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De ondergetekenden: 
 
1. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V., gevestigd te Rotterdam, 
  
als partij ter ene zijde 
 
en 
 
2. a. FNV Overheid, gevestigd te Utrecht, 

 
b. CNV Publieke Diensten, gevestigd te Utrecht, 
 
c.  OV – HbR, gevestigd te Rotterdam, 
 

zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk als partij ter andere zijde 
 
in overweging nemende dat partijen hebben onderhandeld over een collectief 
arbeidsvoorwaardenpakket voor de werknemers van Havenbedrijf Rotterdam N.V., waarin naast 
loonsverhoging ook andere elementen onderdeel zijn; 
 
verklaren met ingang van 1 juli 2021 de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst te hebben 
gesloten voor de werknemers in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 
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Inleiding 
 
Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. bezit een eigen Ondernemings-CAO, die met de betreffende 
vakbonden wordt overeengekomen.   
 
Partijen geven 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 het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en de werknemersorganisaties 
de arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Daarbij wordt, 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 bij de gemeente Rotterdam. 
 
Partijen verklaren de bij deze CAO gevolgde beleidslijn, als hierboven genoemd, met name gelet op 
de relatie met de Stichting Pensioenfonds ABP, ook in de toekomst te zullen volgen.  
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Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 Definities  
 
1. Werkgever: Havenbedrijf Rotterdam N.V. 
2. Werknemer: de persoon met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan; daar 

waar gesproken wordt van de werknemer / hij / hem, etc. dient hieronder tevens te worden 
verstaan: werkneemster / zij / haar, etc. 

3. Arbeidsovereenkomst: de individuele arbeidsovereenkomst. 
4. Wazo: Wet arbeid en zorg. 
5. Functie: het geheel van door de werknemer te verrichten werkzaamheden. 
6. Formele arbeidsduur: de arbeidsduur per week volgens de arbeidsovereenkomst. 
7. Feitelijke arbeidsduur: de arbeidsduur zoals die voor de werknemer voor een bepaalde week is 

vastgesteld. 
8. Maandsalaris: het voor de werknemer vastgestelde maandsalaris. De maandsalarissen bij 

volledig dienstverband zijn opgenomen in bijlage A van de CAO. 
9. Functionele salarisklasse: de schaal waarin de functie is gewaardeerd.  
10. Jaarsalaris: twaalf maal het maandsalaris, vakantietoelage, dertiende maand en eventuele 

toelage onregelmatige dienst, overbruggingstoelage, vaste vergoeding voor overwerk en 
arbeidsmarkttoelage. 

11. Loon: het jaarsalaris inclusief overige inkomenscomponenten, niet zijnde kostenvergoedingen. 
12. Overige inkomenscomponenten: alle inkomenscomponenten die niet tot het salaris en/of het 

loon behoren, zoals inconveniëntentoeslag, vergoeding van incidenteel overwerk en 
verschuivingstoeslag. 

13. Normsalaris: het maandsalaris met een relatieve salarispositie van 100%. 
14. Relatieve salarispositie (RSP): De in een percentage (rekenkundig afgerond op 1 cijfer achter 

de komma) uitgedrukte verhouding tussen het maandsalaris van de werknemer en het 
geldende normsalaris van de betrokken functionele salarisklasse, zoals weergegeven in bijlage 
A. 

15. Uurloon: het 1/1872ste deel van het jaarsalaris bij een volledig dienstverband. 
16. Overwerk: werkzaamheden door de werknemer in opdracht van de werkgever verricht buiten de 

feitelijke arbeidsduur. 
17. Volledig dienstverband: een arbeidsovereenkomst met een formele arbeidsduur van 36 uur per 

week en een arbeidsduur per jaar van het aantal dagen in dat jaar, niet vallende op een 
zaterdag, zondag of een feestdag, vermenigvuldigd met 7,2 uur. 

18. Volcontinudienst: een dienstrooster zoals beschreven in lid 2 van artikel 13 
19. Bedrijfsregeling: een regeling voor het personeel, die de werkgever in overleg met de OR is 

overeengekomen. 
20. Regeling: een regeling voor het personeel, die de werkgever in overleg met de vakorganisaties 

is overeengekomen. 
21. Pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 
 
Artikel 1a Duurzaam gemeenschappelijke huishouding 
 
1. Voor de toepassing van deze CAO en de daarbij behorende regelingen wordt onder echtgenote 

of echtgenoot mede begrepen de geregistreerde partner en de levenspartner met wie de niet 
gehuwde werknemer samenwoont en - met het oogmerk duurzaam samen te leven - een 
gemeenschappelijk huishouding voert.  

2.  Van een gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in het eerste lid is slechts sprake indien 
dit blijkt uit een schriftelijke verklaring (volgens een door de werkgever aangegeven model) of 
een notarieel verleden samenlevingscontract, beide voorzien van daarmee overeenstemmende 
uittreksels uit het bevolkingsregister.  

3. Voor de toepassing van deze CAO en de daarbij behorende regelingen wordt onder weduwe of 
weduwnaar mede begrepen de nabestaande geregistreerde partner en de nabestaande 
levenspartner, bedoeld in het eerste lid.  

4.  Voor de toepassing van deze CAO en de daarbij behorende regelingen wordt tot gezinslid in 
voorkomend geval mede gerekend de geregistreerde partner en de levenspartner, bedoeld in 
het eerste lid.  

5.  Op één en hetzelfde moment kan slechts één persoon als levenspartner, bedoeld in het eerste 
lid, worden aangemerkt. 
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Artikel 2  Verplichtingen van de werkgever 
 
1. De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te hebben op voorwaarden 

die in strijd zijn met hetgeen deze CAO bepaalt, behoudens werknemers die een functie 
vervullen waarvoor is bepaald dat de CAO hierop niet van toepassing is. 

2. De werkgever tekent de arbeidsovereenkomst waarin deze CAO van toepassing wordt 
verklaard. 

3. De werkgever zal een exemplaar van deze CAO, alsmede van toekomstige wijzigingen, en van 
de bijbehorende regelingen kosteloos aan de werknemer, op verzoek, uitreiken. Verder zal de 
werkgever deze digitaal, via Intranet, ter beschikking stellen.  

4. In het geval dat de aard van de functie bijzondere eisen aan de medische geschiktheid van de 
werknemer stelt, zal de werkgever de werknemer slechts in dienst nemen nadat die medisch is 
goedgekeurd door een keuringsarts . De werkgever zal hierbij de wettelijke bepalingen van de 
Wet op de medische keuringen in acht nemen. 

5. De werkgever zal na overleg met en instemming door de OR vaststellen op welke functies lid 4 
van dit artikel van toepassing is. 

6.       De werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van wijzigingen in de CAO en / of in zijn         
arbeidsovereenkomst. 
 

Artikel 3 Verplichtingen van de werknemer 
 
1. De werknemer is gehouden de belangen van de onderneming van de werkgever als een goed 

werknemer te behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. 
De werknemer zal alle in de onderneming geldende regels naleven. 

2. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen 
werkzaamheden, voor zover deze op grond van deze CAO en / of de van toepassing zijnde 
functiefamilie redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, naar zijn beste vermogen uit te 
voeren. Daarbij dient hij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

3. Onder aanwijzingen, bedoeld in het vorige lid, wordt mede begrepen elke opdracht die de 
werkgever geeft in verband met de bewaking van gebouwen en installaties van de werkgever 
tijdens zeer bijzondere omstandigheden. 

4. De werknemer zal zich wat betreft zijn werk- en rusttijd houden aan het voor hem geldende 
werkrooster. 

5. De werknemer is verplicht tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten en boven de voor hem 
vastgestelde werktijden, indien de werkgever dit voor de voortgang van de werkzaamheden 
nodig acht. 

6. De werknemer is in het volgende geval verplicht opgave te doen van de nevenwerkzaamheden 
die hij verricht of voornemens is te verrichten: nevenwerkzaamheden die verband houden met 
de functie die de werknemer vervult en die de belangen van de werkgever kunnen raken. De 
werkgever voert een registratie van de gedane opgave(n). Verder is het de werknemer niet 
toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie 
niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. De werkgever kan ter uitvoering van het voorgaande 
nadere regels stellen. De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van het verrichten 
van verboden nevenwerkzaamheden, heeft geen aanspraak op de in artikel 53 en verder 
geregelde aanvullingen. In verband met het in dit lid gestelde wordt tevens verwezen naar 
regeling A (Integriteit) van deze CAO en de bedrijfscode van werkgever. 

