruik van internet en e-mail verkeer (tijdsbesteding, sites die 

bezocht worden). Daartoe kunnen anonieme lijsten van bezochte internetsites 

en van verstuurde e-mails worden uitgedraaid.

�.  Binnenkomend internet- en e-mailverkeer wordt zo goed mogelijk 

 gecontroleerd op virussen en soortgelijk ongerief. Mocht blijken dat een  

e-mailbericht een virus bevat, dan wordt het in het algemeen automatisch 

tegengehouden en worden de  verzender en de ontvanger daarover ingelicht. 

Indien desondanks een e-mail  wordt ontvangen dat mogelijk een virus bevat, 

dan dient de ontvanger onverwijld contact op te nemen met de helpdesk van 

de afdeling T/EXP, toestel 4445.

�.  Indien mocht blijken dat in strijd met deze code wordt gehandeld of indien 

daarvoor aanwijzingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen of buiten de 

organisatie en systeemstoringen), dan kunnen gegevens van (de) betrokken 

gebruiker(s) worden uitgedraaid, bekeken en gebruikt door een -door de 

manager van de afdeling T/EXP - aan te wijzen functionaris en de afdeling 

Bedrijfsbeveiliging en Onderzoeken in samenspraak met de directie, BU/BV 

directeur dan wel general manager.

�.  Persoonsgebonden gegevens worden slechts bewaard indien er sprake is van een 

ernstig vermoeden van schending van deze gedragscode. In overige gevallen 

worden gegevens die herleidbaar zijn tot individuele personen direct vernietigd.

�.  De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader 

onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker 

 noodzakelijk is.

  De  verwerking van persoonsgegevens zal worden aangemeld bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel	8	 Rechten van gebruikers
�.  Inzagerecht: gebruikers hebben het recht de over hen geregistreerde gegevens 

in te zien. Verzoeken om inzage aan de directie, BA-directeur dan wel general 

manager worden in beginsel binnen vier weken na de datum van aanvraag 

ingewilligd.

�.  Kopierecht: gebruikers hebben in beginsel het recht van de over hen 

 geregistreerde gegevens een kopie te ontvangen binnen vier weken na de 

datum van aanvraag.

�.  Correctierecht: gebruikers hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit 

de geregistreerde gegevens te (laten) verbeteren of aan te vullen. Op verzoeken 

tot correcties of aanvulling wordt in beginsel binnen vier weken na de datum 
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� -   Indien de werknemer afziet van gebruik van de uitnodiging stelt hij/zij  

de uitnodigende partij hiervan in kennis.

 -  Indien de werknemer wel gebruik wil maken van de uitnodiging, stelt hij/

zij de leidinggevende hiervan op de hoogte en onderbouwt het nut  

en de noodzaak van het bijwonen van het evenement.

 -  De manager kan alsnog besluiten dat de werknemer geen gebruik zal 

maken van de uitnodiging. In dat geval stelt, in onderling overleg, de 

werknemer of de manager de uitnodigende partij hiervan op de hoogte.

�.   Een privé opdracht van een werknemer aan een externe relatie / leverancier 

waarmee hij in het kader van zijn werk mee te maken kan hebben moet ten 

principale worden vermeden.

�.  Voor ‘eigen’ werknemers en personeel van collega- en inleenbedrijven dienen 

te allen tijde de wettelijke en specifieke Schiphol Nederland B.V. voorschriften 

en procedures op het gebied van ARBO, gezondheid, veiligheid, milieu en 

security en zorg voor doeltreffende preventieve maatregelen gehandhaafd te 

worden. In geval van calamiteiten moeten de van toepassing zijnde repressieve 

maatregelen uitgevoerd worden.

Artikel	7  Verantwoorde manier van zaken doen
Voor een verantwoorde manier van zaken doen geldt het volgende:

-  Kies betrouwbare partners (relaties, leveranciers en dienstverleners).

-  Zet materiële afspraken, overeenkomsten en contracten op schrift.

-   Als een partner bewust de wet of een substantiële gedragsregel van Schiphol 

Nederland B.V. schendt, bevries dan de relatie tijdelijk en raadpleeg het 

hogere management over mogelijke beëindiging van de relatie.

-   Verzeker u ervan dat alle door Schiphol Group verrichte betalingen, direct of 

indirect, nu of later, die verband houden met een order van een leverancier, 

alleen aan de onderneming van die leverancier ten goede komen en aan 

 niemand anders.

Artikel	8	  Eerlijke concurrentie en rechtvaardige behandeling van  
externe relaties / leveranciers

�.  Relevante externe relaties / leveranciers moet een gelijke mogelijkheid 

 geboden worden om mee te dingen naar opdrachten.

�.  Potentiële externe relaties / leveranciers dienen van gelijke informatie te 

 worden voorzien

�.  Te verstrekken informatie aan externe relaties / leveranciers dient correct, 

neutraal en niet misleidend te zijn.

  Voor beide artikelen, 4 en 5, geldt dat het van belang is altijd de 

 verantwoordelijke inkoper en/of jurist tijdig in te schakelen.

Artikel	2	 Werkingssfeer
�.    De gedragscode is van toepassing op werknemers van Schiphol Nederland B.V. 

die in opdracht van Schiphol Group omgaan met externe relaties.

�.  Onder werknemer wordt verstaan iedere persoon met wie Schiphol Nederland 

B.V. een dienstverband is aangegaan.

Artikel	3   Algemeen uitgangspunt: loyaal zijn ten opzichte van de 
 onderneming

�.  Het belang van Schiphol Nederland B.V. is altijd uitgangspunt bij het 

 onderhouden van contacten met externe relaties.

�.  Persoonlijke belangen, die mogelijk strijdig zijn met ondernemingsbelangen, 

dienen door de werknemer uit eigen beweging te worden gemeld aan zijn  

leidinggevende.

�.  De werknemer dient het vragen om dan wel accepteren van geld, leningen en 

Kredieten van huidige of potentiële externe relaties / leveranciers na te laten. 

Tevens mag hij geen geschenken, amusement, gunsten of diensten accepteren. 

Zelfs de schijn van beïnvloedbaarheid moet hierbij worden vermeden.

Artikel	4  Omvang van relatiegeschenken
Relatiegeschenken waarvan de waarde per geschenk een bedrag van  25,- niet 

te boven gaat, mogen eenmaal per jaar geaccepteerd worden van een leverancier. 

Hierbij geldt dat de werknemer die het relatiegeschenk in ontvangst mag nemen 

een duidelijke zakelijke relatie moet hebben met de leverancier.

Artikel	5  Bedrijfsbezoeken
Voor werknemers die in het kader van hun functie bedrijven bezoeken van klanten 

en leveranciers (in verband met bijvoorbeeld afnamecontroles van materialen die 

verwerkt worden tijdens nieuwbouw en onderhoudswerken), geldt de volgende 

regel:

Indien voor het bedrijfsbezoek kosten moeten worden gemaakt voor reizen en 

verblijven, zijn deze kosten te allen tijde voor rekening van Schiphol Nederland B.V. 

Voor de aanvraag van de reis- en verblijfkosten gelden de 

declaratieprocedures binnen het bedrijf.

Artikel	6  Uitnodigingen voor evenementen
�.   Indien werknemers uitgenodigd worden door leveranciers en klanten voor het 

bijwonen van evenementen (bijvoorbeeld voetbalwedstrijden, 

 golfevenementen, bedrijfsjubilea, theaterbezoeken, tentoonstellingen) 

 gelden de volgende regels:

 -  De werknemer meldt te allen tijde dat hij door een partij is uitgenodigd.
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F.3  Regeling Schadevergoeding

Artikel	1  Schadevergoeding door de werknemer
De werknemer kan door de werkgever worden verplicht tot gehele of 

 gedeeltelijke schadevergoeding van de door de vennootschap geleden schade 

aan bedrijfseigendommen, voor zover deze aan opzet, grove nalatigheid of grove 

onachtzaamheid van de werknemer is te wijten.

