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Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de door de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke wijze dan ook 

openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van CAO-partijen.
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Tussen:

De directie van Veolia Transport Nederland, hierna te noemen partij ter ene zijde

en

FNV Bondgenoten te Amsterdam en
De Unie te Culemborg, 
hierna gezamenlijk te noemen partij ter andere zijde,

is de navolgende CAO Veolia Transport Fast Ferries gesloten.

Artikel 1. Werkingssfeer
Deze CAO, alsmede de bijlage(n), zijn van toepassing op:

a)  Ondernemingen behorende tot Veolia Transport met als kernactiviteit 
de exploitatie van veerdiensten en waarbij werknemers op basis van een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn.

b)  Leerlingen, die deelnemen aan een opleidingsactiviteit en die bij één van de 
ondernemingen als bedoeld in lid a worden tewerkgesteld.

c)  Leerlingen, al dan niet deelnemend aan een leerlingstelsel voor de 
(binnen)scheepvaart, die deelnemen aan een opleidingsactiviteit bij één van 
de ondernemingen als bedoel in lid a, hier tewerk gesteld zijn en niet in dienst 
zijn van één van deze ondernemingen, tenzij dit in strijd is met hun eigen 
rechtspositieregeling of de individuele arbeidsovereenkomst van deze leerling.

d)  Op werknemers van werkgevers die uitgeleend zijn aan de ondernemingen 
zoals bedoeld in lid a, zijn minimaal de arbeidsvoorwaarden overeenkomstig 
deze CAO van toepassing. 

e)  Op werknemers in dienst van ondernemingen zoals bedoeld in lid a, die 
aan andere werkgevers worden uitgeleend, blijft minimaal deze CAO van 
toepassing voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden gedurende de periode van 
uitleen.

Artikel 2. Looptijd
Deze CAO gaat in op � januari �008 en eindigt op �� maart �0�0. Deze wordt 
stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode, tenzij deze CAO minimaal � maanden 
voor het einde van de looptijd wordt opgezegd door één of meerdere partijen.

Artikel 3. Definities
�.  Werkgever: Ieder die hoofd of bestuurder is van een onderneming zoals 

bedoeld in artikel �a.
�.  Werknemer: Degene met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft 

gesloten. Daar wordt gesproken wordt van werknemer, hij, hem dient 
hieronder tevens te worden verstaan: werkneemster, zij, haar.

�. Uurloon: Het functieloon per maand gedeeld door �7�,�.
4.  Functieloon: Het loon zoals dit is opgenomen en de salaristabel geldend voor 

een bepaalde functie.

5. Dagloon: Het uurloon maal 8.
6.  Salaris: Het functieloon vermeerderd met toelagen en toeslagen.
7.  Standplaats: De vaste plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn 

arbeid verricht.
8. Week: De dagen van maandag t/m zondag.
9.  Werkdag: Iedere dag van de kalenderweek waarop volgens dienstrooster/ 

werktijdregeling arbeid wordt verricht.
�0.  Vrije dag: Iedere dag van de kalenderweek waarop volgens dienstrooster/ 

werktijdregeling geen arbeid wordt verricht.
��.  Consignatiedienst: De tijd waarop werknemer volgens dienstrooster zich 

beschikbaar moet houden voor werk en waarin hij binnen een uur na een 
oproep daartoe op de werkplek dient te verschijnen.

��. Ondernemingsraad: Het orgaan als bedoeld in de WOR.
��.  Partner: echtgenoot, geregistreerd partner, de man of vrouw met wie de 

werknemer duurzaam samenleeft en een gemeenschappelijke huishouding 
voert, blijkend uit een verklaring en een uittreksel van het bevolkingsregister.

Artikel 4. Naleving CAO
Partijen verplichten zich de naleving van deze CAO zoveel mogelijk te bevorderen.

Artikel 5. Geschillen
�.  In geval van een geschil over de uitleg of de toepassing van deze CAO 

zullen partijen geen staking of uitsluiting toepassen, maar de in dit artikel 
vastgestelde procedure volgen.

�.  Het geschil wordt schriftelijk gemeld en met redenen omkleed door de partij 
die van mening is dat deze CAO niet correct wordt uitgelegd of toegepast 
(de klager) en verzoekt de ontvangende partij (de beklaagde) deze uitleg of 
toepassing te herzien.

�.  De beklaagde antwoordt klager schriftelijk en gemotiveerd binnen � maand na 
ontvangst.

4.  Indien klager zich niet kan verenigen met het antwoord als bedoeld in 
lid � van dit artikel, kan klager het geschil schriftelijk voorleggen aan de 
geschillencommissie, binnen � maand na verzending van het antwoord bedoeld 
in lid � van dit artikel. 

5.  De geschillencommissie bestaat uit drie leden, waarvan één lid als 
onafhankelijk voorzitter. Beide partijen benoemen één lid. Het derde lid, de 
onafhankelijke voorzitter, wordt door partijen gezamenlijk benoemd. 

6.  De voorzitter van de geschillencommissie beslist of hij de beklaagde in de 
gelegenheid stelt binnen een bepaalde termijn een verweerschrift in te dienen. 
De voorzitter roept de commissie bijeen, en roept partijen op te verschijnen 
voor zover dit nodig wordt geacht door de geschillencommissie.

7.  Binnen een maand na partijen gehoord te hebben doet de geschillencommissie 
schriftelijk uitspraak. De uitspraak heeft de kracht van een bindend advies.

8.  Leden van de geschillencommissie ontvangen geen honorarium voor de 
behandeling van het geschil. Zij ontvangen wel een onkostenvergoeding op 
declaratiebasis. De partijen bij het geschil dragen ieder hun eigen kosten.
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Hoofdstuk 2: De arbeidsovereenkomst

Artikel 6. Indiensttreding/arbeidsovereenkomst
�.  De arbeidsovereenkomst wordt gesloten naar burgerlijk recht, voor bepaalde of 

onb epaalde tijd.
�.  De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en in tweevoud 

opgemaakt.
�. Werknemer ontvangt bij indiensttreding een exemplaar van deze CAO.
4.  Indien deze CAO wordt gewijzigd en/of wordt aangevuld, verstrekt de 

werkgever aan de werknemer een exemplaar van deze wijziging en/of 
aanvulling.

Artikel 7. Standplaats
�.  De standplaats is de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn 

arbeid aanvangt en eindigt. De standplaats wordt vastgelegd in de 
arbeidsovereenkomst.

�.  Werknemer heeft het recht zich vrij te vestigen in een woonplaats die naar het 
oordeel van de werkgever binnen een redelijke afstand is van de standplaats.

Artikel 8. Standplaatswijziging als gevolg van reorganisatie
�.  Bij wijziging van standplaats op grond van reorganisatie, kan eveneens 

een verhuisplicht worden opgelegd, waarbij de verhuiskostenregeling van 
toepassing is als bedoeld in artikel �9. Daarnaast ontvangt de werknemer 
indien een verhuisplicht wordt opgelegd, voor een maximum periode van � 
jaar een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer zoals genoemd, 
uitgaande van een jaarabonnement.