7. Met inachtneming van het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet dient de werknemer de 
gegeven aanwijzingen, instructies en voorschriften na te leven; de ter beschikking gestelde 
persoonlijke beschermingsmiddelen daadwerkelijk te gebruiken voor taken waarbij deze nodig 
zijn; volgens de geldende voorschriften mee te werken aan medische begeleiding en deel te 
nemen aan periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 

8. De werknemer is verplicht een arbeidsovereenkomst te tekenen waarin deze CAO van 
toepassing wordt verklaard. 

9. Indien de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen één of 
meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer de 
daartoe benodigde informatie verstrekken. Indien de werknemer dit weigert, heeft hij geen recht 
op de in artikel 53 en verder genoemde aanvullingen. 
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Artikel 4  Aanspraken bij gedeeltelijke arbeidsduur 
 
Indien op grond van de arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder bedraagt dan de 
arbeidsduur van een werknemer met een volledig dienstverband als bedoeld in artikel 1, zijn de 
bepalingen van deze CAO naar rato van de arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing, 
tenzij in desbetreffende artikelen anders is bepaald. 
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Hoofdstuk 2 INDIENSTNEMING EN ONTSLAG 
 
Artikel 5  Aard van de overeenkomst 

 
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan: 

a. hetzij voor onbepaalde tijd 
b. hetzij voor een bepaalde tijd of voor het verrichten van een bepaald geheel aan 

werkzaamheden.  
Ontbreekt deze vermelding dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor 
onbepaalde tijd.  

2. De arbeidsovereenkomst vermeldt in ieder geval: 
a. de functie die de werknemer zal vervullen; 
b. de bepaling dat deze CAO met de arbeidsovereenkomst één geheel vormt; 
c.  dat de werknemer een exemplaar daarvan heeft ontvangen, met de inhoud bekend is en 

daarmee akkoord gaat. 
Verder voldoet de werkgever aan de verplichting tot opgave van de in artikel 7:655 BW 
vermelde gegevens. 

4. De arbeidsovereenkomst wordt in de regel slechts aangegaan nadat ten aanzien van de 
kandidaat werknemer een verklaring omtrent het gedrag is afgegeven als bedoeld in de Wet op 
de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.  

 
Artikel 6  Vervallen  
 
Artikel 7  Proeftijd 
 
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor langer dan 6 maanden geldt wederzijds een 
proeftijd van twee maanden. In de arbeidsovereenkomst kan een kortere termijn worden 
overeengekomen. 
 
Artikel 8  Stageovereenkomst 
 
1. In het geval een stagiair(e) in het kader van een opleiding uitbreiding van kennis en / of ervaring 

bij de werkgever op komt doen, wordt een stageovereenkomst tussen partijen opgesteld. 
2. De stagiair(e) heeft gedurende de stageperiode recht op een onkostenvergoeding, waarvan de 

hoogte afhankelijk is gesteld van het niveau van de desbetreffende opleiding (zie bijlage B). 
 
Artikel 9  Beëindiging 
 
1. De arbeidsovereenkomst eindigt: 

a. voor een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is door: 
1. opzegging door de werkgever of 
2. opzegging door de werknemer. 
De opzegging dient zodanig te geschieden dat het einde van de arbeidsovereenkomst 
samenvalt met het einde van een kalendermaand. 

b. voor een werknemer die voor bepaalde tijd in dienst is:  
1. van rechtswege op de kalenderdatum of 
2. van rechtswege op de laatste dag van het tijdvak genoemd in de 

arbeidsovereenkomst 
3. door tussentijdse opzegging. 
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd. 

2. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag waarop de AOW gerechtigde 
leeftijd wordt bereikt.  

3. De arbeidsovereenkomst eindigt voorts indien werkgever en werknemer met wederzijds 
goedvinden overeengekomen zijn het dienstverband te beëindigen (zonder tussenkomst van 
UWV). 

4. Op het bedrag van een eventueel door de werkgever verschuldigde transitievergoeding als 
bedoeld in artikel 7:673 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal geen aftrek van vooraf 
gemaakte transitie- en omscholingskosten plaatsvinden. 
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Artikel 10  Opzegtermijnen 
 
1. Opzegging van een arbeidsovereenkomst geschiedt met inachtneming van de termijnen 

zoals genoemd in artikel 7: 672 BW. In het geval dat een werknemer op 31 december 2003 in 
dienst was van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en in het kader van de 
verzelfstandiging in dienst is gekomen van de werkgever, dan is deze diensttijd mede bepalend 
voor de duur van de opzegtermijn. 

2. Opzegging van de arbeidsovereenkomst kan met onmiddellijke ingang zonder inachtneming 
van een opzegtermijn plaatsvinden indien de opzegging geschiedt: 
a. wegens een dringende reden, als bedoeld in artikel 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk 

Wetboek; 
b. gedurende de met de werknemer overeengekomen proeftijd als bedoeld in artikel 7.  

3. In het geval waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden, geldt 
geen opzegtermijn. 

 
Artikel 11  Getuigschrift 
 
Op verzoek van de werknemer reikt de werkgever hem bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
een getuigschrift uit. 
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Hoofdstuk 3 ARBEIDSTIJDEN 
  
Artikel 12  Arbeidsduur algemeen en in geval van ziekte 
 
1. De gemiddelde werkweek bedraagt 36 uur bij een voltijd dienstverband. Bij de feitelijke 

vormgeving van de 36-urige werkweek moet steeds een zorgvuldige afweging plaatsvinden van 
het organisatiebelang versus het individuele belang. Er kan per afdeling of per groep of per 
medewerker worden gekozen voor een bepaald arbeidspatroon:  
• vier dagen van 8 uur en één dag van 4 uur;  
• een week van vijf dagen van 8 uur en aaneensluitend een week van vier dagen van 8 uur;  
• een werkweek van 36 uur door middel van 4 dagen van 9 uur kan alleen met instemming van 
de leidinggevende worden gerealiseerd. 
Werknemers die vóór 1 januari 2022 in dienst zijn getreden en werkzaam zijn in een rooster met 
roostervrije uren, kunnen de bestaande afspraak continueren of overstappen op een rooster 
zonder roostervrije uren. De op jaarbasis verkregen roostervrije uren worden per half jaar 
vooraf, evenredig over de maanden en in overleg met de direct leidinggevende ingeroosterd. 
Roostervrije uren zijn geldig in het kalenderjaar van opbouw en vervallen op 1 januari van het 
nieuwe kalenderjaar. 

2. De werknemer die is ingedeeld in salarisgroep 11 en hoger kan, naast de in lid 1 genoemde 
arbeidstijdmodellen, ter beoordeling van de werkgever, in aanmerking komen voor een 
arbeidstijdmodel met een gemiddelde werkweek van (maximaal) 40 uur, te realiseren via een 
werkweek van 5 werkdagen à (maximaal) 8 uur. Dit model kan voor een bepaalde of 
onbepaalde duur worden overeengekomen, mits de werknemer hiermee heeft ingestemd. Het 
salaris per maand bedraagt bij 40 uur per week 1,1111 maal het voor de werknemer van 
toepassing zijnde maandsalaris conform de tabel uit bijlage A. De vakantieduur conform art. 38 
wordt verlengd, waarbij geldt dat bij een werkweek van 40 uur de vakantieduur een verhoging 
kent van 20,1 uur op jaarbasis. De OR wordt over het bovengenoemde vooraf geïnformeerd en 
achteraf rapporteert de afdeling HR over het gebruik van de regeling. 

3. Voor de werknemer die volgens rooster onregelmatige diensten verricht, kan de feitelijke 
arbeidsduur worden vastgesteld op minimaal 16 uur en maximaal 42 uur. 

4. De voor de werknemer geldende arbeidsduur per jaar mag niet worden overschreden.  
5. De arbeidsduur per dag bedraagt ten hoogste negen uur. In afwijking daarvan kan de 

arbeidsduur indien het bedrijfsbelang dit vereist, eenmaal per week op 10 uur worden gesteld. 
6. De feitelijke arbeidsduur per week van de werknemer die wegens ziekte langer dan vier weken 

geen feitelijke dienst verricht, is vanaf het moment dat er sinds de eerste ziektedag vier weken 
zijn verstreken gelijk aan de formele arbeidsduur.  

7. Voor de toepassing van het zesde lid wordt de werknemer, indien hij een volledig dienstverband 
heeft, geacht gedurende vijf dagen 7,2 uur per dag te werken. Voor een werknemer met een 
deeltijdbetrekking wordt het aantal van 7,2 uur naar evenredigheid verminderd. 