Het bedrag van de schadevergoeding wordt niet vastgesteld, dan nadat de 

 werknemer in de gelegenheid is gesteld, zich te verantwoorden.

De inhouding van de schadevergoeding op het salaris zal per maand niet meer 

bedragen dan 5% van het bruto salaris.

Artikel	2	 Schadevergoeding door de werkgever
Indien aan kleding of andere eigendommen van de werknemer in de uitoefening 

van zijn functie schade wordt toegebracht, welke schade niet het gevolg is van 

schuld, hieronder begrepen onvoorzichtigheid of nalatigheid van de werknemer, 

wordt hem een naar het oordeel van de werkgever redelijke schadevergoeding 

toegekend.

Artikel	3	 Hoogte van de Schadevergoeding
Bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding als bedoeld onder 1 en 

2 wordt rekening gehouden met:

-  de nieuwwaarde;

-  de gebruikstijd tot aan het moment van beschadiging;

-  de standaard gebruiksduur;

-  de restwaarde nadat de standaard gebruiksduur is verstreken; 

-  de restwaarde nadat de beschadiging heeft plaatsgevonden.
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Artikel	9	 Naleving
�.  De vennootschap behoudt zich als werkgever het recht voor om in geval van 

overtreding van één of meer van de bepalingen van deze code, sancties te 

treffen die zij op grond van de wet, de arbeidsvoorwaardenbundel en /of de 

(arbeids)overeenkomst met de betrokkene mag treffen, daaronder ook 

 begrepen beëindiging van de (arbeids)overeenkomst, al dan niet door middel 

van ontslag op staande voet. Zie hiertoe ook hoofdstuk 2 en F.1 Regeling 

Bijzondere plichten van de werknemer (p.168).

  Indien de betrokkene meent benadeeld te zijn in zijn rechten op grond van 

deze gedragscode, dan kan hij zich richten tot de Commissie van Beroep.

�.  De vennootschap behoudt zich als opdrachtgever het recht voor om, in geval 

van overtreding, sancties te treffen die zij op grond van de wet en of 

 overeenkomst met betrokkene mag treffen.

Artikel	10	 Slotbepalingen
�.  In alle gevallen waarin deze code niet voorziet, beslist de directie van de 

 vennootschap.

�.  De vennootschap stelt deze gedragscode ter hand aan een ieder die in 

opdracht van de vennootschap werkzaamheden verricht, waarbij deze 

 personen geacht worden zich te gedragen conform deze code.

�. De werking van deze gedragscode wordt na één jaar geëvalueerd.
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geëvalueerd door middel van een toetsing van de in de voorafgaande periode 

gewaardeerde functies.

�. Samenstelling FunctieEvaluatieCommissie (FEC).

 -  De voorzitter: een daartoe door de directeur HR aangewezen functionaris.

 -  De secretaris: een daartoe door de directeur HR aangewezen functionaris.

 -   Drie leden:  worden uit de BA’s / SU’s gekozen om een evenwichtige 

 benadering te waarborgen.

   Zowel voor de voorzitter als voor de secretaris zal door de directeur HR 

een plaatsvervanger worden aangewezen.

Ter completering van de beeldvorming is de commissie bevoegd nadere informatie 

in te winnen bijvoorbeeld bij het verantwoordelijk management en/of de senior 

HR-advisor.

In zeer bijzondere gevallen waarin het, naar het oordeel van de FEC, evident is 

dat de functiematrix niet voldoet, zal de betreffende functietypering via het 

M.R.F.S.-systeem worden gewaardeerd.

�. Werkwijze FunctieEvaluatieCommissie (FEC).

  De FEC toetst het ingediende waarderingsvoorstel aan de Functiematrix ten 

einde de consistentie van het beleid te kunnen waarborgen. Deze toetsing 

resulteert in een advies aan de verantwoordelijk manager omtrent de 

 functiewaardering. Dit advies wordt via de senior HR-advisor gecommuniceerd  

aan het management.

  De FEC komt in principe eenmaal per kwartaal bij elkaar om de ingediende 

waarderingsvoorstellen te bespreken. In geval van organisatorische wijzigingen 

en daarmee gepaard gaande functiewijzigingen kan de commissie op verzoek 

van de betrokken senior HR-advisor op ad hoc basis bij elkaar komen.

�. Besluitvorming

 a.  Stemt het advies van de FEC overeen met het door de betrokken manager 

voorgedragen waarderingsvoorstel dan wordt de directeur HR van deze 

consensus op de hoogte gesteld. Op grond hiervan neemt de directeur HR, 

bij delegatie van de president-directeur, een beslissing over de functie-

waardering van de functie. De betrokken manager wordt schriftelijk op  

de hoogte gesteld van het door de directeur HR genomen waarderings-

besluit.

Toelichting: De betrokken manager stelt de werknemer in kennis van het 

 genomen waarderingsbesluit.
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�Overige Regelingen

G.1  Regeling Functiewaardering

Artikel	1		Procedure
Onderstaande regeling voorziet in de procedure waarbij op grond van een 

 organieke functiebeschrijving door middel van onderstaande criteria een besluit 

tot een functiewaardering genomen wordt voor een specifieke functie in een 

bepaald bedrijfsonderdeel. Mochten er in een bedrijfsonderdeel belangrijke  

organisatorische veranderingen noodzakelijk zijn dan moet hiervoor eerst een 

adviesaanvraag bij de betrokken Ondernemingsraad worden ingediend.

Artikel	2	 Vaststelling functietypering
Op basis van de organieke beschrijvingsmethode wordt een functietypering 

 vastgesteld. Hiertoe worden aan de hand van een aantal kenmerkende 

 bestanddelen van een functie kerntaken beschreven. Deze kerntaken zijn 

 gebaseerd op doel en taakstelling van een bedrijfsonderdeel met inachtneming 

van de formele organisatiestructuur.

De typering wordt vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het management 

van een bedrijfsonderdeel, na ingewonnen advies bij de HR-advisor. Door de HR-

advisor wordt eveneens ondersteuning verleend met betrekking tot de  

functieanalyse. Een en ander wordt weergegeven in een standaard model 

 functietypering geldend voor de gehele organisatie. Op gemotiveerd verzoek van 

de werknemer wordt na drie jaar getoetst of de functietypering nog actueel is.

Artikel	3	 Vaststelling functiewaardering
�. Voorstel functiewaardering

  Het voorstel tot functiewaardering wordt door de senior HR-advisor, namens 

de voor de functie verantwoordelijke manager, schriftelijk gericht aan de 

secretaris van de FunctieEvaluatieCommissie (FEC).

 Het voorstel gaat vergezeld van:

 -  de vastgestelde functietypering;

 -   de voorgestelde functiewaardering gebaseerd op de functiematrix 

 alsmede de motivering behorend bij het waarderingsvoorstel geïllustreerd 

met voorbeeldfuncties.

Toelichting: De hierboven genoemde functiematrix ten behoeve van functiewaar-

dering, waarbij de daarin opgenomen functies zijn gewaardeerd met behulp van 

het M.R.F.S.-systeem, zal periodiek met de werknemersorganisaties worden 
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NB. Gezien de organieke benadering (dit betekent dat het een besluit betreft dat 

genomen wordt met betrekking tot de functie in plaats van tot de persoon) is bij 

zowel de functietypering als de functiewaardering ten aanzien van deze regeling 

een beroepsmogelijkheid – ingevolge artikel 1001 van de arbeidsvoorwaarden-

bundel bij de Commissie van Beroep uitgesloten. Een beroepsprocedure van een 

werknemer bij de kantonrechter ten aanzien van deze regeling is echter wel 

mogelijk, zoals dit mogelijk is met betrekking tot alle besluiten die betrekking 

hebben op de arbeidsovereenkomst.

�. Slotbepaling

   De werkgever kan besluiten om de vaststelling van de waardering van 

bepaalde functies op een andere wijze te doen geschieden dan volgens 

bovenstaande regeling en procedure.