�.  Ingeval van standplaatswijziging op grond van reorganisatie geen verhuisplicht 
wordt opgelegd, ontvangt werknemer over de meer afstand woon-
werkverkeer, voor zover de werkgever niet kan voorzien in kosteloos vervoer, 
een reiskostenvergoeding over deze meerafstand ter hoogte van het NS tarief 
�e klasse, uitgaande van een jaarabonnement.

�.  Deze regeling wordt toegekend voor de duur van het aantal volledige 
dienstjaren die een werknemer in dienst is van werkgever, met een minimum 
van � jaar.

  Geen recht bestaat op deze reiskostenvergoeding woon-werkverkeer indien 
werknemer langer dan een maand geen werkzaamheden verricht, ongeacht de 
oorzaak daarvan.

Artikel 9. Proeftijd
�.  Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, gelden de 

eerste twee maanden als proeftijd.
�.  In afwijking van artikel 7:65� BW kan bij een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd de volgende maximale proeftijd worden overeengekomen:
 –  Eén maand bij een arbeidsovereenkomst voor een periode van maximaal 6 

maanden;
 –  Twee maanden bij een arbeidsovereenkomst voor een periode langer dan 6 

maanden;
 –  Bij een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een project of we-
  gens vervanging bij ziekte ingeval geen einddatum is afgesproken, � maanden.

Artikel 10. Nevenfuncties
�.  De werknemer is gehouden de werkgever toestemming te vragen tot het 

verrichten van betaalde nevenwerkzaamheden. Hierbij wordt door werknemer 
aangegeven welke werkzaamheden dit betreft, en de omvang hiervan per 
week/maand en de periode wanneer deze werkzaamheden worden verricht.

�.  Vrijwilligerswerk, politieke- en/of bestuursfuncties worden niet als 
nevenfunctie aangemerkt in het kader van dit artikel.

�.  Binnen een maand na ontvangst van dit verzoek, laat werkgever aan 
werknemer schriftelijk weten of hiervoor toestemming wordt verleend. Indien 
deze werkzaamheden, of uitbreiding daarvan als strijdig met, of schadelijk 
voor de vervulling van deze functie kunnen worden beschouwd, wordt de 
toestemming onthouden, omkleed met redenen.

4.  Indien wel toestemming wordt verleend tot het verrichten van een 
nevenbetrekking, en werkgever constateert op enig moment dat deze 
nevenbetrekking alsnog strijdig of schadelijk voor de functie is bij werkgever, 
kan werkgever de eerder verleende toestemming intrekken binnen een 
door werkgever vast te stellen termijn. Hierop wordt een opzegtermijn van 
minimaal één kalendermaand toegepast. Ingeval werknemer in overtreding is 
van de met hem in het kader van de in dit artikel gemaakte afspraken en dus 
verleende toestemming, kan de verleende toestemming onmiddellijk worden 
ingetrokken.

 
Artikel 11. (Medische) keuringen

�.  Werknemer is verplicht mee te werken aan de voor de functie-uitoefening 
(wettelijke) benodigde keuringen, tenzij hier medische bezwaren tegen 
bestaan of er sprake is van gewichtige redenen.

�.  Alle kosten, waaronder de reiskosten op basis van openbaar vervoer (�e klasse), 
benodigd voor het laten plaatsvinden van (wettelijk) verplichte keuringen, 
worden volledig door de werkgever vergoed. Tevens worden de uren gemoeid 
met keuring en reistijd van werknemer door werkgever vergoed, middels 
uitbetaling of compensatie in tijd, voor zover dit niet onder de geplande 
arbeidstijd plaatsvindt. 

Artikel 12. Pensioenregeling
�.  Werkgever is aangesloten bij het Stichting Pensioenfonds ABP. Hierop is het 

pensioenreglement van ABP van toepassing. De hoogte van de af te dragen 
premies, wordt door het bestuur van ABP vastgesteld. 

�.  De (overgang) regeling “Flexibele Pensioen Uittreding” (FPU) van het ABP is 
van toepassing op medewerkers geboren voor � januari �950, en onafgebroken 
verzekerd waren vanaf � april �997 bij het ABP.

�.  Deze regelingen worden uitgevoerd conform het reglement van het ABP. 
De hoogte van de af te dragen premies wordt door het bestuur van het ABP 
vastgesteld. Wijzigingen in de premieverdeling tussen werknemersdeel en 
werkgeversdeel waartoe wordt besloten door het ABP gedurende de looptijd 
van deze CAO, worden zonder meer doorgevoerd.

4.  Indien de verdeling van de premies over werkgever en werknemer niet langer 
gedurende de looptijd van deze CAO door het bestuur van het ABP wordt 
vastgesteld, wordt de premieverdeling tussen werkgever en werknemer, 
gedurende de looptijd van deze CAO, ongewijzigd voortgezet. Bij gelegenheid 
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van een nieuwe CAO kunnen tussen partijen afspraken gemaakt worden over 
een andere premieverdeling.

Artikel 13. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
�.  De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de 

werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt, of eerder zijn werkzaamheden 
volledig beëindigt als gevolg van het gebruik van de FPU en/of het ABP 
Keuzepensioen voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

�.  De arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd na twee achtereengesloten 
jaren van arbeidsongeschiktheid, met in achtneming van de wettelijke 
bepalingen.

Hoofdstuk 3: Werktijden

Artikel 14. Arbeidsduur, arbeidstijd, diensttijd en rusttijden

Artikel 14 A.
�. De fulltime geldende arbeidsduur bedraagt (gemiddeld) 40 uur per week. 
�.  De arbeid wordt verricht conform het geldende rooster, en wordt verdeeld bij 

een fulltime arbeidsomvang over gemiddeld 5 dagen per week. 
�.  Werkgever streeft ernaar de gemiddelde arbeidstijd per dag 8 uur te laten zijn, 

gemeten over het kalenderjaar. Mocht dit roostertechnisch niet mogelijk zijn, 
en de gemiddelde dienstlengte op kalenderjaarbasis langer zijn dan 8 uur, dan 
wordt dit gecompenseerd middels de toekenning van extra roostervrije dagen. 
Deze dagen worden zoveel mogelijk in het rooster opgenomen.

  Voor werknemers van �6 en �7 jaar bedraagt de arbeidstijd maximaal 8 uur per 
dag.

4.  Diensttijd aaneengesloten dienst: de maximale diensttijd bedraagt �� uur 
per dag. Dit is inclusief pauzes tijdens de bedrijfstijd van de veerboot en 
doorgebracht aan boord. Deze pauzes worden aangemerkt als betaalde tijd.