8. Het zesde en het zevende lid gelden niet voor de werknemer voor wie wisselende werktijden 
gelden, zolang voor deze wisselende werktijden een rooster is vastgesteld dat betrekking heeft 
op de periode die volgt nadat sinds de eerste ziektedag vier weken zijn verstreken. Indien voor 
de betrokken werknemer geen rooster is vastgesteld, gelden het tiende en elfde lid van dit 
artikel. 

 
Artikel 13  Werktijden 
 
1. De werkgever stelt de werktijden vast. Voor zover voor de werknemer wisselende werktijden 

gelden, wordt daarvoor een rooster vastgesteld, dat ten minste twee maanden voor aanvang 
aan de werknemer bekend wordt gemaakt. In dit verband wordt verwezen naar de 
“Roosterregeling DHMR”. 

2. Voor de werknemer met een volledig dienstverband die in volcontinudienst werkzaam is, is 
onder handhaving van de formele arbeidsduur en de betaling daarvoor, de feitelijke arbeidsduur 
33,6 uur per week en per jaar het aantal dagen in dat jaar, niet vallende op een zaterdag, 
zondag of een feestdag, vermenigvuldigd met 6,72 uur. 
In volcontinudienst wordt gewerkt in een rooster waarin de diensten evenredig zijn gespreid 
over de uren van de dag en de dagen van de week. Als standaard wordt een vijfploegendienst 
gebruikt om “volcontinu” te werken. In vijfploegenroosters wordt gewerkt van maandag tot en 
met zondag in zowel vroege, late als nachtdiensten, dus “24/7”. 
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Een voorbeeld van een (volcontinu) vijfploegenrooster:  
 

 
A= ochtenddienst; B= middagdienst; C= nachtdienst 
Om in dit rooster een bedrijfstijd van 168 uur af te dekken met vijf ploegen worden er in 5 weken 
7 ochtend-, 7 middag-, en 7 nachtdiensten gelopen. In totaal 21 diensten van 8 uur waardoor 
de arbeidstijd in 5 weken 168 uur is. 168 uur in 5 weken komt neer op een gemiddelde 
arbeidstijd van 33,6 uur per week. 

3. Bij de vaststelling van de werktijd wordt in acht genomen dat: 
a. geen arbeid wordt verricht op zaterdagen, zondagen en feestdagen, tenzij afwijking van 

deze regel in het belang van het bedrijf noodzakelijk is. Indien arbeid op zondag 
onvermijdelijk is, wordt deze zoveel mogelijk beperkt tot ten hoogste 26 zondagen per 
jaar; 

b. de werktijd behoorlijk door pauze wordt onderbroken; 
c. rekening wordt gehouden met wensen van de werknemer, voor zover het bedrijfsbelang 

dit toelaat. 
4. a. Voor de werknemer die volgens rooster zijn functie vervult op een zaterdag, een zondag 

 of een feestdag die niet valt op een zaterdag of een zondag, wordt voor elk van deze 
 dagen een andere dag als dienstvrije dag aangewezen; 
b.  indien een feestdag die niet valt op een zaterdag of een zondag met een dienstvrije dag 

samenvalt waardoor voor de werknemer die feestdag verloren gaat, wordt een andere 
dag als dienstvrije dag aangewezen; 

c. indien het bedrijfsbelang het aanwijzen van een dienstvrije dag voor een feestdag niet 
toelaat, wordt aan de werknemer  een vergoeding toegekend van 100% van het salaris 
over die dag. 

5. a.  de werknemer van 55 jaar en ouder die ingevolge het voor hem geldende werkrooster. 
gedurende een bepaalde periode van aaneengesloten dagen van 0.00 uur tot 06.00 uur 
dienst moet verrichten, heeft voor deze periode recht op één dag verlof indien hij in deze 
periode ten minste 3 aaneengesloten dagen op genoemde uren werkelijke dienst heeft 
verricht; 

b.  het verlof, bedoeld in lid 5 onder a, wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken 
genoten.  

 
Artikel 13a  Persoonlijke roosters 
 
1. Aan werknemers kan toestemming worden verleend voor een zelf gekozen repeterend rooster; 

een persoonlijk rooster. In de met de Ondernemingsraad overeengekomen Roosterregeling 
DHMR is een nadere toelichting en de procedure voor de totstandkoming van persoonlijke 
roosters opgenomen. 

2. Het aantal in een persoonlijk rooster te werken uren wordt door berekend op basis van de 
hieronder opgenomen matrix. De waarden in de matrix leidden bij reguliere volcontinudienst tot 
een gemiddelde arbeidsduur van 33,6 uur per week. Het werken in dagdienst levert geen 
waarden op en leidt tot een arbeidsduur van 36 uur per week. Alle varianten daartussen leveren 
een waarde op die wordt omgerekend naar het aantal uren dat, in vergelijking met reguliere 
volcontinudienst extra moet worden gewerkt. Eventueel minder of extra te werken uren worden 
verrekend met de ‘compensatie-uren’.  

 
van tot Ma Di Wo Do Vr Za Zo 

06:00 18:00 - - - - - 20 20 

18:00 23:00 30 30 30 30 30 30 30 

23:00 06:00 50 50 50 50 50 50 50 

Week ma di wo do vr za zo 
1     A B B 

2 C C    A A 

3 B B C C    
4 A A B B B   
5   A A C C C 
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Artikel 14  Beschikbaar houden 
 
1. 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 dit kader 
wordt verwezen naar regeling B, wacht- en waakdiensten. 

2. In bijzondere gevallen kan, op basis van een vooraf door het Hoofd HR en de OR ingewilligd 
verzoek van het verantwoordelijk hoofd van een bedrijfsonderdeel, aan de werknemer de 
verplichting worden opgelegd om de pauze op of rond de arbeidsplaats door te brengen. 
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Hoofdstuk 4 JAARSALARIS EN ANDERE FINANCIELE BEPALINGEN 
 
Artikel 15 Jaarsalaris 
 
1. De werknemer heeft met ingang van de dag waarop zijn indiensttreding ingaat, recht op het 

jaarsalaris zoals in dit hoofdstuk wordt bepaald. In dit verband wordt tevens verwezen naar het 
gestelde in regeling C, functiefamilies en functiewaardering, van deze CAO.  
Een werknemer die bij indiensttreding of promotie met meer dan één functionele salarisklasse 
nog niet over de kundigheden en vaardigheden beschikt die voor een zelfstandige uitoefening 
van de functie vereist zijn, ontvangt minimaal een aanloopsalaris. Het aanloopsalaris is 
maximaal 4% lager dan het minimumsalaris van de functionele salarisklasse waarin de functie 
is ingedeeld. 

2. Gedurende de looptijd van de CAO worden de volgende structurele verhogingen van de 
(norm)salarissen doorgevoerd: 
• Per 1 januari 2022: een algemene verhoging van 3%; 
• Per 1 juli 2022: een algemene verhoging van 2,5%; 

3. Er wordt een éénmalige uitkering van € 1.000,- (bruto) betaald bij de eerstvolgende 
salarisbetaling na het bereiken van een definitief CAO-akkoord. De uitkering wordt betaald aan 
werknemers die op 1 december 2021 in vaste of tijdelijke dienst zijn. 

4. De werknemer ontvangt geen loon over de tijd gedurende welke hij hetzij in strijd met zijn 
verplichtingen opzettelijk nalaat, hetzij ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of 
omstandigheden zich in de onmogelijkheid heeft geplaatst om aan zijn arbeidsovereenkomst 
uitvoering te geven. 

 
Artikel 16 Periodieke salarisherziening 
 
1. Per 1 januari van ieder kalenderjaar wordt het salaris van de werknemer herzien op basis van 

beoordeling van de functie-uitoefening overeenkomstig onderstaande matrix. Deze herziening 
vindt niet plaats indien een werknemer op of na 1 juli van het daaraan voorafgaande 
kalenderjaar in dienst is getreden.  
 

Matrix: Beoordelen en belonen 
Score 

 
RSP  

1 
Onvoldoende 

2 
Ontwikkeling 

nodig 

3 
Goed 

4 
Zeer goed 

5 
Uitstekend 

Tot 80% - 2% 4% 5% 6% 
80 tot 90% - 1% 3% 4% 5% 
90 tot 100% - - 2% 3% 4% 
100 tot 107% -2% -1% - 2% 3% 
107 t/m 114% -3% -2% - - 2% 

 
*1 Met een beoordeling “3” en een relatieve salarispositie (RSP) < 100% kan maximaal het 
100%-niveau van de salarisgroep worden bereikt. 
*2 Met een beoordeling “4” en een RSP < 107% kan maximaal het 107%-niveau van de 
salarisgroep worden bereikt. 
*3 Met een beoordeling “5” en een RSP < 114% kan maximaal het 114%-niveau van de 
salarisgroep worden bereikt. 
*4 Met een beoordeling “1” of “2” en een RSP ≥ 100% zal de RSP niet onder 100% zakken. 