 Deze functies zijn:

 �.  de functies waarin personeelsleden werkzaam zijn voor wier aanstelling, 

vaststelling van beloning en beëindiging dienstverband de werkgever 

ingevolge de statuten van de vennootschap de machtiging van de Raad 

van Commissarissen behoeft;

 �.  de functies die na overleg tussen partijen bij de CAO Schiphol Nederland 

B.V. (Commissie van Overleg) door de werkgever uit beleidsoverwegingen 

als zodanig worden aangewezen.

Toelichting: Functies, ingedeeld in salarisniveau 13 en hoger, vallen in zoverre buiten 

de toepassing van deze regeling dat de rangorde hiervan na ingewonnen advies 

wordt bepaald door de werkgever op basis van de Hay functie-evaluatie systematiek.
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� b.  Stemt het advies van de FEC niet overeen met het door de betrokken 

manager voorgedragen waarderingsvoorstel dan zal op initiatief van de 

voorzitter van de FEC overleg met de manager plaats vinden. Resulteert  

dit overleg alsnog in overeenstemming dan volgt de onder 4a beschreven  

procedure.

 c.  Blijft overeenstemming achterwege dan dient de betrokken manager in de 

hiërarchische lijn bevestiging te verkrijgen van zijn waarderingsvoorstel 

binnen een daartoe tussen partijen van tevoren afgesproken periode. 

Wordt het waarderingsvoorstel van de aanvragende manager niet 

 overgenomen in de hiërarchische lijn dan zal alsnog de besluitvorming 

plaatsvinden conform de in 4a beschreven procedure.

 d.  Wordt in de hiërarchische lijn het waarderingsvoorstel van de aanvragende 

manager wel overgenomen dan zal uiteindelijk de eindverantwoordelijke 

manager* aangaande het waarderingsvoorstel bezwaar aantekenen bij de 

bezwarencommissie. Deze commissie bestaat uit directeur HR en twee 

directeuren van een BA of SU. De commissie bereidt het besluit voor over 

de uiteindelijke functiewaardering op basis van de input van zowel de  

FEC als de indiener van het bezwaar. Voordat de commissie een advies 

 formuleert, dient er consensus te bestaan binnen de commissie. Vervolgens 

wordt na advies van de commissie een besluit genomen over de definitieve 

indeling van de functie door een DT-lid. 

   Tegen de uiteindelijke indelingsbesluiten kan niet intern in beroep worden 

gegaan.

Toelichting: Onder eindverantwoordelijk manager wordt in zijn algemeenheid 

 verstaan de manager die binnen een bedrijfsonderdeel de rechtstreekse rapporta-

gelijn met de directie onderhoudt.

�. Bezwaarmogelijkheden

  Voor de werknemer bestaat de mogelijkheid om, indien hij het niet eens is 

met zijn functiewaardering, bezwaar aan te tekenen bij zijn direct hiërarchische 

leidinggevende ofwel diens naast hogere hiërarchische leidinggevende (dus 

niet bij de FEC). In het laatste geval dient de direct hiërarchische leidinggevende 

hiervan in kennis te worden gesteld.

De werknemer zal in principe binnen 30 dagen na kennisneming van het bezwaar 

hierop een reactie ontvangen van zijn direct hiërarchische leidinggevende dan 

wel van diens naast hogere hiërarchische leidinggevende. Indien de bezwaar 

makende werknemer het niet eens is met voornoemde reactie, kan hij zich wenden 

tot de bezwarencommissie.
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 beschikbaar om het mogelijk te maken dat werknemersorganisaties hun leden 

kunnen informeren. Daarbij dient de grootste mate van zorgvuldigheid in acht 

genomen te worden, opdat te allen tijde de herkomst van de berichten voor  

de ontvanger duidelijk is. Eventuele kosten van het gebruik hiervan zijn voor 

rekening van de betrokken vakbond.
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�G.2  Regeling Faciliteiten voor vakbondsactiviteiten

Artikel	1  Bijdrage aan werknemersorganisaties
De vennootschap zal aan de gezamenlijke werknemersorganisaties jaarlijks per 

werknemer die lid is van een der werknemersorganisaties die partij zijn bij deze 

CAO de volgende bijdragen verstrekken:

-  een bijdrage in de kosten van scholings- en vormingswerk en te maken 

 vergaderkosten ter hoogte van  30,05. Deze bijdrage zal jaarlijks per 1 april 

worden geïndexeerd aan de hand van het afgeleide prijsindexcijfer over het 

kalenderjaar daarvoor.

-   een bijdrage ter hoogte van 30% van de contributie met een maximum van  

 46,06.

 Peildatum voor de werkgeversbijdragen is 1 januari van het kalenderjaar.

Artikel	2  Faciliteiten voor vakbondsactiviteiten
Aan de werknemer, die tevens optreedt als kaderlid van een van de werknemers-

organisaties met wie deze CAO is aangegaan, worden de volgende faciliteiten 

beschikbaar gesteld:

�.  De werkgever verleent toestemming zijn arbeid gedurende een redelijk te 

achten aantal dagen per jaar te onderbreken voor vakbondswerk in of buiten 

de vennootschap.

�.  Het bepaalde in het eerste lid kan evenzo worden toegepast ten aanzien van 

werknemers op wie, hoewel geen kaderlid zijnde, een beroep wordt gedaan 

voor het verlenen van medewerking aan bepaalde vakbondsactiviteiten.

�.  De werkgever zal van geval tot geval beoordelen in hoeverre verzoeken om 

bijzonder verlof ten behoeve van vakbondsactiviteiten voor inwilliging 

 vatbaar zijn. Bij de oordeelsvorming zal mede als criterium gelden, of de 

werkzaamheden bij de vennootschap de afwezigheid van betrokkene 

 mogelijk maken.

�.  De werknemersorganisaties kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de 

werkgever voor vrijstelling van daartoe aangewezen kaderleden voor 

 maximaal de helft van de gemiddelde standaard arbeidsduur per werknemer. 

De samenloop van vrijstelling voor vakbond en OR-activiteiten dient beperkt 

te blijven tot de helft van de gemiddelde standaard arbeidsduur per werknemer.

�.  De kaderleden worden in de gelegenheid gesteld om internationaal overleg 

te voeren met hun zusterorganisaties en de kaderleden aldaar. De werkgever 

zal hiertoe – op basis van een vooraf verstrekt schriftelijk verzoek daartoe 

naar redelijkheid en billijkheid de reis- en verblijfkosten vergoeden.

�.  De werkgever stelt zijn interne elektronische communicatiemiddelen 
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�.  Indien ten aanzien van een werknemer een wijziging in het voor hem geldende 

werkrooster plaatsvindt in verband met door die werknemer te verrichten 

 activiteiten (het bijwonen van vergaderingen inbegrepen) ten behoeve van  

de COR, de OR of van een bovenbedoelde commissie van die raden, zal aan 

hem geen vergoeding worden uitbetaald als bedoeld in artikel 9 lid 5 en 6  

van A.2 Regeling Werkzaamheden in wisselend werkrooster (p.75).
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�G.3  Regeling Faciliteiten voor OR activiteiten

Artikel	1  Vergaderingen COR en OR buiten werktijd
Ten aanzien van een werknemer, die lid is van de Centrale Ondernemingsraad, de 

Ondernemingsraad of van een commissie van die raden, zoals bedoeld in artikel 

15, lid 1 en 2, van de Wet op de ondernemingsraden, gelden de volgende richtlijnen 

inzake de omvang van het recht op vrijstelling van de eigen werkzaamheden in 

verband met de uitoefening van medezeggenschapstaken:

 Richtlijn

  

  lid van de OR 0,2 fte 

  lid van de OR, tevens lid van een commissie in de zin 0,3 fte 

  van artikel 15 van de Wet op de Ondernemingsraden  

  lid van de OR, tevens voorzitter of secretaris OR: 0,3 fte 

  lid van de OR, tevens lid COR 0,4 fte 

  lid van de COR, tevens lid dagelijks bestuur COR 0,5 fte 

Doel van bovenstaande richtlijn is het aanreiken van een handvat waarmee 

manager en werknemer kunnen bepalen of de daadwerkelijke onder werktijd 

gegeven vrijstelling gedurende een bepaalde periode voldoet aan de eis dat  

enerzijds de reguliere werkzaamheden (gedeeltelijk) moeten kunnen doorgaan 

en anderzijds dat de werkgever ruimte geeft aan de uitoefening van 

 medezeggenschapstaken.