 
  Voor werknemers van �6 en �7 jaar bedraagt de maximale diensttijd 8 uur per 

dag, inclusief de pauzes genoten tijdens de bedrijfstijd van de veerboot en 
doorgebracht aan boord.

  Gebroken dienst: Een gebroken dienst is een dienst die wordt onderbroken 
door een aaneengesloten onbetaalde rusttijd op standplaats van minimaal �,5 
uur. De maximale tijd tussen begin en einde van de gebroken dienst bedraagt 
�8 uur. De totale arbeidstijd, inclusief de tijdens bedrijfstijd aan boord genoten 
pauzes, kan nimmer meer dan �� uur per dag bedragen. Ten aan zien van 
gebroken diensten geldt als richtlijn: niet meer dan gemiddeld twee gebroken 
diensten per werknemer per week.

5.  Dagelijkse rust: De werknemer heeft recht op een dagelijkse ononderbroken 
rust van minimaal 8 uur gerekend van einde diensttijd tot aanvang van de 
eerstvolgende dienst.

6.  Dagelijkse rust voor werknemers van �6 en �7 jaar: In afwijking van het 
gestelde in lid 5 van dit artikel, bedraagt de dagelijkse ononderbroken rust 
minimaal �� uur.

7.  De werknemer heeft recht op gemiddeld � vrije dagen per week op 
kalenderjaarbasis (maandag t/m zondag), met een minimum van � per week.

  Ingeval een werknemer gedurende een kalenderjaar minder vrije dagen 
heeft kunnen genieten dan gemiddeld � per week rekening houdend met het 
bepaalde in lid � van dit artikel, en deze niet heeft kunnen compenseren in 
tijd voor �� maart van het jaar hier op volgend, worden deze uren uitbetaald 
tegen een tarief van ��5% van het uurloon.

8.  Werknemer heeft minimaal �8 vrije weekends - zaterdagen en zondagen 
aaneengesloten per kalenderjaar.

9.  Werknemer is verplicht op alle tijden en dagen van de week waarin het rooster 
voorziet arbeid te verrichten. De aard van de arbeid brengt met zich mee dat 
er ook op zon- en feestdagen arbeid wordt verricht. 
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Artikel 14 B. 36/38 urige werkweek
�.  Werknemers die werkzaam zijn op basis van een contractuele arbeidsduur van 

gemiddeld �6 of �8 uur per week, worden in de periode van uitvoering van de 
zomerdienstregeling (mei t/m september) op fulltime basis ingezet.

�.  De extra gewerkte uren (op basis van het verschil tussen de fulltime werkweek 
en de contractueel overeengekomen arbeidsuren per week) worden volledig 
gecompenseerd middels de toekenning van extra ingeroosterde vrije dagen in 
de periode van de winterdienstregeling (oktober tot mei).

�.  In afwijking van het bepaalde in lid � van dit artikel, kan werknemer in overleg 
met werkgever maximaal � dagen zelf inroosteren. Deze dagen worden eerst 
opgenomen voordat er sprake is van het opnemen van vakantiedagen. Worden 
deze drie dagen niet opgenomen voor � mei van het jaar hierop volgend, 
vervallen deze.

4.  De compensatie van de in de maanden mei t/m september op grond van 
de in lid � en lid � van dit artikel genoemde extra gewerkte uren worden 
gecompenseerd à �00%.

Artikel 15. Registratie gewerkte uren
De tijdstippen van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden worden door de 
werkgever geregistreerd. Hierbij dient te worden voldaan aan de van toepassing zijnde 
wettelijke voorschriften.

Artikel 16. Overwerk en verschuiving van diensten
�.  Het maken van overuren is inherent aan de functie. De werknemer dient 

aan een oproep van de werkgever hiertoe gehoor te geven ingeval het 
dienstbelang dit vereist.

�.  Werkgever kan een vrije dag intrekken van een werknemer indien het 
dienstbelang dit vereist.

Hoofdstuk 4: Loonschalen en salarissen

Artikel 17. Salarisschalen en indeling in de salarisschalen
�. De salarisschalen worden op � januari �008 verhoogd met �%.
�.  In �009 worden de salarisschalen op � januari verhoogd met �,�5% en op � juli 

met �%.
�.  De werknemer ontvangt een salaris dat in de voor hem geldende salarisschaal 

is vastgesteld. Voor de salarisschalen en de functie-indeling wordt verwezen 
naar bijlage �, behorende bij deze CAO.

4.  De werknemer wordt in de op hem van toepassing zijnde salarisschaal op de 
trede ingedeeld passend bij zijn ervaringsjaren, kennis en kunde benodigd voor 
de uitoefening van zijn functie.

5.  De werknemer ontvangt bij een normale uitvoering van de werkzaamheden 
telkens een periodieke verhoging na een jaar in de maand waarin hij in dienst 
is getreden, totdat het maximum van de salarisschaal is bereikt.

Artikel 18. Bevordering en vervanging
�.  Bij benoeming van het personeelslid in een andere functie vindt indeling plaats 

in de bij deze functie behorende loonschaal.
�.  Indien bij de benoeming in de nieuwe functie een hogere loonschaal van 

toepassing is vindt inschaling plaats in deze loonschaal, door toekenning 
van die trede met hetzelfde bedrag + � trede, of indien dit zelfde bedrag 
niet voorkomt in de nieuwe loonschaal, de naast hogere trede + � trede. De 
periodiekmaand wijzigt hierbij in de maand waarin benoeming in de nieuwe 
functie heeft plaatsgevonden.

�.  Bij vervanging in een hogere functie, wordt analoog aan de systematiek als 
aangegeven in lid � van dit artikel, de werknemer een vervangingstoeslag 
toegekend voor de duur van de vervanging.

4.  Combifuncties: Werknemers waarmee is overeengekomen in de 
arbeidsovereenkomst dat zij structureel afwisselend functioneren in twee 
verschillende functies, worden ingedeeld in de loonschaal in de laagst 
gewaardeerde functie. Daarnaast ontvangt werknemer een persoonlijke 
toeslag, die de helft is van het verschil tussen de maxima van de loonschalen 
van de laagst en hoogst gewaardeerde functiedelen waaruit de functie bestaat. 
Over deze persoonlijke toeslag wordt ook vakantiegeld toegekend en vindt 
pensioenopbouw plaats.

Artikel 19. Salarisbetaling en vakantiegeld
�.  De salarisbetaling vindt maandelijks plaats. Werknemer kan uiterlijk de laatste 

kalenderdag van de betreffende maand over zijn salaris beschikken.
�.  De werkgever verstrekt maandelijks de werknemer een gespecificeerde 

loonstrook en na afloop van het betreffende kalenderjaar een jaaropgave.
�.  Het vakantiegeld bedraagt 8% per jaar over het salaris en de toeslagen als 

gevolg van onregelmatige- en gebroken diensten, evenals over persoonlijke 
toeslagen.