2. In geval van langdurige afwezigheid (3 maanden of langer) anders dan door ziekte wordt de 
salarisaanpassing naar rato toegekend. Indien beoordeling wegens ziekte niet mogelijk is, zal 
dit niet leiden tot verlaging van het salaris 

 
Artikel 17 Herziening functionele salarisklasse 
 
Overgang naar een hogere functionele salarisklasse 
1. Indien de werknemer overgaat naar een hogere functionele salarisklasse, zal het salaris per de 

datum van effectuering worden verhoogd met het percentage passend bij beoordeling “3” in 
combinatie met de relatieve salarispositie in de hogere functionele salarisklasse. Het nieuwe 
salaris zal tenminste het minimumsalaris van de nieuwe functionele salarisklasse bedragen. In 
geval van een promotie met meer dan één functionele salarisklasse in combinatie met nog niet 
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beschikken over de kundigheden en vaardigheden die voor een zelfstandige uitoefening van de 
functie vereist zijn, zal het nieuwe salaris tenminste het aanloopsalaris van de nieuwe 
functionele salarisklasse bedragen. 

2. In geval herziening van de functionele salarisklasse zich voordoet op 1 januari vindt eerst de 
salarisherziening ex artikel 16 plaats op basis van de oude functie, de oude functionele 
salarisklasse en de daarbij behorende relatieve salarispositie. Vervolgens vindt de aanpassing 
van artikel 17 lid 1 plaats. 
 

Vrijwillige Overgang naar een lagere functionele salarisklasse 
3. Werknemer en werkgever kunnen in onderling overleg na een verzoek  van de werknemer, 

indeling in een lagere functionele salarisklasse overeenkomen. In voorkomende gevallen is 
wordt de matrix in artikel 16 uitgebreid met de volgende regel.  
 

Matrix: Beoordelen en belonen 
Score 

 
RSP 

1 
Onvoldoende 

2 
Ontwikkeling 

nodig 

3 
Goed 

4 
Zeer goed 

5 
Uitstekend 

> 114 -4% -3% -2% - - 
 
*1. Met een beoordeling “3” en een RSP > 114% kan niet minder dan het 114% niveau van de 
salarisgroep worden bereikt 
 

4. Bij een gelijkblijvend aantal arbeidsuren per week wordt de pensioenopbouw voortgezet over 
het pensioengevend salaris dat onmiddellijk aan de overgang naar de lagere functionele 
salarisklasse voorafging indien de werknemer binnen 10 jaar de ABP pensioenrekenleeftijd (68 
jaar) bereikt. 
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Hoofdstuk 5 BIJZONDERE BELONINGEN, TOELAGEN EN TOESLAGEN 
 
Artikel 18 Toelage onregelmatige dienst 
 
1. In een omgeving van variërende en afwijkende werktijden speelt beloning in de vorm van 

toelagen een belangrijke rol. Een toelage dient een tegenwicht te geven voor de situatie 
waarin arbeid wordt verricht op een bezwaarlijk tijdstip. De bezwaardheid kan zowel 
gezondheidskundig als sociaal van aard zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat het werken 
in de nacht ongezonder is dan het werken overdag. Tegelijkertijd is werken in de avond op 
zich niet ongezond, maar minder aantrekkelijk omdat hierin veel sociale activiteiten 
plaatsvinden. Toelagen dienen voor dit ongemak voldoende compensatie te bieden om 
aantrekkelijk te blijven voor werknemers. In de keuze voor een methode wordt getoond hoe 
op verstandige wijze de relatie tussen werktijden en toelagen kan worden gelegd. 

 
Voor vraagstukken rond beloning van werken op afwijkende tijden bestaat er geen eerlijker 
en transparanter systeem dan een klokurenmatrix. In een klokurenmatrix wordt de beloning 
in roostertoelagen teruggebracht tot de kern van het beloningsvraagstuk. De toelage wordt 
namelijk verdiend, omdat een werknemer op tijdstippen werkzaam is, die afwijkend zijn van 
de dagdienst. In een klokurenmatrix wordt zichtbaar gemaakt welke tijdstippen afwijkend 
zijn en welke waarde zij vertegenwoordigen. De waarde is gelijk aan de compensatie die in 
arbeidsvoorwaardelijke zin voor het ongemak van het tijdstip wordt geboden. De toelage 
dient hoog genoeg te zijn om mensen te motiveren op ongunstige tijden te werken. 
 

 Klokurenmatrix 
 

 
 

Het uitgangspunt van de klokurenmatrix is een TOD percentage van 30% bij een volcontinu 
basisrooster waarbij rooster gelopen wordt gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag, 
met een evenredige verdeling van de diensten over de dagen van de week. Bij 
dienstroosters die niet voldoen aan de criteria van het volcontinurooster wordt de TOD en 
feestdagentoelage bepaald op basis van het jaarrooster, waarbij indien aan de orde, 

van tot Ma Di Wo Do Vr Za Zo
23:00 0:00 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50%
22:00 23:00 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 72,75% 72,75% 72,75%
21:00 22:00 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 72,75% 72,75% 72,75%
20:00 21:00 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 72,75% 72,75% 72,75%
19:00 20:00 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 72,75% 72,75% 72,75%
18:00 19:00 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 72,75% 72,75% 72,75%
17:00 18:00 72,75% 72,75%
16:00 17:00 72,75% 72,75%
15:00 16:00 72,75% 72,75%
14:00 15:00 72,75% 72,75%
13:00 14:00 72,75% 72,75%
12:00 13:00 72,75% 72,75%
11:00 12:00 72,75% 72,75%
10:00 11:00 72,75% 72,75%
9:00 10:00 72,75% 72,75%
8:00 9:00 72,75% 72,75%
7:00 8:00 72,75% 72,75%
6:00 7:00 72,75% 72,75%
5:00 6:00 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50%
4:00 5:00 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50%
3:00 4:00 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50%
2:00 3:00 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50%
1:00 2:00 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50%
0:00 1:00 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50% 54,50%
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rekening wordt gehouden met het deeltijd dienstverband. Het berekende percentage wordt 
als vaste toelage maandelijks uitbetaald. De 10 minutentoeslag voor overdracht van de 
dienst is opgenomen in de matrix als vast onderdeel van de toelage onregelmatige dienst. 
De toeslag voor werken op feestdagen is onderdeel van de 30% toelage en komt overeen 
met 1,63%. De toelage exclusief werken op feestdagen komt overeen met 28,37% (30 - 
1,63).  

2. Het totaal van de roostertoelage die de werknemer werkzaam in volcontinudienst ontvangt, kent 
een minimum van € 568,83 bruto per maand voor degenen die op 1-7-2002 reeds in de 
volcontinu werkzaam waren. Dit bedrag geldt bij een volledig dienstverband en zal naar 
evenredigheid worden aangepast bij een deeltijd dienstverband. 

3. De werknemer die overgaat of wordt gedetacheerd naar een functie met een ander werkrooster 
in het kader van interne mobiliteit heeft aanspraak op de roostertoelage behorend bij dit andere 
werkrooster. Indien sprake is van een lagere roostertoelage vindt in principe afbouw plaats 
ingevolge onderstaande regeling. 

 
1. Een werknemer die één jaar of langer, doch korter dan vijf jaar onafgebroken in dezelfde 

soort ploegendienst geplaatst is geweest, ontvangt naast de nieuwe toelage 
achtereenvolgens: 

o gedurende 2 maanden 80%  
o gedurende 2 maanden 60%  
o gedurende 2 maanden 40% 
o gedurende 2 maanden 20% van het verschil tussen de oude toelage en de toelage 

verbonden aan zijn nieuwe werkrooster. 
 

2. Een werknemer dan vijf jaar of langer, doch korter dan tien jaar onafgebroken in dezelfde 
soort ploegendienst geplaatst is geweest, ontvangt naast de nieuwe toelage 
achtereenvolgens: 
o gedurende 3 maanden 80%  
o gedurende 3 maanden 60%  
o gedurende 3 maanden 40%  
o gedurende 3 maanden 20% van het verschil tussen de oude toelage en de toelage 

verbonden aan zijn nieuwe werkrooster. 
 

3. Een werknemer dan tien jaar of langer, doch korter dan twintig jaar onafgebroken in 
dezelfde soort ploegendienst geplaatst is geweest, ontvangt naast de nieuwe toelage 
achtereenvolgens: 
o gedurende 4 maanden 80%  
o gedurende 4 maanden 60%  
o gedurende 4 maanden 40%  
o gedurende 4 maanden 20% van het verschil tussen de oude toelage en de toelage 

verbonden aan zijn nieuwe werkrooster. 
 