Artikel	2  Uitvoering
�.  De tijd die ligt tussen het tijdstip van aanvang en dat van beëindiging van een 

bijgewoonde vergadering van bedoelde raden of commissie, voor zover deze 

vergadering plaatsvindt buiten het voor de werknemer geldende werk-rooster, 

worden vergoed met een gelijk aantal rusturen in de gewone werktijd.  

Het bepaalde in de vorige volzin is eveneens van toepassing ten aanzien van 

 overlegvergaderingen van de COR, de OR en de commissies van die raad met 

de bestuurder van de vennootschap respectievelijk diens vertegenwoordigers.

�.   Indien de bedrijfsuitvoering vergoeding in de rusturen niet toelaat, zal de  

vergoeding plaatsvinden op basis van het uursalaris van de werknemer.

�.  In het geval dat een lid van de OR of van een boven-bedoelde commissie  

van die raden een extra reis van huis naar de plaats van vergadering dient  

te maken, zal de hieraan verbonden extra reistijd worden gecompenseerd  

met één rustuur voor de heen- en terugreis tezamen.

���

R
eg

el
in

g
 G

�



G.5  Regeling Ideeënsysteem

Artikel	1  Doel
Doelstelling van het ideeënsysteem is het stimuleren van werknemers om 

 voorstellen te doen ter verbetering en/of bevordering van:

-  de bedrijfsvoering

-  de kwaliteit van de dienstverlening

-  de veiligheid in de ruimste zin van het woord 

-  het milieu

Artikel	2	 Ideeëncommissie
Werknemers kunnen een idee indienen bij de Ideeëncommissie, bestaande uit 

drie leden: een lid, voor te dragen door de medezeggenschap, een lid, voor te 

dragen door de werkgever en een voorzitter, aan te wijzen door de twee 

benoemde leden.

Artikel	3	 Idee 

�.  Als idee wordt aangemerkt elk voorstel dat bijdraagt aan de doelstelling van 

het ideeënsysteem, met uitzondering van ideeën die rechtstreeks voortvloeien 

uit het functionele aandachtsgebied van de werknemer, ideeën die direct of 

indirect in opdracht zijn opgesteld en ideeën die reeds eerder zijn ingediend.

�.   De indiener omschrijft zijn idee zo volledig mogelijk en dient dit in bij de 

ideeëncommissie.

�.  De ideeëncommissie vraagt zonodig nadere informatie bij de indiener en schakelt 

voor de beoordeling van de haalbaarheid van het idee zonodig derden in.

�.   Indien de inhoudelijke beoordeling van het idee niet binnen vier weken kan 

geschieden, deelt de ideeëncommissie mede op welke termijn de werknemer 

uitsluitsel krijgt over de haalbaarheid van het idee.

Artikel	4	 Beloning
�.  Indien het idee uitvoerbaar is en voldoet aan de doelstellingen van het ideeën-

systeem, ontvangt de indiener een beloning van  125,- bruto. De beloning 

kan ook in een andere vorm worden toegekend, bijvoorbeeld in  

de vorm van een geschenk of een diner.

�.  De Ideeëncommissie informeert de leidinggevende indien zij van oordeel is 

dat de hoogte van de beloning, zoals genoemd in lid 1, niet in verhouding 

staat tot de kwaliteit van het idee. Hiervan is sprake indien het ingestuurde 

idee zal worden uitgevoerd en een besparing van meer dan  10.000,- (over 

een maximum periode van 5 jaar) met zich meebrengt.

  De leidinggevende kan vervolgens besluiten een gratificatie toe te kennen op 
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�G.4  Regeling Kledingoverleg

Binnen de vennootschap is, ter regulering van het verstrekken van bedrijfskleding, 

een kledingoverleg ingesteld. Dit overleg is ondergebracht bij de Arbo-commissie 

van de COR. Ten behoeve van het kledingoverleg is een reglement opgesteld. 

Voor belangstellenden ligt dit ter inzage bij D/HR/SC.
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� basis van artikel 515 van de arbeidsvoorwaardenbundel, ter grootte van 5% 

van de besparingswaarde van het idee, met een maximum van  5000,- 

Hierover zal hij overleg plegen met de HR-advisor.

Artikel	5	 Eigendomsrechten
Na indiening komen alle eventueel uit het idee voortvloeiende intellectuele 

eigendomsrechten aan de vennootschap toe. Voorzover noodzakelijk zal de  

werknemer zijn medewerking verlenen aan het overdragen dan wel verkrijgen 

van deze rechten aan respectievelijk door de vennootschap.

Artikel	6	 Bekendmaking
Beloonde ideeën zullen intern bekend worden gemaakt.



1. Salaristabel per 1 april 2007  in Euro (2,75%) 2. Salaristabel per 1 april 2008 in Euro (2,75%)
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Schaal uurloon