4.  Het vakantiegeld wordt opgebouwd over de periode � juni t/m �� mei, en 
jaarlijks in de maand mei uitbetaald over de vanaf � juni in het voorafgaande 
jaar opgebouwde rechten.

5. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt betaling plaats over het 
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tijdvak, gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode waarover de 
vakantie-uitkering is betaald en de datum van beëindiging. 

Artikel 20. Spaarloon
Werkgever stelt werknemer in de gelegenheid deel te nemen aan een wettelijke 
spaarloonregeling en stelt hiertoe een reglement op.

Artikel 21. Jubileumuitkering
De werknemer die �5 jaar of 40 jaar in actieve dienst is bij werkgever, of diens 
rechtsvoorganger waarvoor bij deze bepaling ook de PSD wordt verstaan, vallende 
onder deze CAO, ontvangt een jubileumuitkering ter hoogte van � maandsalaris. 
Onder maandsalaris wordt verstaan het salaris vermeerderd met de eventuele OT/GD 
en individueel overeengekomen toeslagen, inclusief vakantiegeld. De hoogte van 
de OT/GD wordt gebaseerd op het gemiddelde per maand over de �� maanden 
voorafgaande aan het jubileum.

Hoofdstuk 5: Toeslagen en vergoedingen

Artikel 22. Onregelmatigheidstoeslagen
�. De werkgever betaalt een toeslag over het uurloon voor de uren gewerkt:
 – op maandag t/m vrijdag tussen �8.�0 en �4.00 uur: �0%;
 – op maandag t/m zaterdag tussen �4.00 uur en 05.00 uur: 40%;
 – op maandag t/m vrijdag tussen 05.00 uur en 06.00 uur: �0%;
 – op zaterdagen tussen 05.00 uur en �4.00 uur: �5%;
 – op zondagen en feestdagen: 50%.
�.  Het uurloon waarover onregelmatigheidstoeslag wordt berekend bedraagt 

maximaal € ��,00. Per � januari �009 wordt dit uurloon maximaal € ��,00.
�.  De toeslag voor het verrichten van een gebroken dienst bedraagt € �4,00 per 

gebroken dienst en per � januari �009 € �4,50 per gebroken dienst
4.  De onregelmatigheids- en gebroken diensten toeslagen worden op individuele 

basis uitbetaald, de maand volgend op de maand waarin deze gemaakt zijn.

Artikel 23. Consignatiediensten
�.  Voor het verrichten van consignatiediensten ontvangt de werknemer een vaste 

vergoeding op werkdagen à € �,�5 per uur en op vrije dagen à € �,�0 per uur. 
Per � januari �009 worden deze bedragen verhoogd naar € �,�0 respectievelijk 
€ �,40. Een consignatie wordt niet aan boord doorgebracht.

�.  Voor de uren die werknemer wordt opgeroepen om daadwerkelijk arbeid te 
verrichten op werkdagen, ontvangt werknemer een vergoeding van ��5% van 
het uurloon evenals de van toepassing zijnde onregelmatigheidstoeslag.

  Voor de uren die werknemer wordt opgeroepen om daadwerkelijk arbeid te 
verrichten op vrije dagen, ontvangt werknemer een vergoeding van �50% van 
het uurloon evenals de van toepassing zijnde onregelmatigheidstoeslag.

�.  De uren die werknemer daadwerkelijk arbeid verricht in het kader van 
consignatiedienst, kunnen, indien werknemer dit wenst, geheel of gedeeltelijk 
in de periode van � okt tot � mei worden gecompenseerd in vrije tijd. 
Werkgever wijst aan wanneer deze uren gecompenseerd kunnen worden, na 
eerst overleg met werknemer hier over gehad te hebben. De toeslagen en OT 
worden altijd uitbetaald. Werknemer maakt hier vooraf afspraken over met 
werkgever.

Artikel 24. Overuren
�.  Onder overuren worden de uren verstaan waarmee de geplande ingeroosterde 

arbeidsduur per kalendermaand wordt overschreden.
�.  Werknemers met een overeengekomen arbeidsduur van minder dan gemiddeld 

40 uur per week hebben pas dan aanspraken op vergoeding van overuren, 
indien zij bovenop het bepaalde in artikel �4 B (dus in afwijking van het 
fulltime dienstrooster) daadwerkelijk meer dan 40 uur werken. Extra gewerkte 
uren (voor parttimers) worden tot dan betaald tegen het normale uurloon plus 
de eventueel bijbehorende toeslagen, tenzij deze de 40 uur per week te boven 
gaan.

�.  Incidenteel overwerk korter dan een ½ uur aansluitend aan de vastgestelde 
dagelijkse werktijd, wordt niet vergoed.

4.  Overuren worden vergoed tegen een toeslag van �5%. Werknemers in 
onregelmatige diensten ontvangen tevens de onregelmatigheidstoeslag 
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behorende bij de uren waarop dit overwerk plaatsvindt.
5. Overuren en bijbehorende toeslagen worden uitbetaald.

Artikel 25. Verschoven diensten
�.  in geval op verzoek van de werkgever een vrije dag wordt ingetrokken van 

een personeelslid met een volledig dienstverband, of een werknemer met een 
parttime dienstverband, die werkzaam is op 5 dagen per week, ontvangt het 
personeelslid een toeslag van �0% over de uren die op deze vrije dag worden 
gewerkt. Daarnaast ontvangt de werknemer de eventueel van toepassing 
zijnde meer onregelmatigheids- en gebroken diensten toeslag t.o.v. de 
oorspronkelijke dienst, evenals de eventuele meeruren.

�.  In overleg tussen werkgever en werknemer wordt een vervangende vrije dag 
vastgesteld.

�.  Ingeval de verschuiving plaatsvindt op verzoek van werknemer wordt 
geen toeslag toegekend en worden de onregelmatigheids- en gebroken 
dienstentoeslagen en gewerkte uren gecorrigeerd op basis van de 
daadwerkelijk gewerkte dienst in plaats van de oorspronkelijke dienst.

4.  Een ruiling van diensten tussen werknemers, waarin moet worden 
toegestemd door werkgever, heeft geen betalingsconsequenties voor 
betrokken werknemers. Zij blijven de betaling ontvangen op basis van hun 
oorspronkelijke, volgens rooster, geplande dienst.

Artikel 26. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
�.  Uitgaande van een volledige dienstbetrekking, ontvangt de werknemer als 

tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer de onderstaande vergoeding 
per maand, met toepassing van de fiscale wetgeving:

 –  Tot �0 kilometer enkele reis: €  0,-
 –  �0 tot �5 kilometer enkele reis: € �5,-
 –  �5 tot �0 kilometer enkele reis: € 50,-
 –  �0 tot �5 kilometer enkele reis: € 75,-
 –  Meer dan �5 kilometer enkele reis: €�00,-
�.  Voor werknemers die in deeltijd werkzaam zijn, wordt de vergoeding als 

bedoeld in artikel � van dit artikel, naar rato toegekend van het wekelijkse 
aantal werkdagen.