4. Een werknemer dan twintig jaar of langer onafgebroken in dezelfde soort ploegendienst 
geplaatst is geweest, ontvangt naast de nieuwe toelage achtereenvolgens: 
o gedurende 6 maanden 80%  
o gedurende 6 maanden 60%  
o gedurende 6 maanden 40%  
o gedurende 6 maanden 20% van het verschil tussen de oude toelage en de toelage 

verbonden aan zijn nieuwe werkrooster.  
 

5. Het sub 4. bepaalde geldt eveneens voor een werknemer van 55 jaar of ouder die na 10 
jaar of langer onafgebroken in dezelfde soort ploegendienst geplaatst te zijn geweest over 
gaat naar een met een lager percentage beloond werkrooster. 

 
Artikel 19  Overwerkbeloning 
 
1. De werknemer die is ingedeeld in één van de functionele salarisklassen 1 tot en met 10 en die 

overwerk verricht, ontvangt daarvoor een vergoeding overeenkomstig de volgende leden.   
2. De vergoeding voor overwerk bestaat uit een bedrag dat wordt berekend overeenkomstig het 

vierde lid, waarbij de in dat lid genoemde percentages worden vermeerderd met 100. 
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3. Bij de berekening van de overwerkbeloning wordt onder uurloon verstaan: het uurloon, zijnde 
1/156 deel van het maandsalaris bij een arbeidsduur van 36 uur per week, en de toelage 
ingevolge het bepaalde in artikel 18. 

4. De vergoeding voor elk van de daarvoor in aanmerking komende uren wordt berekend naar een 
percentage van het uurloon.  
Deze percentages bedragen: 
a. 100 % voor overwerk op: 

1. zaterdag tussen 14.00 en 24.00 uur; 
2. een zon- of feestdag en – bij een wisselend werkrooster – op een roostervrije dag 

die is aangewezen als vervangende zon- of feestdag; 
b. 75 % voor overwerk op: 

2. zaterdag tussen 00.00 en 14.00 uur; 
3. een vervangende zaterdag die – bij een wisselend werkrooster – als roostervrije 

dag is aangewezen; 
4. maandag en – bij een wisselend werkrooster – op een daarmede gelijk te stellen 

dag tussen 00.00 en 06.00 uur; 
c. 50 % voor overwerk op maandag tot en met vrijdag en op roostervrije tijd, behoudens het 

bepaalde onder b. en d. 
d. 25 % voor overwerk in het eerste uur voorafgaande aan het begin of aansluitend aan het 

einde van de werktijd. 
7. Is voor de werknemer volgens rooster een zaterdag, een zondag of een feestdag als werkdag 

aangewezen, dan gelden voor overwerk op deze dagen de percentages zoals opgenomen in 
het voorgaande lid onder c. en d. 

8. De werkgever kan voor bepaalde werknemers de vergoeding voor overwerk vervangen door 
een vaste toeslag. 

 
Artikel 20  Waarnemingstoeslag / inconveniëntenvergoeding 
 
A. Waarnemingstoeslag 
1. De werknemer die gedurende een tijdvak van dertig aaneengesloten kalenderdagen 

onafgebroken belast is geweest met de volledige waarneming van een hogere functie, kan voor 
de tijd van de waarneming een aanspraak hebben op een waarnemingstoeslag. 
Deze toeslag is op het moment van de toekenning daarvan gelijk aan het verschil tussen het 
salaris dat de werknemer zou hebben gekregen op dat tijdstip bij bevordering tot de functie die 
hij tijdelijk bekleedt, en het door hem op dat tijdstip daadwerkelijk genoten salaris. 
Op het tijdstip waarop de werknemer, als ware hij bevorderd tot de functie die hij tijdelijk 
waarneemt, aanspraak zou krijgen op een verhoging van het salaris, niet zijnde een algemene 
verhoging, in die functie geldt het volgende. In dat geval wordt de toeslag opnieuw bepaald en 
wel zodanig dat het bedrag aan salaris, vermeerderd met de toeslag, gelijk blijft aan het salaris, 
dat de werknemer bij bedoelde bevordering zou hebben genoten. 

2. De werknemer heeft geen aanspraak op waarnemingstoeslag 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. 

 
B. Inconveniëntenvergoeding 

Voor arbeid onder bezwarende omstandigheden kan in bepaalde gevallen een vergoeding 
worden toegekend. In dit verband wordt verwezen naar de in overleg met de 
Ondernemingsraad vastgestelde bedrijfsregeling ter zake. 

 
Artikel 21  Verschuivingstoeslag 
 
1. De werknemer wiens werktijd – anders dan op eigen verzoek – wordt verschoven, ontvangt 

daarvoor een vergoeding: 
a. indien, zonder dat het bedrijfsbelang dit vereist, binnen een maand voor de aanvang van 

de oorspronkelijke werktijd hem deze verschuiving van werktijd wordt aangezegd; 
b. indien het bedrijfsbelang dit vereist en binnen 72 uur voor de aanvang van de 

oorspronkelijke werktijd hem deze verschuiving van werktijd wordt aangezegd. 
2.  De vergoeding bedraagt voor elk uur dat verschoven wordt 25% van het uurloon. 
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Artikel 22  Zorgverzekering 
 
1. De werkgever heeft een collectief arrangement afgesloten. Werknemers, gepensioneerden  

en hun gezinsleden ontvangen een zo groot mogelijke korting op de basisverzekering en 
aanvullende verzekeringen, rekening houdende met de wettelijke mogelijkheden, mits deze 
basisverzekering wordt aangegaan conform het collectief contract. 

 
Artikel 23 Uitkering bij overlijden  
 
1. Bij overlijden van de werknemer wordt het loon dat aan hem verschuldigd is tot en met de dag 

van het overlijden, uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen zoals beschreven in lid 2 en 3 van 
dit artikel. 

2.  Zo spoedig mogelijk na het overlijden wordt aan de weduwe of weduwnaar van wie de 
werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, een bedrag uitgekeerd gelijk aan het drie 
maandsalarissen. 

3.  Bij ontstentenis van een weduwe of weduwnaar van wie de werknemer niet duurzaam 
gescheiden leefde, geschiedt de uitkering ten behoeve van de minderjarige wettige, natuurlijke, 
stief- en pleegkinderen. Ontbreken ook zodanige kinderen, dan geschiedt de uitkering ten 
behoeve van ouders, meerderjarige kinderen, broers of zusters voor wie de werknemer 
kostwinner was. 

4.  Als de overledene geen betrekkingen als bedoeld in het tweede en derde lid nalaat, kan de 
uitkering door de werkgever geheel of ten dele worden aangewend ter betaling van de kosten 
van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, als de nalatenschap van de overledene voor de 
betaling van die kosten ontoereikend is. 

5. De uitkering, bedoeld in het tweede lid, wordt verminderd met het bedrag van de 
overeenkomstige uitkering krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering tegen ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. 

 
Artikel 24 Reiskosten woon – werkverkeer 
 
1. Binnen de onderneming is een in overleg met de Ondernemingsraad vastgestelde regeling voor 

vergoeding van reiskosten voor woon – werkverkeer van kracht. 
2. De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, voor werknemers met standplaats WPC is € 0,12 

per kilometer en voor werknemers met een andere standplaats dan het WPC, is de vergoeding 
€ 0,19 per kilometer. 

 
Artikel 25  Thuiswerkvergoeding 
 
1. Binnen de onderneming is een in overleg met de Ondernemingsraad vastgestelde regeling ter 

tegemoetkoming van de kosten van thuiswerken van kracht. 
2. Per thuiswerkdag wordt een vergoeding van € 2,- toegekend. De thuiswerkvergoeding wordt 

jaarlijks, per 1 januari van enig jaar, aangepast aan het verloop van de door het CBS 
gepubliceerde prijsindex “Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100”. De aanpassing geschiedt 
door de laatst geldende thuiswerkvergoeding met een breuk waarvan de teller wordt gevormd 
door het prijsindexcijfer van de maand juli voorafgaande aan het tijdstip van aanpassing en de 
noemer door hetzelfde prijsindexcijfer van de maand juli één jaar eerder.  
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Hoofdstuk 6 FEESTDAGEN 
 
Artikel 26 Feestdagen 
 
1. Indien de bedrijfsuitvoering het toelaat, wordt de werknemer verlof verleend op de hierna 

genoemde feestdagen: 
 Nieuwjaarsdag; 
 de Paasdagen; 
 Hemelvaartsdag; 
 de Pinksterdagen; 
 de Kerstdagen; 
 de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd; 
 Bevrijdingsdag; 

alsmede op iedere dag, die daarenboven geheel of gedeeltelijk door de werkgever wordt 
aangewezen. 

2. Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze CAO worden de zon- en 
feestdagen geacht een tijdvak van 24 aaneengesloten uren te omvatten, dat aanvangt op 0.00 
uur van de betrokken zon- of feestdag. 

3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in een wisselend 
werkrooster betreft dan wel de bedrijfsomstandigheden dit noodzaken. 

4. Indien op een binnen het rooster vallende feestdag niet wordt gewerkt, wordt het loon over die 
feestdag normaal doorbetaald. 

 
Artikel 27  Compensatie feestdagen 
 
1. Aan de werknemer, werkzaam in wisselend werkrooster, wordt compensatie verleend voor de 

feestdagen, voor zover die niet op zaterdag of zondag vallen, die samenvallen met roostervrije 
dagen. 

2. Aan de werknemer, werkzaam in wisselend werkrooster, wordt compensatie verleend voor de 
feestdagen, voor zover die niet op zaterdag of zondag vallen, waarop volgens rooster is 
gewerkt. 

3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt een compensatiedag gesteld op 8 uur. 
De compensatie-uren worden bijgeschreven op de verlofkaart. 
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Hoofdstuk 7 BUITENGEWOON VERLOF 
 
Artikel 28 Calamiteitenverlof en ander buitengewoon verlof  
 
1. De werknemer die op grond van de Wazo recht heeft op calamiteiten- en ander kort 

verzuimverlof heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn loon. 
2. In aanvulling op het eerste lid wordt verlof met behoud van loon in de volgende gevallen 

gegeven: 
a. bij eigen huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer: op de dag van het 

huwelijk of geregistreerd partnerschap en gedurende twee, niet door een werkdag van 
deze dag gescheiden, achtereenvolgende werkdagen. 
Bij ondertrouw in verband met het eigen huwelijk of geregistreerd partnerschap van de 
werknemer op de dag van ondertrouw.  
Indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan nadat tussen 
dezelfde personen een notarieel samenlevingscontract is gesloten wordt het aantal bij het 
huwelijk of het registreren van het partnerschap toe te kennen verlofdagen verminderd 
met het aantal verlofdagen dat reeds bij het sluiten van het notarieel contract is 
toegekend; 

b. bij het door de werknemer sluiten van een notarieel samenlevingscontract op de dag van 
het sluiten van dit contract en gedurende twee, niet door een werkdag van deze dag 
gescheiden, achtereenvolgende werkdagen; 

c. na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie hij 
ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent: vijf dagen waarop 
gewoonlijk arbeid wordt verricht. Dit kraamverlof wordt opgenomen binnen een tijdvak 
van vier weken te rekenen vanaf de eerste dag na de geboorte van het kind; 

d. voor het bijwonen van een huwelijk of het registreren van het partnerschap van bloed- of 
aanverwanten in de eerste en tweede graad: één dag; 

e. bij overlijden van echtgenoot(o)t(e) of geregistreerde partner, ouders, pleeg-, stief-, 
schoonouders, kinderen, stief- of pleegkinderen gedurende de dag van overlijden tot en 
met die van de begrafenis (crematie) en voor het bijwonen der begrafenis (crematie) van 
overige bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad: ten hoogste twee dagen; 

f. bij 25- en 40- en 50-jarige jubilea van de werknemer: één dag. Slechts in het geval dat de 
werknemer in het kader van de verzelfstandiging van de tak van dienst per 1 januari 2004 
in dienst is getreden van de werkgever worden de reeds opgebouwde dienstjaren bij de 
overheid meegenomen in de opbouw van jubileumjaren bij de werkgever;  

g. voor het bijwonen van vergaderingen van ondernemingsraden en onderdeelcommissies, 
indien de werknemer lid is van een deze organen, alsmede voor het noodzakelijke 
vooroverleg ten behoeve van deze vergaderingen; 

h. voor de volgende vormen van maatschappelijk verlof voor evenveel uren als betrokkene 
zelf in mindering van zijn jaarlijkse vakantie voor dat doel beschikbaar stelt, met een 
maximum van 72 uur afwezigheid per jaar: 
1. het als afgevaardigde van een plaatselijke afdeling bijwonen van landelijke 

vergaderingen van politieke partijen; 
2. het deelnemen aan vergaderingen van landelijke, kerkelijke organen in het kader van 

kerkgenootschappelijke organisatie-eisen; 
3. het zonder vergoeding leiden of meewerken aan jeugdkampen of andere 

evenementen ten behoeve van een verantwoorde vakantiebesteding voor de jeugd 
die anders niet in de gelegenheid is met vakantie te gaan; 

4. het zonder vergoeding leiden van of meewerken aan uitstapjes voor bejaarden; 
5. het zonder vergoeding meewerken aan uitstapjes voor invaliden of reizen zoals met 

de Henry Dunant; 
6. het volgen of leiden van een opleidingscursus voor jeugdleider; 

i. gedurende een halve dag per jaar voor het verrichten van vrijwilligerswerk in door de 
werkgever geselecteerde projecten;  

j. voor het volgen van cursussen en dergelijke volgens door de werkgever bij afzonderlijke 
regeling te stellen bepalingen; 

k. voor het als docent of examinator meewerken aan cursussen en dergelijke in het belang 
voor de werkgever en voor zover dit een gemiddelde tijdsduur van vier uur per week niet 
te boven gaat. 
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3. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld te voldoen aan oproepen voor bloedtransfusie, 
het uitoefenen van kiesrecht, alsmede te voldoen aan enige andere verplichtingen door wet of 
overheid opgelegd, voor zover één en ander niet in vrije tijd kan geschieden. 

4. Het verlof, bedoeld in het tweede lid, onderdelen f tot en met i, wordt slechts verleend voor 
zover het belang van de werkgever zich daartegen niet verzet. 

5. Buiten de gevallen in dit artikel voorzien, kan de werkgever in zeer bijzondere gevallen verlof 
verlenen. 

6. Verlof dat aan de werknemer op grond van het tweede lid wordt verleend in verband met 
aanverwantschap die door zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontstaan met 
bloedverwanten van zijn echtgen(o)ot(e), wordt op gelijke wijze verleend aan de werknemer die 
ongehuwd samenwoont als bedoeld in artikel 1a van deze CAO met betrekking tot dezelfde 
bloedverwanten van de partner. 

7. Behoudens in dringende gevallen moet verlof ten minste 24 uren tevoren worden aangevraagd 
bij de werkgever. Indien dit aantoonbaar niet mogelijk is geweest en voor de afwezigheid van de 
werknemer gegronde redenen bestonden, wordt de werknemer geacht verlof met behoud van 
loon te hebben genoten.  

 
Artikel 29  Zwangerschaps- en bevallingsverlof  
 
1. De vrouwelijke werknemer, die op grond van de Wazo recht heeft op zwangerschaps- en 

bevallingsverlof, heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van haar loon.  
2. De vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof gedurende ten 

minste 16 weken. 
3. Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke 

datum van bevalling, zoals is aangegeven in een aan de werkgever over te leggen schriftelijke 
verklaring van een arts of een verloskundige, tot en met de dag van de bevalling. Het verlof 
gaat in uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling. Indien een 
vrouwelijke werknemer zwanger is van een meerling, bestaat het recht op zwangerschapsverlof 
vanaf tien tot uiterlijk acht weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling. 

4. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien weken vermeerderd met 
het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, 
dan wel, indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling minder dan zes 
weken, respectievelijk acht weken in geval van een meerling, heeft bedragen. 

 
Artikel 30 Loon bij zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 
1. De wettelijke uitkering in verband met zwangerschap en bevalling wordt in mindering gebracht 

op het bedrag waarop de werknemer op grond van het eerste lid van artikel 29 recht heeft.  
2. De werknemer die recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsverlof, is verplicht mee te 

werken aan de aanvraag van de wettelijke uitkering door de werkgever bij het UWV en de 
uitbetaling daarvan door het UWV aan de werkgever. 

3.  Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de vrouwelijke werknemer 
de wettelijke uitkering nog niet tot uitbetaling is gekomen, vermindering ondergaat, aan de 
werknemer een boete wordt opgelegd, dan wel het recht op de Wazo - uitkering geheel of 
gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit aan haar schuld of toedoen te wijten is, wordt de wettelijke 
uitkering zoals die zou zijn toegekend zonder dat van het voorgaande sprake was geweest, op 
het loon in mindering gebracht.  