maandsalaris

bij 34 uur

maandsalaris

bij 36 uur

maandsalaris

bij 38 uur

maandsalaris

bij 40 uur

1 Begin 10,34 1.523,43 1.613,04 1.702,65

Eind 12,86 1.894,71 2.006,16 2.117,61

2 Begin 11,01 1.622,14 1.717,56 1.812,98

Eind 14,08 2.074,45 2.196,48 2.318,51

3 Begin 11,54 1.700,23 1.800,24 1.900,25

Eind 14,85 2.187,90 2.316,60 2.445,30

4 Begin 12,09 1.781,26 1.886,04 1.990,82

Eind 15,67 2.308,71 2.444,52 2.580,33

5 Begin 12,86 1.894,71 2.006,16 2.117,61

Eind 16,89 2.488,46 2.634,84 2.781,22

6 Begin 13,84 2.039,09 2.159,04 2.278,99

Eind 18,04 2.657,89 2.814,24 2.970,59

7 Begin 14,89 2.193,79 2.322,84 2.451,89

Eind 19,27 2.839,11 3.006,12 3.173,13

8 Begin 16,19 2.385,33 2.525,64 2.665,95

Eind 20,89 3.077,79 3.258,84 3.439,89

9 Begin 18,18 2.678,52 2.836,08 2.993,64

Eind 23,58 3.474,12 3.678,48 3.882,84

10 Begin 19,78 2.914,25 3.085,68 3.257,11

Eind 26,14 3.851,29 4.077,84 4.304,39

11 Begin 20,21 2.977,61 3.152,76 3.327,91

Eind 28,13 4.144,49 4.388,28 4.632,07

12 Begin 21,77 3.207,45 3.396,12 3.584,79 3.773,47

Eind 30,22 4.452,41 4.714,32 4.976,23 5.238,13

13 Begin 23,75 3.499,17 3.705,00 3.910,83 4.116,67

Eind 32,10 4.729,40 5.007,60 5.285,80 5.564,00

14 Begin 25,49 3.755,53 3.976,44 4.197,35 4.418,27

Eind 35,15 5.178,77 5.483,40 5.788,03 6.092,67

15 Begin 29,17 4.297,71 4.550,52 4.803,33 5.056,13

Eind 39,88 5.875,65 6.221,28 6.566,91 6.912,53

16 Begin 31,03 4.571,75 4.840,68 5.109,61 5.378,53

Eind 44,35 6.534,23 6.918,60 7.302,97 7.687,33

17 Begin 34,17 5.034,38 5.330,52 5.626,66 5.922,80

Eind 51,17 7.539,05 7.982,52 8.425,99 8.869,47

Schaal uurloon

maandsalaris

bij 34 uur

maandsalaris

bij 36 uur

maandsalaris

bij 38 uur

maandsalaris

bij 40 uur

1 Begin 10,62 1.564,68 1.656,72 1.748,76

Eind 13,21 1.946,27 2.060,76 2.175,25

2 Begin 11,31 1.666,34 1.764,36 1.862,38

Eind 14,47 2.131,91 2.257,32 2.382,73

3 Begin 11,86 1.747,37 1.850,16 1.952,95

Eind 15,26 2.248,31 2.380,56 2.512,81

4 Begin 12,42 1.829,88 1.937,52 2.045,16

Eind 16,10 2.372,07 2.511,60 2.651,13

5 Begin 13,21 1.946,27 2.060,76 2.175,25

Eind 17,35 2.556,23 2.706,60 2.856,97

6 Begin 14,22 2.095,08 2.218,32 2.341,56

Eind 18,54 2.731,56 2.892,24 3.052,92

7 Begin 15,30 2.254,20 2.386,80 2.519,40

Eind 19,80 2.917,20 3.088,80 3.260,40

8 Begin 16,64 2.451,63 2.595,84 2.740,05

Eind 21,46 3.161,77 3.347,76 3.533,75

9 Begin 18,68 2.752,19 2.914,08 3.075,97

Eind 24,23 3.569,89 3.779,88 3.989,87

10 Begin 20,32 2.993,81 3.169,92 3.346,03

Eind 26,86 3.957,37 4.190,16 4.422,95

11 Begin 20,77 3.060,11 3.240,12 3.420,13

Eind 28,90 4.257,93 4.508,40 4.758,87

12 Begin 22,37 3.295,85 3.489,72 3.683,59 3.877,47

Eind 31,05 4.574,70 4.843,80 5.112,90 5.382,00

13 Begin 24,40 3.594,93 3.806,40 4.017,87 4.229,33

Eind 32,98 4.859,05 5.144,88 5.430,71 5.716,53

14 Begin 26,19 3.858,66 4.085,64 4.312,62 4.539,60

Eind 36,12 5.321,68 5.634,72 5.947,76 6.260,80

15 Begin 29,97 4.415,58 4.675,32 4.935,06 5.194,80

Eind 40,98 6.037,72 6.392,88 6.748,04 7.103,20

16 Begin 31,88 4.696,99 4.973,28 5.249,57 5.525,87

Eind 45,57 6.713,98 7.108,92 7.503,86 7.898,80

17 Begin 35,11 5.172,87 5.477,16 5.781,45 6.085,73

Eind 52,58 7.746,79 8.202,48 8.658,17 9.113,87
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Hoofdstuk	10	 Uw	beroepsmogelijkheden

Hoofdstuk	11		 Overige	bepalingen	en	slotbepalingen

Regelingen 
Regelingen	A		 Werkzaamheden,	beschikbaarheid	en	overwerk

A.1  Regeling Werkzaamheden in dagdienst

 m.u.v. artikel 2 Bepalingen inzake werktijden 

A.2   Regeling Werkzaamheden in wisselend werkrooster

 m.u.v. paragraaf 6 Beleidskader nieuwe jaarroosters

A.3 Regeling Werkzaamheden luchthavenbrandweer

A.4 Regeling Bedrijfshulpverlening

A.5 Regeling Beschikbaarheid buiten werktijd

A.6 Regeling Overwerk

  m.u.v. de artikelen 3 t/m 7 

Regelingen	C		 Voorzieningen	voor	werknemers

C.1 Regeling  Cafetariasysteem

C.3 Regeling Lening voor Scholing

C.4 Regeling Participatieregeling

C.6 Regeling  Levensloop

Regelingen	D	 Interne	mobiliteit	en	leeftijdsbewust	personeelsbeleid

D.1 Regeling  Leeftijdsbewust Personeelsbeleid

Regelingen	E		 Sociale	zekerheid

E.1 Regeling  Bovenwettelijke Uitkering bij Werkloosheid

E.2 Regeling   Aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid/

overlijden door of in dienst 

Regelingen	G		 Overige	regelingen

G.1  Regeling  Functiewaardering

G.2 Regeling  Faciliteiten voor vakbondsactiviteiten

Bijlagen
Bijlage	A	 Salaristabellen		
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BBijlage B   Overzicht van onderwerpen 
van overleg

Overzicht van onderwerpen van overleg tussen 

�. de vennootschap en de vakorganisaties en 

�. de vennootschap en de COR   

1  Vennootschap en vakorganisaties

Hoofdstukken
Inleiding,	1	en	3

Hoofdstuk	1		 Algemeen

Hoofdstuk	2		 Rechten	en	plichten	

 m.u.v. 

 art. 203 Cameratoezicht 

 art. 204 Non-activiteit

 art. 205 Disciplinaire maatregelen

 art. 209 Geheimhouding

 art. 210 Gedragcodes voor werknemers

 art. 217 Overige plichten van de werknemers

Hoofdstuk	3		 Het	verloop	van	uw	dienstverband

 m.u.v.

 art. 308 Interne mobiliteit

 art. 309 Scholingsvoorziening 

Hoofdstuk	4		 Uw	arbeidsduur	en	arbeidstijden

Hoofdstuk	5		 Uw	inkomen

 m.u.v. 

 art. 509 Tegemoetkomingen en vergoedingen 

  art. 510 Voorzieningen voor werknemers; het betreft hier  

de vergoeding van scholingskosten

 art. 516 Uitkering bij langdurig dienstverband

  art. 517 Uitkering bij pensionering, vervroegde uittreding, 

 functioneel leeftijdsontslag of volledige arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk	6	 Uw	vakantierechten

Hoofdstuk	7	 Bijzonder	Verlof

Hoofdstuk	8	 Ziekte	en	arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk	9	 Pensioen	en	vrijwillig	vervroegd	uittreden
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Regelingen
Regelingen	A		 Werkzaamheden,	beschikbaarheid	en	overwerk

A.1  Regeling Werkzaamheden in de dagdienst (nieuw)

 Het betreft hier: Art. 2 Bepalingen inzake werktijden

A.2  Regeling Werkzaamheden in wisselend werkrooster

 Het betreft hier: paragraaf 6 Beleidskader nieuwe jaarroosters

A.6 Regeling Overwerk

 Het betreft hier: 

  Art. 3 Rusttijd voor of na overwerk

 Art. 4 Rusttijd na langdurig nachtelijk overwerk

 Art. 5 Bijzondere bepalingen overwerkduur

 Art. 6 Gebruik maaltijd bij overwerk

 Art. 7 Vergoeding extra reistijd bij onverwachte opkomst

Regelingen	B		 Vergoedingen

B.1 Regeling Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer

B.2 Regeling Vergoeding dienstreizen

B.3 Regeling Vergoeding van verplaatsings- en verhuiskosten

Regelingen	C	 Voorzieningen	voor	werknemers

C.2 Regeling Scholingsvoorziening

C.5 Regeling Spaarloon

Regelingen	D	 Interne	mobiliteit	en	leeftijdsbewust	personeelsbeleid

D.2 Regeling Interne mobiliteit

Regelingen	E		 Sociale	zekerheid

E.3 Regeling Gezondheidsbeleid en ziekteverzuimbegeleiding

Regelingen	F	 Bijzondere	bepalingen

F.1 Regeling Bijzondere plichten van de werknemer

F.2 Regeling Gedragscodes

F.3  Regeling Schadevergoeding

Regelingen	G		 Overige	regelingen

G.3  Regeling Faciliteiten voor OR activiteiten

G.4 Regeling Kledingoverleg

G.5   Regeling Ideeënsysteem
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B2  Vennootschap en COR