�.  Geen recht bestaat op een vergoeding woon-werkverkeer indien werknemer 
langer dan een maand geen werkzaamheden verricht, ongeacht de oorzaak 
daarvan.

Artikel 27. Kosten uit de dienst voortvloeiend
�.  Kosten die een werknemer moet maken om zijn werkzaamheden te kunnen 

verrichten, die voortvloeien uit van overheidswege gestelde voorschriften, zijn 
voor rekening van de werkgever. Hier wordt onder verstaan:

 – een vereiste geneeskundige verklaring
 – verlenging van een vaarbewijs
 – een redelijk bedrag voor de bij de bescheiden behorende pasfoto’s
 – kosten van een vereiste medische keuring
�.  Dienstkleding: De kosten van door de werkgever voorgeschreven dienstkleding 

komen voor rekening van de werkgever. Deze dienstkleding wordt door de 
werkgever in bruikleen verstrekt aan werknemer.

�.  Reiskosten: Indien een personeelslid dienst heeft buiten standplaats, of een 
dienstreis maakt in opdracht van werkgever, en voor zover de werknemer 
geen gebruik kan maken van openbaar vervoer, worden de extra te maken 
kilometers vergoed door de werkgever tegen het bedrag à € 0,�8 per 
kilometer. Hierin zijn begrepen eventuele parkeer- en tolgelden. Indien gebruik 
wordt gemaakt van openbaar vervoer, worden deze kosten volledig vergoed.

4.  Bij het betalen van vergoedingen voor reiskosten voor dienstreizen en/of 
woon-werkverkeer zal de (fiscale) salderingsregeling worden toegepast.

Artikel 28. Studiekosten
�.  Indien een werknemer in aanmerking wenst te komen voor een 

studiekostenvergoeding, wordt vooraf een schriftelijk verzoek bij werkgever 
ingediend, onder opgave van de relevante gegevens en een schatting van te 
maken kosten.

�.  Studiekosten kunnen (deels) worden vergoed voor een bepaalde termijn, 
overeenkomend met de verwachte duur van de studie.

�.  De hoogte van de studiekostenvergoeding die wordt toegekend, wordt 
bepaald door de mate van relevantie voor de uitoefening van de (toekomstige) 
functie bij werkgever. De hoogte van de toe te kennen studiekostenvergoeding 
wordt door werkgever vastgesteld en schriftelijk bevestigd aan werknemer.

  Opleidingen, die verplicht worden gesteld door werkgever, worden volledig 
vergoed door werkgever en vinden zoveel mogelijk onder arbeidstijd plaats.

4.  Bij het volgen van een opleiding tot stuurman door een matroos, evenals bij 
het volgen van een opleiding tot schipper door een stuurman, waarbij een 
perspectief aanwezig is dat ook in de toekomst de functie kan worden vervuld 
waarvoor de studie wordt gevolgd, zijn de studiekosten volledig voor rekening 
van werkgever. Voor zover deze studie plaatsvindt in de geplande arbeidstijd, 
wordt werknemer hiervoor vrijgemaakt van dienst met behoud van salaris.

5.  Indien de werknemer zelf besluit ontslag te nemen, of om verwijtbare redenen 
ontslagen wordt, kan werkgever aan werknemer een verplichting opleggen 
om de voor werknemer gedurende het laatste jaar van het dienstverband 
gemaakte kosten in verband met opleidingen terug te betalen.

  Uitgezonderd van deze verplichting is de werknemer die volledig gebruik 
maakt van de pensioenregeling.

Artikel 29. Verhuiskostenvergoeding
Als het dienstbelang vereist dat werknemer verhuist naar een woonplaats dichter bij 
standplaats gelegen, kan een verhuiskostenvergoeding worden toegekend, conform 
de fiscaal geldende regelgeving. De verhuiskostenvergoeding bedraagt ��% van het 
bruto jaarsalaris, met een maximum van € 5445,- plus de kosten van transport van de 
inboedel. De verhuizing dient dan binnen � jaar na het opleggen van de verhuisplicht 
te zijn gerealiseerd, of eerder indien overeengekomen.
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Hoofdstuk 6: Vakantie, feestdagen en verlof

Artikel 30. Vakantiedagen
�.  De werknemer heeft per kalenderjaar recht met behoud van loon op �5 

vakantiedagen à 8 uur, is �00 uur per jaar.
�.  Werknemers hebben de navolgende extra vakantiedagen per jaar, vanaf het 

kalenderjaar dat zij deze leeftijd bereiken:
 – �0 jaar en jonger : � dagen
 – �� tot en met �9 jaar: 0 dagen
 – �0 tot en met �9 jaar: � dag
 – 40 tot en met 49 jaar: � dagen
 – 50 tot en met 54 jaar: � dagen
 – 55 tot en met 59 jaar: 4 dagen
 – 60 jaar en ouder : 5 dagen
�.  Indien een werknemer geen volledig kalenderjaar werkzaam is, en/of in 

deeltijd werkzaam is, vindt vakantiedagentoekenning naar evenredigheid in 
dagen/uren plaats. Hierbij vindt afronding naar boven in hele uren plaats.

4.  Bij het opnemen van een vakantiedag worden de daadwerkelijke uren 
arbeidstijd opgenomen en afgeschreven van het verloftegoed.

5.  De werknemer heeft recht op �4 kalenderdagen aaneengesloten verlof in de 
periode van � mei tot � oktober.

6.  Het vakantierooster wordt opgesteld door de werkgever. Dit wordt uiterlijk � 
maart van het desbetreffende jaar bekend gemaakt.

7.  Ingeval de werknemer afziet van het recht op vakantie in de periode van � 
mei tot � oktober, maar de vakantie wenst te genieten in de periode van � 
oktober tot � mei, heeft de werknemer, indien hij/ zij dit wenst, recht op een 
aaneengesloten periode van �� kalenderdagen.

8.  Over de uitvoering/toepassing van de vakantieroosters vindt ingevolge het 
bepaalde in de WOR overleg plaats tussen de bestuurder en de bevoegde 
medezeggenschap.

Artikel 31. Afwezigheid met behoud van salaris
De werknemer wordt verlof met behoud van salaris toegekend, mits de gebeurtenis 
als hieronder omschreven, plaatsvindt op een dag waarop werknemer volgens rooster 
dienst heeft.

Artikel 31 A.
�.  Bij het burgerlijk huwelijk van de werknemer � dagen, zijnde de huwelijksdag 

en de daarop volgende dag. 
�.  Bij het huwelijk van de kinderen, pleegkinderen, ouders, schoonouders, broers, 

zussen, zwagers en schoonzusters: � dag.
�.  Bij bevalling van de partner: � dagen, zijnde de dag van bevalling en de daarop 

volgende dag. Ingeval de werknemer niet in staat is geweest de bevalling bij te 
wonen vanwege dienstredenen, de � dagen volgend op de bevalling.