4.  De wettelijke doorbetalingstermijn en aanvullingstermijn bij ziekte dient in geval van 
zwangerschaps- en bevallingsverlof te worden opgeschort, tenzij er sprake is van ziekte die 
geen verband houdt met de zwangerschap of bevalling.  

 
Artikel 31  Ouderschapsverlof 
 
1. De werknemer die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof, heeft over de uren 

dat hij dit verlof geniet, maar ten hoogste over 13 maal de formele arbeidsduur per week, 
aanspraak op doorbetaling van zijn loon, berekend naar een percentage bepaald in het tweede 
lid maar uitsluitend voor zover dit recht in Regeling E bij deze CAO niet nader is ingeperkt. In 
geval van overgangsrecht worden afwijkende percentages gehanteerd.  

2. De doorbetaling van het loon als bedoeld in het vorige lid verloopt volgens onderstaande tabel: 
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Schaal 1 80% 
Schaal 2 75% 
Schaal 3 70% 
Schaal 4 60% 
Schaal 5 
 

50% 
Schaal 6 en hoger 40% 

 
3.  Het is de werknemer verboden gedurende de uren dat hij betaald ouderschapsverlof geniet, 

betaalde arbeid te verrichten. De werkgever kan hieromtrent nadere regels stellen.  
Met betrekking tot het ouderschapsverlof geldt tevens hetgeen hieromtrent in regeling E is 
vastgelegd. 

 
Artikel 32  Adoptie- en pleegzorgverlof 
 
1.  De werknemer die op grond van de Wazo recht heeft op adoptie- of pleegzorgverlof, heeft 

gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn volledige loon. 
2. De wettelijke uitkering van het adoptie- of pleegzorgverlof wordt in mindering gebracht op het 

bedrag waarop de werknemer op grond van het eerste lid recht heeft. 
3. De werknemer is, wanneer hij recht heeft op adoptie- en pleegzorgverlof, verplicht mee te 

werken aan de aanvraag van de wettelijke uitkering door de werkgever bij het UWV en de 
uitbetaling daarvan door het UWV aan de werkgever. 

4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de werknemer de wettelijke 
uitkering nog niet tot uitbetaling is gekomen, vermindering ondergaat, aan de werknemer een 
boete wordt opgelegd, dan wel het recht op de uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, 
en dit aan zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt de uitkering, als ware van het voorgaande 
geen sprake geweest, op het loon in mindering gebracht. 

5. Het adoptie- en pleegzorgverlof schort de termijn van 24 maanden als bedoeld in artikel 49 van 
deze CAO niet op. 

 
Artikel 33 Kortdurend zorgverlof 
 
Kortdurend zorgverlof is het verlof als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1 van de Wazo. Kortdurend 
zorgverlof is bedoeld om de noodzakelijke verzorging te geven voor 

a. de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd 
samenwoont; 

b. een kind tot wie de werknemer als ouder in een familierechtelijke betrekking staat; 
c. een kind van de echtgenoot, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer 

ongehuwd samenwoont; 
d. een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als de 

werknemer en dat hij als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt; 
e. een bloedverwant in de eerste of tweede graad; 
f. degene die, zonder dat er sprake is van een arbeidsrelatie, deel uitmaakt van de huishouding 

van de werknemer; of 
g. degene met wie de werknemer anderszins een sociale relatie heeft, voor zover de te verlenen 

verzorging rechtstreeks voortvloeit uit die relatie en redelijkerwijs door de werknemer moet 
worden verleend. 

Kortdurend zorgverlof kan worden toegekend als de werknemer de enige is die de zieke op dat 
moment kan verzorgen. 
1.  De werknemer met een volledig dienstverband kan voor maximaal 72 uur per kalenderjaar 

aanspraak maken op kortdurend zorgverlof op grond van de Wazo. 
2. Het maximum van 72 uur wordt voor de werknemer met een deeltijd arbeidsovereenkomst naar 

evenredigheid verminderd. 
3. Het verlof komt voor de rekening van de werkgever. 

 
Artikel 34 Langdurend zorgverlof 
 
Langdurend zorgverlof is het verlof als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 2 van de Wazo. Langdurig 
zorgverlof is bedoeld voor: 

a. de verzorging van een persoon als bedoeld in artikel 33 die levensbedreigend ziek is; of 
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b. de noodzakelijke verzorging van een persoon als bedoeld in artikel 33 die ziek of 
hulpbehoevend is 

Langdurig zorgverlof kan worden toegekend als de werknemer de enige is die de zorg kan geven.  
1. De werknemer kan voor maximaal 6 maal de wekelijkse formele arbeidsduur per week per 

kalenderjaar aanspraak maken op langdurig zorgverlof op grond van de Wazo. 
2. Het verlof komt voor de helft voor rekening van de werknemer. 
3. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste 

twaalf weken. 
4. Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. 
5. De werknemer dient het verzoek om verlof ten minste twee weken voor het beoogde tijdstip van 

ingang van het verlof schriftelijk in bij de werkgever onder opgave van de reden, de persoon die 
verzorging behoeft, het tijdstip van ingang, de omvang, de voorgenomen duur van het verlof en 
de spreiding van de uren over de week of het anderszins overeengekomen tijdvak. 

6. De werkgever bepaalt in overleg met de werknemer de wijze waarop de verrekening van het 
verlof met hem plaatsvindt. 
 

Artikel 35 Vakbondsfaciliteiten 
 

1. Indien en voor zover het belang van de werkgever zich daartegen niet verzet, wordt aan de 
werknemer verlof met behoud van loon verleend tot ten hoogste 216 uren per jaar voor: 
a. het bijwonen van congressen of algemene vergaderingen van een 

werknemersorganisatie die partij bij deze CAO is, indien de werknemer bestuurslid van 
een landelijke vakgroep of afgevaardigde van de Rotterdamse afdeling is; 

b. het bijwonen van vergaderingen van het hoofdbestuur, de bondsraad of de landelijke 
groepszaken van één van de onder a bedoelde werknemersorganisatie, indien de 
werknemer lid is van een van deze organen;  

c.  het ontplooien van bestuurlijke en / of vertegenwoordigende activiteiten binnen zijn 
werknemersorganisatie, die ertoe strekken de doelstellingen van deze organisatie te 
ondersteunen; 

d. het - op uitnodiging van zijn werknemersorganisatie - als cursist deelnemen aan een 
cursus; 

e. het ondernemen van activiteiten voor vakbondskaderleden als vakbondsconsulent, 
gericht op individuele belangenbehartiging. 

2. Het in het vorige lid bedoelde verlof mag worden verleend tot ten hoogste 288 uren per jaar aan 
leden van het hoofdbestuur van een werknemersorganisatie die partij is bij deze CAO. 

3. In zeer bijzondere gevallen kan de werkgever een regeling op individueel niveau treffen, als het 
gaat om verlof met behoud van loon, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e. 

4. Verder is geregeld dat aan de werknemersorganisaties die partij zijn bij de CAO, gratis 
zaalruimte beschikbaar wordt gesteld voor vergaderingen met hun leden inzake de arbeids-
voorwaardenvorming bij de werkgever. 

 
Artikel 36 Sabbatical / Extra verlof zonder behoud van loon  

  
Een werknemer kan, indien het belang van de werkgever zich daartegen niet verzet, eens per 10 jaar 
gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende maximaal 3 maanden een sabbatical (extra verlof 
zonder behoud van loon) op te nemen. Gedurende de sabbatical is de betreffende werknemer 
gehouden de volledige werkgevers- en werknemersbijdragen ter zake van pensioenpremies voor 
eigen rekening te nemen.  
 
Verlof zonder behoud van loon kan, indien het belang van de werkgever zich daartegen niet verzet 
worden gegeven voor het als docent of examinator medewerken aan cursussen en dergelijke, 
uitgaande van of van belang voor de werkgever, indien en voor zover zulks een tijdsduur van 
gemiddeld vier uur per week te boven gaat. 