Hoofdstukken
Inleiding,	2	en	3

Hoofdstuk	1		 Algemeen

Hoofdstuk	2				 Rechten	en	plichten

 Het betref hier: 

 art. 203 Cameratoezicht 

 art. 204 Non-activiteit

 art. 205 Disciplinaire maatregelen

 art. 209 Geheimhouding

 art. 210 Gedragcodes voor werknemers

 art. 217 Overige plichten van de werknemers

Hoofdstuk	3	 Het	verloop	van	uw	dienstverband

 Het betreft hier:

  art. 308 Interne mobiliteit

  art. 309 Scholingsvoorziening

Hoofdstuk	5	 Uw	inkomen

 Het betreft hier: 

 art. 509 Tegemoetkomingen en vergoedingen 

  art. 510 Voorzieningen voor werknemers; het betreft hier de 

vergoeding van scholingskosten

 art. 516 Uitkering bij langdurig dienstverband

  art. 517 Uitkering bij pensionering, vervroegde uittreding, 

 functioneel leeftijdsontslag of volledige arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk	11	 Overige	bepalingen	en	slotbepalingen

 Het betreft hier: 

 art. 1103 Overige regelingen en  faciliteiten

  art. 1104 CAO en overige arbeidsvoorwaarden

 art. 1105 Slotbepalingen
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Soort verlof Inkomsten Duur Aanvulling CAO 
op wet 

Loopbaan-
onderbreking:
-  voor studie of zorg
-   geen recht op 

 verlof

uitkering UWV van 
maximaal  490,54 
per maand

maximaal 6 maanden, 
minimaal 1/3 arbeids-
duur per week verlof

Nee

Ouderschapsverlof:
verlof per kind tot  
8 jaar

Onbetaald
-   Totaal verlof is 13 

maal de arbeids-
duur per week, 
verspreid over 
maximaal 26 
weken

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

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

Totaal verlof is 26 
maal de arbeidsduur 
per week, verspreid 
over maximaal 12 
maanden
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C Overzicht Wet Arbeid en Zorg plus CAO-aanvullingen

Soort verlof

Zwangerschaps-
verlof:
in verband met 
zwangerschap en 
bevalling

Adoptieverlof:
voor adoptie- en in 
sommige gevallen 
pleegouders

Kraamverlof:
na bevalling van  
de partner

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

persoonlijke 
omstandigheden

-   door overheid 
opgelegde  
verplichting

-   uitoefening actief 
kiesrecht

Kortdurend 
zorgverlof:
voor noodzakelijke 
verzorging zieke 
partner, ouders of 
inwonende (pleeg-) 
kinderen tenzij 
zwaarwegend 
bedrijfsbelang dit 
verhindert.

Inkomsten

uitkering UWV ter 
hoogte van het loon 
tot max. dagloon

uitkering UWV ter 
hoogte van het loon 
tot max. dagloon

werkgever betaalt 
salaris door

werkgever betaalt 
salaris door

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

Duur

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

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

2 werkdagen 
 gedurende 4 weken 
na de dag dat kind 
op adres moeder 
woont

-    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 

in overleg met werk-
gever kan per jaar 
maximaal 2 maal de 
arbeidsduur per 
week aan een werk-
nemer worden ver-
leend

Aanvulling CAO 
op wet 

Ja, art.704

Nee

Nee

Nee

Ja, behoud inkomen 
over maximaal 9 
dienstdagen verlof



Artikel	678  Dringende redenen voor de werkgever
�.   Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van 

 artikel 677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van 

de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze 

niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

�.   Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: 

 a.  wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever 

heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of 

deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop 

zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd; 

 b.   wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te 

missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;

 c.   wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of 

ander liederlijk gedrag;

 d.   wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of 

andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever 

onwaardig wordt;

 e.   wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn 

medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze 

bedreigt; 

 f.   wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn 

medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig 

met de wetten of de goede zeden;

 g.   wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom 

van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;

 h.   wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf  

of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;

 i.   wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf  

van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;

 j.   wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of 

opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;

 k.   wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt,  

welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;

 l.   wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft  

de bedongen arbeid te verrichten.

�.   Bedingen waarbij aan de werkgever de beslissing wordt overgelaten of er  

een dringende reden in de zin van artikel 677 lid 1 aanwezig is, zijn nietig. 
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Burgerlijk Wetboek Boek 7 Titel 10 
Arbeidsovereenkomst
Artikel	677		Opzegging wegens dringende reden
�.   Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te 

 zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die 

reden aan de wederpartij. De partij die opzegt zonder een dringende reden  

of zonder gelijktijdige mededeling van de dringende reden is schadeplichtig. 

�.   De partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, is 

 schadeplichtig. 

�.   Eveneens is schadeplichtig de partij die door opzet of schuld aan de weder-

partij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst 

 onverwijld op te zeggen, indien de wederpartij van die bevoegdheid heeft 

gebruik gemaakt of de rechter op die grond krachtens artikel 685 de  

arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

�.   Ingeval een der partijen schadeplichtig is, heeft de wederpartij de keus de  

in artikel 680 genoemde gefixeerde schadevergoeding of een volledige  

schadevergoeding te vorderen.

�.   Het niet in acht nemen van artikel 670 leden 1 tot en met 9, of van artikel 

670a maakt de werkgever niet schadeplichtig. 

  De werknemer kan in die gevallen gedurende twee maanden na de opzeg-

ging van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de vernietigingsgrond. 

Het beroep op de vernietigingsgrond geschiedt door kennisgeving aan de 

werkgever. Artikel 55 van Boek 3 is niet van toepassing. 
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Artikel	679  Dringende redenen voor de werknemer
�.   Voor de werknemer worden als dringende redenen in de zin van artikel 677 

lid 1 beschouwd zodanige omstandigheden, die ten gevolge hebben dat van 

de werknemer redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereen-

komst te laten voortduren.

�.   Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: 

 a.   wanneer de werkgever de werknemer, diens familieleden of huisgenoten 

mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt, of gedoogt 

dat dergelijke handelingen door een van zijn huisgenoten of onderge-

schikten worden gepleegd;

 b.   wanneer hij de werknemer, diens familieleden of huisgenoten verleidt of 

tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede 

zeden, of gedoogt dat een dergelijke verleiding of poging tot verleiding 

door een van zijn huisgenoten of ondergeschikten wordt gepleegd;

 c.   wanneer hij het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet;

 d.   wanneer hij, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, niet op  

behoorlijke wijze daarin voorziet;

 e.   wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van 

de te verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid verschaft;

 f.   wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van 

de te verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet of niet in 

behoorlijke mate verschaft;

 g.   wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke 

de arbeidsovereenkomst hem oplegt;

 h.   wanneer hij, zonder dat de aard van de arbeidsovereenkomst dit mede-

brengt, de werknemer niettegenstaande diens weigering gelast arbeid in 

het bedrijf van een andere werkgever te verrichten; 

 i.   wanneer de voortduring van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer 

zou zijn verbonden met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, zedelijk-

heid of goede naam, die niet duidelijk waren ten tijde van het sluiten van 

de arbeidsovereenkomst; 

 j.   wanneer de werknemer door ziekte of andere oorzaken zonder zijn  

toedoen buiten staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten.

�.   Bedingen waarbij aan de werknemer de beslissing wordt overgelaten of er 

een dringende reden in de zin van artikel 677 lid 1 aanwezig is, zijn nietig. 
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Bijlage D
Reglement 
Werknemers-
vrijwilligerswerk 
bij Schiphol 
Nederland BV



Afspraken tussen SNBV en de Vrijwilliger:
�.  De medewerker dient tijdig voor de geplande aanvangsdatum van het 

Vrijwilligerswerk een verzoek in bij zijn/haar leidinggevende. In overleg met 

de leidinggevende, worden afspraken gemaakt over de door de Vrijwilliger te 

leveren inzet ( hoeveel en wanneer).

�.  Het maximaal aan het Vrijwilligerswerk te besteden aantal uren, is het equiva-

lent van 10 werkdagen per kalenderjaar.  De Vrijwilliger dient van het aantal 

uren dat hij aan Vrijwilligerswerk besteedt, 50% in mindering te brengen op 

zijn verlofsaldo. De andere 50% wordt aangemerkt als bijzonder verlof.