4.  Bij overlijden van de partner en thuiswonende (pleeg)kinderen: 4 dagen, op te 
nemen in de periode van de dag van overlijden tot en met de dag van uitvaart.

5.  Bij overlijden van uitwonende (pleeg)kinderen, (pleeg/stief)ouders, 
schoonouders, broers, zussen, zwagers en schoonzussen: � dagen, waaronder 
de dag van uitvaart. De andere dag is gelegen op een van de dagen vanaf de 

dag van overlijden tot aan de uitvaart.
6.  Bij overlijden van grootouders of kleinkinderen van de werknemer, of partner 

van de werknemer: � dag, zijnde de dag van de uitvaart.
7.  Voor het �5, 40, 50 en 60 jarig huwelijksfeest van de ouders of schoonouders, 

evenals een dag voor het �5 of 40 jarig huwelijksfeest van de werknemer: � 
dag.

8. Bij een verhuizing vanwege dienstbelang: � dagen.
9.  Voor het afleggen van een vakexamen benodigd voor de uitoefening van de 

functie, of voor een examen voor een studie die volledig door de werkgever 
wordt vergoed: � dag.

�0. Bij een �5 of 40 jarig dienstjubileum van werknemer: � dag.

Artikel 31 B. Vakbondsverlof
�.  Werknemers die namens de bij deze CAO betrokken vakbonden deelnemen 

aan het CAO Overleg betreffende deze CAO, worden vrijgemaakt van dienst 
om het overleg over deze CAO met werkgever te voeren.

�.  Werknemers die namens de bij deze CAO betrokken vakbonden als officieel 
afgevaardigde deelnemen aan bondscongres, algemene vergadering of 
daarmee gelijk te stellen orgaan, worden, voor zover benodigd onder 
arbeidstijd, in de gelegenheid gesteld hier aan deel te nemen.

Artikel 32. Feestdagen
�.  De werknemer heeft aanspraak op een vrije dag met behoud van loon voor 

de navolgende feestdagen, voor zover deze niet vallen op een zaterdag of 
zondag:

 – Nieuwjaarsdag
 – Tweede Paasdag
 – Koninginnedag
 – Hemelvaartsdag
 – Tweede Pinksterdag
 – Eerste en Tweede Kerstdag
�.  Werknemers die op grond van hun geloofsovertuiging er de voorkeur aan 

geven op andere dagen vrij te zijn, kunnen hiertoe een verzoek indienen bij 
de werkgever. Met hun wensen zal, voor zover de dienstuitvoering dit toelaat, 
zoveel als mogelijk rekening worden gehouden.

  Voor wat betreft het aantal feestdagen per jaar met behoud van salaris, 
is het aantal christelijke feestdagen bepalend van dat jaar, evenals de 
onregelmatigheidstoeslagen voor het werken op christelijke feestdagen.

�.  Werknemers, die arbeid dienen te verrichten tijdens een feestdag als bedoeld 
onder lid � van dit artikel, of reeds roostervrij zijn, ontvangen een vervangende 
vrije dag. De toeslag voor het werken op feestdagen wordt uitbetaald.

  Deze vervangende vrije dag wordt in overleg tussen werkgever en werknemer 
vastgesteld.

Artikel 33. Ouderschapsverlof (onbetaald)
�.  Ten aanzien van het ouderschapsverlof gelden de wettelijke bepalingen. Indien 

werknemer hiervan gebruik wenst te maken, dient dit twee maanden voor de 
gewenste ingangsdatum te worden aangevraagd bij werkgever.

�.  Voor zover voortzetting van de volledige pensioenopbouw wordt gewenst 



�8 �9

door werknemer of verplicht wordt gesteld door het pensioenfonds, betaalt 
werknemer zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de benodigde 
pensioenpremies.

Artikel 34. Zorgverlof
�.  Ten aanzien van zorgverlof gelden de wettelijke bepalingen. Indien werknemer 

hiervan gebruik wenst te maken, dient zoveel mogelijk tijdig en vooraf overleg 
plaats te vinden met werkgever.

�.  Voor zover voortzetting van de volledige pensioenopbouw wordt gewenst 
door werknemer of verplicht wordt gesteld door het pensioenfonds, betaalt 
werknemer zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de benodigde 
pensioenpremies voor zover deze niet worden ingehouden/afgedragen over 
het loon tijdens het zorgverlof.

Artikel 35. Levensloopregeling
Werknemer kan deelnemen aan de levensloopregeling. Over de toepassing van 
de levensloopregeling en de voorwaarden om verlof te kunnen genieten, worden 
afspraken gemaakt met de het bevoegde medezeggenschapsorgaan.

Hoofdstuk 7: Ziekte en sociale zekerheid

Artikel 36. Ziekte/Arbeidsongeschiktheid
�.  Bij ziekte dient de werknemer zich te houden aan het voorgeschreven 

reglement bij ziek- en herstelmelding en arbeidsongeschiktheid.
�.  Werkgever kan bij de tweede en hierop volgende ziekmeldingen van 

werknemer in enig kalenderjaar de eerste dag van de betreffende ziekmelding 
als wachtdag aanmerken. Dit betekent dat werknemer over deze eerste 
ziektedag geen uitkering op grond van ziekte ontvangt.

�.  Bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ingevolge de ziektewet, 
ontvangt de werknemer gedurende � weken na de ziekmelding een 
ziekengelduitkering van 70% van het brutoloon; daarna gedurende �4 weken 
85% van het brutoloon; de resterende �6 weken van het �e ziektejaar �00% en 
vervolgens de 5� weken van het �e ziektejaar 70% van het bruto loon.

  Na afloop van het tweede ziektejaar wordt de uitkering door werkgever 
beëindigd.

4.  Werknemer kan door toepassing van de leden � en � van dit artikel nimmer 
minder dan het wettelijk minimumloon ontvangen.

5.  De werknemer verplicht zich mee te werken aan het verhalen van schade 
geleden door werkgever op grond van arbeidsongeschiktheid van werknemer 
op een derde partij, als deze partij aangemerkt wordt als veroorzaker van de 
arbeidsongeschiktheid.

6.  Aanspraken op loon/uitkering bij arbeidsongeschiktheid vervallen als 
werknemer zich niet houdt aan de wettelijke verplichtingen, het reglement als 
bedoelt in lid � van dit artikel of onvoldoende medewerking verleend aan de 
uitvoering van het bepaalde in de wet poortwachter. 