�.  Ingeval van zwaarwichtige redenen (calamiteiten e.d.) kan de leidinggevende 

de Vrijwilliger onverwijld terugroepen voor werkzaamheden ten behoeve van 

SNBV.

�.  Ingeval van ziekte van de Vrijwilliger wordt het Vrijwilligerswerk gestaakt;  

de Vrijwilliger handelt vervolgens conform de arbeidsvoorwaarden van SNBV. 

Na herstel dient de Vrijwilliger opnieuw in overleg te treden met de leiding-

gevende.

�.  De Vrijwilliger is verplicht alle aanwijzingen die de vrijwilligersorganisatie in 

het kader van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden geeft, onverwijld 

op te volgen.

���Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.
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- Invulling geven aan haar maatschappelijke betrokkenheid.

-  Medewerkers van Schiphol Nederland BV (“SNBV”)  worden in de gelegenheid 

gesteld om hun kennis, kunde en ervaringen beschikbaar te stellen voor 

Vrijwilligerswerk.

Kader:
Deze regeling geldt alleen in het kader van door de Directie van SNBV  

vastgestelde c.q. goedgekeurde vrijwilligersorganisatie. 

Definitie: 
Vrijwilligerswerk =   werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en 

onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de 

samenleving, in het kader van door de Directie van SNBV 

vastgestelde c.q. goedgekeurde vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilliger       =  de werknemer, die een arbeidscontract heeft met Schiphol 

Nederland BV en Vrijwilligerswerk verricht.

Afspraken inzake de inzet van werknemers van SNBV  
voor Vrijwilligerswerk:
�.   De Directie van SNBV heeft besloten de deelname van haar medewerkers als 

Vrijwilliger aan door haar vastgestelde doelen te faciliteren. 

�.  Van het aantal uren dat de Vrijwilliger betrokken is bij Vrijwilligerswerk – 

zulks tot een maximum van het equivalent van 10 werkdagen –, dient de 

Vrijwilliger 50% op zijn verlofsaldo in mindering te brengen en komt 50% 

voor rekening van SNBV.

�.  De Vrijwilliger gaat een schriftelijke verbintenis aan met de vrijwilligersorga-

nisatie, waarbij afspraken worden gemaakt over rechtspositie, verzekering, 

begeleiding en scholing van de Vrijwilliger.

�.  De Vrijwilliger ontvangt een onkostenvergoeding van de vrijwilligersorganisa-

tie, die overeenkomt met de daarvoor landelijk geldende regels (maximaal € 

150 per maand).

�.  De vrijwilligersorganisatie draagt zorg voor veilige en gezonde arbeids-

omstandigheden.
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Bijlage E
Arbeidsvoorwaarden 

bij interne mobiliteit
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���Arbeidsvoorwaardenbundel Schiphol Nederland B.V.��0



 Trefwoord Hoofdstuk Artikel Pagina Regeling/
      Bijlage
    
 Beschikbaar houden    
 - verplichting tot H2 214 15
 - tijdens pauze H4 405 24
 Beschikbaarheidsdiensten H4 406 24 A.5
 Beschikbaarheidstoeslag (hoogte) H5 505 29 A.5
 Bevalling (zie: zwangerschap) H7 704 47
 Bevordering (salaris bij -) H5 502 26
 Bezwaar (tegen functiewaardering)    G.1
 Bijdrage aan werknemersorganisaties    G.2
 Bijzonder verlof    
 - omstandigheden, verlening en duur van H7 702 42
 - opname op andere dag H7 702 42
 Bovenwettelijke uitkering bij   
 - werkloosheid, algemeen H3 307 20
 uitkering bij werkloosheid, regeling    E.1
    
C Cafetariasysteem H5 514 31 C.1
 Cameratoezicht H2 203 12
 Commissie van Beroep H10  
 Compensatie   
 - feestdagen H7 701, lid 2 42 A.2, art.3
 - toeslag (voor verlies roostertoeslag)    A.2, artt.7 e.v. 
 Controle voorschriften bij ziekte H8 808, 810 50 E.3
    
D Deeltijdarbeid (aanspraken) H2 207 14
 Dienstverband (beëindiging van)   
 - bij arbeidsongeschiktheid H8 812 54
 - bij contract voor onbepaalde tijd H3 302 18
 - bij contract voor bepaalde tijd H3 303 19
 - bij FLO H3 305 19
 - bij 65-jarige H3 304 19
 Disciplinaire maatregelen H2 205 13
    
E Extra vrije uren   
 - werknemers in wisselend werkrooster H4 402 22 A.2
 Eenmalige uitkering H5 519 34
    
F Faciliteiten   
 - (Centrale) ondernemingsraad H11 1103 68 G.3
 - Vakbondsfaciliteiten H11 1103 68 G.2
 Feestdagen   
 - aantal feestdagen H7 701, lid 1 42
 - compensatie bij wisselend werkrooster H7 701, lid 2 42 A.2
 - feestdagtoeslag H5 507 30 A.2
 Fouillering    F.1, art. 6
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 Trefwoord Hoofdstuk Artikel Pagina Regeling/
      Bijlage
    
A Aan- en verkoop vakantiedagen    
 (cafetariasysteem)    C.1
 Aaneengesloten vakantie H6 603 36 
 Aanloopschaal H5 501 26 
 Aanspraken bij gedeeltelijke arbeidsduur H2 207 14
 Aansprakelijkheid werknemer voor    F.1
 - gelden of waarden    art. 3
 - gereedschappen, materialen, goederen e.d.    art. 5
 Aanvullende (Vroeg)Pensioenmodule    C.1
 (cafetariasysteem)    
 Aanvullende uitkering bij overlijden    E.2
 Afbouw roostertoeslag    A.2
 Arbeid en Zorg    
 - verlof H7 703 45 Bijlage C 
 Arbeidsduur algemeen   
 (normaal, gemiddeld, standaard) H4 401 22
 Arbeidsduur wisselend werkrooster H4 402 22 A.2
 Arbeidsongeschiktheid   
 - doorbetaling salaris bij H8 804, 810 50
 - geneeskundig onderzoek bij H8 808, 810 50
 - ontslag op grond van … bij H8 812 54
 - aanvullende uitkering bij    E.2
 - verhaal op derden H8 814 55
 - verplichtingen bij H8 808 53 E.3 
 Arbeidsovereenkomsten   
 - algemeen H3 301, lid 1 18
 - voor bepaalde tijd H3 301, lid 2 18
 Arbeidstijden en arbeidsduur   
 - Algemeen H4  
 - Dagdienst H4 402 22 A.1
 - Wisselend werkrooster H4 402 22 A.2
 - Luchthavenbrandweer H4 402 22 A.3
 Arbeidstijdenschema  403 22
 Arbeidstijdmodellen  402 22
    
B Bedrijfshulpverlening   
 - Algemeen H2 215 16 A.4
 - Gratificatie    A.4
 Bedrijfssparen (Spaarloon) H5 512 31 C.5
 Begin dienstverband H3 301 18
 Beleidskaders jaarroosters    A.2
 Beoordeling H5 502 26
 Beroep   
 - Beroepsmogelijkheden H10 1001  60
 - Commissie van H10
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 Trefwoord Hoofdstuk Artikel Pagina Regeling/
      Bijlage

 L Leeftijdsbewust personeelsbeleid    
 - korter werken vanaf 57/61 jaar    D.1, art. 2 
 - minder belastend werk    D.1, art. 1 
 - vrijstelling nachtdiensten vanaf 55 jaar    A.2, D.1
 Leeftijdsdagen H6 602 36
 Legitimering    F.1, art. 8
 Lening voor scholing H3 309 20 C.3
 Loonheffing    
 - bij terugbetaling scholingskosten    C.2, art. 8, lid 2
 Looptijd CAO -bepalingen H11 1101 68
    