7.  Indien het ziekteverzuim van een onderneming vallende onder deze CAO 
lager is dan 5% in het kalenderjaar waarin werknemer arbeidsongeschikt 
is geweest, wordt, na afloop van het betreffende kalenderjaar de uitkering 
bij arbeidsongeschiktheid van werknemer alsnog aangevuld tot �00% met 
terugwerkende kracht over dit voorgaande jaar. Werknemer ontvangt deze 
aanvulling over de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. 

Artikel 37. Vakantieopbouw tijdens ziekte
Bij een onafgebroken ziekte langer dan 6 maanden, zullen alleen vakantierechten 
worden toegekend over de laatste 6 maanden van ziekte.

Artikel 38. Ziektekostenverzekering
Werknemers en hun gezinsleden kunnen deelnemen aan de collectieve 
ziektekostenverzekering die is afgesloten door werkgever. Werknemer kan niet 
verplicht worden aan deze collectieve verzekering deel te nemen.

Artikel 39. Uitkering bij overlijden
�.  Het loon van werknemer wordt uitbetaald tot en met de dag waarop hij 

overlijdt.
�.  De weduwe of weduwnaar, als bedoeld in artikel ��, ontvangt een uitkering 

gelijk aan het loon over � maanden, inclusief vakantiegeld.
�.  Ingeval er geen weduwe of weduwnaar als bedoeld in artikel �� is, komt de 

uitkering toe aan de minderjarige kinderen van de overledene.
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Hoofdstuk 8: Verplichtingen van de werknemer

Artikel 40. Naleving voorschriften
�.  Onder voorschriften worden verstaan de wettelijke en de binnen de 

onderneming geldende voorschriften.
�.  Werknemer wordt door werkgever in kennis gesteld van deze voorschriften, 

die bindend zijn.
�.  Waar niet in voorzien wordt middels deze voorschriften, meldt werknemer dit 

bij werkgever. In geval direct dient te worden gehandeld, beslist werknemer 
zelf en informeert vervolgens werkgever.

4.  Het is werknemer slechts toegestaan de uitvoering van een voorschrift dat op 
veiligheid betrekking heeft op te schorten of daarvan af te wijken, indien er 
sprake is van onmiddellijk gevaar. Dit wordt zo spoedig mogelijk gemeld bij 
werkgever.

5.  Werknemer geeft wijzigingen ten aanzien van zijn adresgegevens, 
gezinssamenstelling en voor het werk overige relevante gegevens zo spoedig 
mogelijk aan werkgever door.

Artikel 41. Vakbekwaamheid
Werknemers dienen te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van benodigde 
(bij)scholing om hun functie uit te kunnen blijven oefenen. Werkgever draagt er zorg 
voor dat werknemer in de gelegenheid wordt gesteld aan deze (bij)scholing te kunnen 
deelnemen.

Artikel 42. Boetes en bekeuringen
Boetes en bekeuringen opgelegd aan een werknemer of aan werkgever, die 
herleidbaar zijn tot een individuele werknemer, komen voor rekening van de 
werknemer, indien de boete of bekeuring het gevolg is van het handelen of nalaten 
van de werknemer en de werkgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven, en/of de 
werkgever hiervan geen verwijt kan worden gemaakt. 

Artikel 43. Roken, alcohol en drugs
�.  Het is niet toegestaan tijdens de uitoefening van de functie te roken. Roken 

is eveneens niet toegestaan tijdens pauzes, behoudens in de daartoe door de 
werkgever aangewezen ruimtes. Werkgever is niet verplicht tot het treffen van 
voorzieningen waar gerookt kan worden.

�.  Het gebruik van alcohol en drugs en het onder invloed hiervan verkeren tijdens 
de uitoefening van de functie is nadrukkelijk verboden en kan aanleiding zijn 
tot ontslag.

Artikel 44. Telefonische bereikbaarheid
Werknemer is gehouden zijn privé telefoonnummer(s) in het bezit te stellen van 
werkgever. Dit geldt ook voor zogenaamde “geheime telefoonnummers”. Werkgever 
zal zorg dragen voor het vertrouwelijk behandelen van deze door werknemer 
verstrekte telefoonnummers.

Artikel 45. Geheimhouding
�.  Het is werknemer verboden zaken die niet voor derden zijn bestemd, op 

enige wijze bekendheid, ruchtbaarheid of openbaarheid te geven, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever.
�.  Lid � van dit artikel is niet van toepassing indien deze informatie op basis van 

een wettelijk voorschrift verlangd mogen worden.

Artikel 46. Gedragingen
Werknemer en werkgever zullen naar vermogen overal en te allen tijde, ook door hun 
houding, de belangen van de onderneming behartigen en de verhoudingen binnen de 
onderneming.

Artikel 47. Dienstkleding
Werknemer is verplicht de voorgeschreven dienstkleding conform het kledingreglement 
te dragen en te onderhouden.
 



�� ��

Hoofdstuk 9: Overige bepalingen

Artikel 48. Arbeidsomstandigheden
Werkgever zorgt voor bedrijfsmiddelen, werkruimten en bedrijfskleding die 
voldoen aan redelijke eisen en wettelijke bepalingen. Het overleg inzake 
arbeidsomstandigheden vindt plaats met de bevoegde medezeggenschap.

Artikel 49. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie
Werkgever voert een beleid gericht op het voorkomen en tegen gaan van seksuele 
intimidatie, agressie en discriminatie. Het overleg inzake dit beleid vindt plaats met de 
bevoegde medezeggenschap.

Artikel 50. Vakorganisaties
�.  Voor elke werknemer betaalt werkgever een bijdrage van € �7,50 per jaar aan 

de bij deze CAO aangesloten vakorganisaties.
�.  Werkgever zal medewerking verlenen aan het fiscaal vriendelijk behandelen 

van de vakbondscontributie.

Artikel 51. Reorganisatie
�.  In geval van een van reorganisatie, zoals bedoeld in artikel in artikel �7 van de 

WOR, wordt advies gevraagd aan de bevoegde medezeggenschap.
�.  Voor zover de reorganisatie als bedoeld in lid � van dit artikel voor 

(individuele) medewerkers arbeidsvoorwaardelijke gevolgen heeft, worden 
vakorganisaties, betrokken bij de totstandkoming van deze CAO, hiervan in 
kennis gesteld.

Artikel 52. Hardheidsclausule
De werkgever kan in individuele gevallen in het voordeel van de werknemer afwijken 
van het bepaalde bij of krachtens deze CAO, indien naar zijn oordeel toepassing van de 
CAO leidt tot onevenredig nadeel voor de werknemer.

Artikel 53. Onvoorziene zaken
Ingeval geconstateerd wordt tijdens de looptijd van deze CAO dat er sprake is van 
onvoorziene omstandigheden, onvolkomenheden of waar sprake is van strijdigheid 
met wettelijke bepalingen waarin partijen niet hebben (kunnen) voorzien, vindt 
opnieuw overleg plaats tussen partijen. 

Namens Veolia Transport Fast Ferries,
J. van den Broek,
Concessiemanager

Namens FNV Bondgenoten,
F.H.W. Szablewski,
Bestuurder

Namens De Unie,
M. Vallebella,
Bestuurder
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Bijlage 1: Salarisschalen

Salarisschalen per 1 januari 2008 (verhoging 3%)

Salarisschalen per 1 januari 2009 (verhoging 2,25%)

trede B C D E F G H I J K L
-5 630,54 663,72 697,41 731,10 764,80
-4 727,51 760,30 793,99 827,68 861,38 895,06
-3 852,24 862,49 896,18 929,87 963,56 997,26 1042,18
-2 1004,70 1149,99 1183,67 1206,14 1239,84 1273,52 1307,21 1742,96
-1 1177,93 1210,63 1244,33 1278,01 1311,71 1345,40 1379,08 1810,33 1945,09 2012,48 2147,25
0 1385,77 1417,27 1450,96 1484,66 1518,34 1552,04 1585,72 1877,71 2012,48 2079,86 2270,78
1 1417,27 1450,96 1484,66 1518,34 1540,81 1574,49 1641,88 1945,10 2079,86 2147,25 2405,54
2 1450,98 1473,42 1518,34 1540,81 1574,49 1608,19 1675,57 2012,48 2147,25 2270,78 2540,30
3 1473,42 1507,11 1540,81 1574,49 1608,19 1641,88 1742,96 2079,86 2203,40 2338,16 2675,07
4 1473,42 1540,81 1574,49 1608,19 1641,88 1675,57 1810,33 2147,25 2270,78 2472,92 2809,84
5 1507,12 1540,81 1608,19 1641,88 1675,57 1709,26 1844,03 2203,40 2338,16 2540,30 2933,37
6 1574,49 1608,19 1675,57 1709,26 1742,96 1911,41 2270,78 2405,54 2607,69 2955,83
7 1641,88 1675,57 1742,96 1776,64 1945,07 2338,16 2472,92 2675,07 3090,59
8 1709,26 1776,64 1810,33 2012,48 2405,54 2540,30 2764,91 3225,36
9 1776,64 1844,03 2079,86 2472,92 2607,69 2832,29 3225,36
10 1810,33 1844,03 2079,86 2472,92 2607,69 2832,29 3360,13
11 1877,71 2147,25 2540,30 2675,07 2967,06

trede B C D E F G H I J K L
-5 644,73 678,65 713,10 747,55 782,01
-4 743,88 777,41 811,85 846,30 880,76 915,20
-3 871,42 881,90 916,34 950,79 985,24 1019,70 1065,63
-2 1027,31 1175,86 1210,30 1233,28 1267,74 1302,17 1336,62 1782,18
-1 1204,43 1237,87 1272,33 1306,77 1341,22 1375,67 1410,11 1851,06 1988,85 2057,76 2195,56
0 1416,95 1449,16 1483,61 1518,06 1552,50 1586,96 1621,40 1919,96 2057,76 2126,66 2321,87
1 1449,16 1483,61 1518,06 1552,50 1575,48 1609,92 1678,82 1988,86 2126,66 2195,56 2459,66
2 1483,63 1506,57 1552,50 1575,48 1609,92 1644,37 1713,27 2057,76 2195,56 2321,87 2597,46
3 1506,57 1541,02 1575,48 1609,92 1644,37 1678,82 1782,18 2126,66 2252,98 2390,77 2735,26
4 1506,57 1575,48 1609,92 1644,37 1678,82 1713,27 1851,06 2195,56 2321,87 2528,56 2873,06
5 1541,03 1575,48 1644,37 1678,82 1713,27 1747,72 1885,52 2252,98 2390,77 2597,46 2999,37
6 1609,92 1644,37 1713,27 1747,72 1782,18 1954,42 2321,87 2459,66 2666,36 3022,34
7 1678,82 1713,27 1782,18 1816,61 1988,83 2390,77 2528,56 2735,26 3160,13
8 1747,72 1816,61 1851,06 2057,76 2459,66 2597,46 2827,12 3297,93
9 1816,61 1885,52 2126,66 2528,56 2666,36 2896,02 3297,93
10 1851,06 1885,52 2126,66 2528,56 2666,36 2896,02 3435,73
11 1919,96 2195,56 2597,46 2735,26 3033,82

Functieindeling:     
   
schaal: functies:    
D Kaartverkoper  
F Service medewerker 
 Administratief medewerker  
 Matroos    
I Machinist  
 Stuurman   
J Machinist/Voorman  
K Dienstindeler  
 Schipper    
L Schipper/Voorman   
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Salarisschalen (vervolg)

Salarisschalen per 1 juli 2009 (verhoging 1,00%)

trede B C D E F G H I J K L
-5 651,18 685,44 720,23 755,03 789,83
-4 751,32 785,18 819,97 854,76 889,57 924,35
-3 880,13 890,72 925,50 960,30 995,09 1029,90 1076,29
-2 1037,58 1187,62 1222,40 1245,61 1280,42 1315,19 1349,99 1800,00
-1 1216,47 1250,25 1285,05 1319,84 1354,63 1389,43 1424,21 1869,57 2008,74 2078,34 2217,52
0 1431,12 1463,65 1498,45 1533,24 1568,03 1602,83 1637,61 1939,16 2078,34 2147,93 2345,09
1 1463,65 1498,45 1533,24 1568,03 1591,23 1626,02 1695,61 2008,75 2147,93 2217,52 2484,26
2 1498,47 1521,64 1568,03 1591,23 1626,02 1660,81 1730,40 2078,34 2217,52 2345,09 2623,43
3 1521,64 1556,43 1591,23 1626,02 1660,81 1695,61 1800,00 2147,93 2275,51 2414,68 2762,61
4 1521,64 1591,23 1626,02 1660,81 1695,61 1730,40 1869,57 2217,52 2345,09 2553,85 2901,79
5 1556,44 1591,23 1660,81 1695,61 1730,40 1765,20 1904,38 2275,51 2414,68 2623,43 3029,36
6 1626,02 1660,81 1730,40 1765,20 1800,00 1973,96 2345,09 2484,26 2693,02 3052,56
7 1695,61 1730,40 1800,00 1834,78 2008,72 2414,68 2553,85 2762,61 3191,73
8 1765,20 1834,78 1869,57 2078,34 2484,26 2623,43 2855,39 3330,91
9 1834,78 1904,38 2147,93 2553,85 2693,02 2924,98 3330,91
10 1869,57 1904,38 2147,93 2553,85 2693,02 2924,98 3470,09
11 1939,16 2217,52 2623,43 2762,61 3064,16

Functieindeling:     
   
schaal: functies:    
D Kaartverkoper  
F Service medewerker 
 Administratief medewerker  
 Matroos    
I Machinist  
 Stuurman   
J Machinist/Voorman  
K Dienstindeler  
 Schipper    
L Schipper/Voorman   
      