M Maaltijd    
 - gebruik en vergoeding bij overwerk    A.2, art. 11, A.6
 - vergoeding (brandweer)    A.3, art. 2
 Meer-uren (en overwerk)    A.6
 MRFS (functiewaardering)    G.1
    
N Nachtdiensten   
 - vrijstelling vanaf 55 jaar    A.2, D.1
 Neveninkomsten en nevenwerkzaamheden    F.1, art. 1
 Non-activiteit H2 204 12
    
O Onbetaald ouderschapsverlof H7 703, lid 2 45
 Ontslag    
 - grond van arbeidsongeschiktheid H8 812 54
 Opzegtermijn H3 302 18
 Oudere werknemers   
 - een stapje terug    D.1, art. 1
 Ouderschapsverlof H7 703 45
 Overdracht van de dienst H2 213 15
 Overlijden   
 - uitkering H5 518 33
 - verlof bij H7 702 42
 Overplaatsing H2 212 15
 Overwerk    
 - algemene regeling    A.6
 - bij roosterverschuiving    A.2, art. 8
 - luchthavenbrandweer    A.6, art. 1, lid 5
 - deeltijder (meer-uren)    A.6, art. 1, lid 5
 - wisselend werkrooster H2 216 16 A.6, art. 1, lid 3
 Overwerkbeloning H5 508 30
 - werknemers algemeen    A.6, art. 2
 - werknemers luchthavenbrandweer    A.6, art. 2
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 FPU  H9  
 FunctieEvaluatieCommissie (FEC)    G.1
 Functiewaardering   
 - functietypering    G.1
 - regeling    G.1
 - MRFS    G.1
 - vaststelling    G.1
    
G Gedragscodes    F.2
 - ongewenste omgangsvormen    F.2, par. 1
 - email en internet gebruik    F.2, par. 2
 - externe relaties    F.2, par. 3
 Geheimhouding H2 209 14
 Geneeskundig onderzoek   
 - bij ziekte H8 808 53
 Geregistreerd partnerschap   
 - verlof en jubileum H7 702 42
 Getuigschrift H3 306 20
 Gratificatie   
 - bedrijfshulpverlening    A.4
 - bijzondere omstandigheden H5 515 32
 - langdurig dienstverband H5 516 32
    
H Hardheidsclausule H1 103 9
 Hay-functiewaardering    G.1
 Herplaatsing H8 805 51
 Huwelijk    
 - verlof en jubileum H7 702 42
    
I Ideeënsysteem    G.5
 Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)   
 - scholing H3 309 20 C.2, art. 4
 Interne mobiliteit H3 308 20 D.2
 Intrekking vakantie H6 609 38
    
J Jubileum  
 - verlof H7 702 42
 - gratificatie H5 515 32

K Kaderlid    
 - vrijstelling voor werknemersorganisaties    G.2
 Kledingoverleg    G.4
 Korter werken    
 - verrichten nachtdiensten vanaf 55 jaar    A.2, D.1
 - werken vanaf 57 en 61 jaar    D.1, art. 2
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 Trefwoord Hoofdstuk Artikel Pagina Regeling/
      Bijlage

T Toeslag   
 - beschikbaarheid H5 505 29 A.5
 - compensatie- voor verlies roostertoeslag H5 505 29 A.2
 - feestdag H5 507 30 A.2
 - functie H5 504 28
 - garantie H5 504 28
 - inconveniëntie H5 505 29
 - individuele H5 504 28
 - overwerk H5 508 30 A.6
 - reservediensten H5 507 30 A.2
 - rooster H5 505 29 A.2
 - vakantie H5 503 27
 - waarnemings H5 504 28
     
U Uitbetaling vakantiedagen   
 - bij einde dienstverband H6 605 37
 Uitkering bij   
 - aanvulling ziektewetuitkering bij werkloosheid    E.1, art. 4
 - arbeidsongeschiktheid H5, H8 517, 804 33 E.2
 - overlijden H5 518 33
 - pensionering H5 517 33
 - vervroegde uittreding H5 517 33
 Uitzendkrachten H2 206 14
    
V Vakantie H6  
 - aanspraak en duur algemeen H6 601 36
 - bij gedeeltelijke abeidsongeschiktheid CAO H6 606, 607 37
 - afwijkende regeling H6 610 39
 - intrekking H6 609 38
 - bij einde dienstverband H6 605 37
 - opname bij Luchthavenbrandweer H6 607 38 A.3 
 - opname buiten hoogseizoen H6 603 36
 - opname, behoud en beëindiging aanspraak H6 607 38
 - vaststelling H6 603 36
 - ziekte tijdens vakantie H6 608 38
 Vakantietoeslag H5 503 27
 Vergoeding    
 - dienstreizen H5 509 30 B.2
 - extra reistijd (C)OR-leden    G.3
 - geneeskundige kosten H8 813 55
 - extra reistijd bij onverwachte opkomst    A.6, art. 7
 - scholingskosten H3 309 20 C.2
 - tegemoetkoming woon-werkverkeer H5 509 30 B.1
 - verplaatsings- en verhuiskosten H5 509 30 B.3
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P Parkeren op personeelsparkeerterreinen    F.1, art. 9
 Participatieregeling H5 513 31 C.4
 Parttime (zie: deeltijd) H2 207 14
 Passende arbeid   
 - definitie en beoordeling H2 202 12
 Pauze (duur) H4 405 24
 Pensioen H9  
 Personeelsbeoordeling H5 502 26
 Personeelsfonds H11 1103 68
 Proeftijd H3 301 18
    
R Rooster (zie: wisselend werkrooster)    A.2
 Roostertoeslag H5 505 29
 - compensatie bij verlies of vermindering     A.2, art. 14 t/m19
 - hoogte    A.2, art. 4
 Rooster   
 - verschuiving    A.2, art. 9, 10
 - vrije uren (aanspraak, omvang, vervallen) H4 402 22 A.2 
 Rusttijd   
 - algemeen H4 404 23
 - voor en na overwerk    A.6, art. 3
 - na langdurig nachtelijk werk    A.6, art. 4
 - bijzondere bepalingen overwerkduur    A.6, art. 5
    
S Sabbatical Leave (cafetariasysteem)    C.1
 Salaris   
 - inschaling H5 501 26
 - tabellen    Bijlage A
 - verhoging H5 502 26
 Schadeloosstelling (bij intrekking vakantie) H6 609 38
 Scholing H3 309 20
 - algemeen     C.2
 - lening voor    C.3
 - terugbetaling    C.2, art. 8
 - vergoeding van kosten    C.2, artt. 5, 6
 - voorbeelden van    C.2, art. 7
 Sociaal voorzieningsfonds H11 1103 68
 Spaarloon H5 512 31 C.5
 Stapje terug voor oudere werknemers H2 208 14 D.1, art. 1
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 Verlengde vakantieaanspraak H6 602 36
 Verplichtingen   
 - bij arbeidsongeschiktheid H8 808 53
 - werkgever (algemeen) H2 201 12
 - werknemer H2 207 e.v. 14 F.1
 Vrijstelling   
 - nachtdiensten (vanaf 55 jaar)    A.2, D.1
 - voor kaderleden werknemersorganisaties    G.2
    
W Waarneming en waarnemingstoeslag H5 504 28
 Werkloosheid    
 - bij arbeidsongeschiktheid H3 307 20 E.1
 - bovenwettelijke uitkering bij H3 307 20 E.1
 Werknemer (begrip -) H1 101 8
 Wisselend werkrooster    
 - Regeling Werkzaamheden in    A.2
    
Z Ziekmelding    E.3, art. 7
 - doorbetaling salaris bij H8
 - geneeskundig onderzoek bij H8 808, 810 53
 - ontslag op grond van ... bij H8 812 54
 - verhaal op derden H8 814 55
 - verplichtingen bij H8 808 53 E.3
 - tijdens vakantie H6 608 38
 Zorgverlof H7 703 45
 Zwangerschap en bevalling    
 - Uitkering bij H7 704 46
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