 
Artikel 37 Geheel of gedeeltelijk doorbetaald verlof in kader Wet arbeid en zorg 

 
1. Indien de werknemer geheel of gedeeltelijk doorbetaald verlof geniet en in aanmerking komt 

voor een uitkering als bedoeld in de Wazo geschiedt de doorbetaling van het loon slechts voor 
zover het deze uitkering te boven gaat. 
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2. Wanneer de werknemer geheel of gedeeltelijk betaald verlof opneemt, is de werknemer 
verplicht eraan mee te werken dat hij voor een financiële tegemoetkoming op basis van de 
Wazo in aanmerking komt. De financiële tegemoetkoming zal worden uitbetaald via de 
werkgever. 
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Hoofdstuk 8 VAKANTIE 
 
Artikel 38  Vakantieduur algemeen 
 
1. De werknemer heeft in elk kalenderjaar aanspraak op vakantie met behoud van loon. 
2. De aanspraak op vakantie bedraagt per kalenderjaar voor werknemers met een volledig 

dienstverband 180,8 uur (144 uur wettelijke vakantie en 36,8 uur bovenwettelijke vakantie). 
3. Met ingang van de dag dat de arbeidsduur per week van de werknemer op grond van de 

overgangsmaatregel Regeling J. Arbeidsparticipatie Senioren wordt teruggebracht, wordt de 
duur van zijn vakantie naar evenredigheid verminderd en vervalt de vermeerdering van 
vakantie, bedoeld in artikel 39. 

4. Voor de verkoop en aankoop van vakantie-uren wordt verwezen naar regeling F (Persoonlijk 
Keuzebudget) van deze CAO. 

 
Artikel 39 Verlenging vakantieduur 
 
Indien een werknemer voor 1 januari 1997 in dienst was bij de Gemeente Rotterdam en in het kader 
van de verzelfstandiging per 1 januari 2004 in dienst is getreden van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 
geldt een verlenging van de in artikel 38 bedoelde vakantieduur van 14,4 uur per jaar. 
 
Overgangsmaatregel voor werknemers met een vast dienstverband op 1 januari 2019, van toepassing 
in de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023: 
Gedurende het kalenderjaar waarin de werknemer een leeftijd van 45 tot en met 59 jaar zal bereiken 
heeft de werknemer recht op een verlenging van de in artikel 38 bedoelde vakantieduur met 7,2 uren 
per jaar. In het kalenderjaar waarin de werknemer de leeftijd van 60 jaar bereikt, wordt deze 
verlenging naar rato tot en met de maand waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt toegekend. 

 
Artikel 40 Gedeeltelijke vakantie 

 
1. De vakantierechten van de werknemer die in de loop van een kalenderjaar in dienst treedt of 

wordt ontslagen, wordt vastgesteld in evenredigheid met het aantal uren waarop hij krachtens 
artikel 38 en 39 aanspraak zou hebben, indien hij het gehele jaar in dienst was. 

2. De vakantierechten van de werknemer met een deeltijd arbeidsovereenkomst, worden bepaald 
in evenredigheid met het aantal uren waarop hij recht zou hebben indien hij een volledig 
dienstverband zou hebben. 

3. De duur van de vakantie van de werknemer wordt vanaf het tijdstip waarop hij geen arbeid 
verricht, naar evenredigheid verminderd, indien hij langer dan een maand geen arbeid verricht. 

4. Vermindering als bedoeld in het vorige lid wordt niet toegepast: 
a. in geval geen arbeid wordt verricht wegens verleende vakantie, toegekende roostervrije 

tijd of een toegekende langdurend zorgverlofperiode;  
b. gedurende de periode van afwezigheid wegens zwangerschap en bevalling, of niet aan 

schuld of nalatigheid te wijten ziekte van de werknemer; 
5. Indien het belang van de werkgever het onvermijdelijk maakt dat de vakantie geheel 

aaneengesloten of het aaneengesloten deel daarvan als bedoeld in artikel 41, eerste lid wordt 
genoten buiten het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober, wordt de vakantie of het aaneengesloten 
deel daarvan met 1/3 vermeerderd.  

 
Artikel 41 Verlenen van vakantie 
 
1.  De vakantie wordt als regel voor 2/3 deel, maar in elk geval ten minste voor 10 werkdagen 

aaneensluitend verleend. 
2. De vakantie wordt, voor zover de belangen van de werkgever en van de overige werknemers dit 

toelaten, zoveel mogelijk verleend in het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober. Dit geldt in het 
bijzonder voor de aaneengesloten periode bedoeld in het vorige lid. 

3. Indien voor de functie van de werknemer een rooster geldt, zal de duur van de aaneengesloten 
vakantie tenminste gelijk zijn aan het aantal aaneengesloten werkdagen volgens dat rooster. 

4. De vakantie-uren waarop de werknemer jaarlijks recht heeft, worden in principe opgenomen in 
het kalenderjaar waarin de aanspraak hierop ontstaat. 
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5. Ten aanzien van de tijdstippen waarop en de tijdvakken waarin vakantie zal worden verleend 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de werknemer, voor zover de 
belangen van de werkgever en die van de overige werknemers dit toelaten.  

6. Aan een werknemer kan op andere, door godsdienstige of culturele opvattingen ingegeven 
feestdagen dan die vermeld in artikel 26 verlof worden verleend gedurende maximaal drie 
dagen. De werknemer dient zijn wensen als bedoeld in de vorige volzin, ten minste drie 
maanden tevoren kenbaar maken. 

7. Als de werknemer een verklaring van zijn vorige werkgever kan overhandigen waaruit de duur 
van de resterende vakantie die hij niet tijdens zijn vorige arbeidsovereenkomst heeft 
opgenomen blijkt, heeft de werknemer het recht die vakantie op te nemen zonder behoud van 
loon. 

 
Artikel 42 Intrekking vakantie; vakantie en ziekte 
 
1. Verleende vakantie kan worden ingetrokken, wanneer de voortgang van de werkzaamheden 

dat noodzakelijk maken. In dat geval wordt de dag waarop de werknemer als gevolg hiervan 
slechts gedeeltelijk vakantie heeft genoten niet als vakantie aangemerkt. Indien de werknemer 
als gevolg van de intrekking van de vakantie geldelijke schade lijdt, wordt de aantoonbare 
schade hem door de werkgever vergoed.  

2.  Indien de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt en de ziekte komt vast te staan op een door 
de werkgever te bepalen wijze, wordt de tijd gedurende welke hij ziek was niet als vakantie 
aangemerkt. In dit verband wordt verwezen naar de procedures ziek- en betermelding. 

3. Tijdens arbeidsongeschiktheid worden vakantie-uren volledig opgebouwd. Bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid, waarbij de werknemer op arbeid-therapeutische basis wordt ingezet of 
vervangende aangepaste werkzaamheden verricht dan wel bij volledige arbeidsongeschiktheid 
worden vakantie-uren afgeschreven wanneer verlof wordt opgenomen. 
 

Artikel 43 Opnemen niet genoten vakantie in volgende kalenderjaar  
 

1.  Indien aan de werknemer in een kalenderjaar de vakantie niet of niet geheel is verleend, wordt 
hem de niet genoten vakantie zoveel mogelijk in het volgende kalenderjaar verleend, tenzij het 
bedrijfsbelang zich daartegen verzet.  

2.  Het bepaalde in het vorige lid geldt met dien verstande dat aan de werknemer in principe in een 
kalenderjaar niet meer vakantie wordt verleend dan anderhalf maal het aantal uren waarop hij in 
dat kalenderjaar krachtens de artikelen 38 en 39 aanspraak heeft.  

3. Een aanspraak op vanaf 1 januari 2022 opgebouwde wettelijke vakantie-uren verjaart een half 
jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak op vakantie is ontstaan.  

4. Een aanspraak op vóór 1 januari 2022 opgebouwde wettelijke vakantie-uren verjaart vijf jaar na 
de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak op vakantie is ontstaan. 

5. Een aanspraak op bovenwettelijke vakantie-uren verjaart vijf jaar na de laatste dag van het 
kalenderjaar waarin de aanspraak op vakantie is ontstaan. 

 
Artikel 44 Teveel genoten vakantie  
  
1.  Indien de werknemer in enig kalenderjaar meer vakantie heeft genoten dan waarop hij 

ingevolge dit hoofdstuk aanspraak heeft, wordt dit meerdere verrekend met de vakantie waarop 
hij in een of meer volgende kalenderjaren aanspraak heeft.  

2.  Indien de werknemer tot de datum van het einde van de arbeidsovereenkomst meer vakantie 
heeft genoten dan waarop hij tot die datum aanspraak heeft, is hij verplicht het loon over de 
teveel genoten vakantie terug te betalen.  

3.  De werknemer neemt in beginsel alle niet genoten vakantie-uren op voor het einde van zijn 
arbeidsovereenkomst. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden de niet-genoten 
vakantie-uren uitbetaald. Het uitbetaalde bedrag is gelijk aan het loon over de niet genoten 
uren. 

4.  Bij overlijden van de werknemer worden niet genoten vakantie-uren uitbetaald aan de nagelaten 
betrekkingen zoals beschreven in artikel 23. Het uitbetaalde bedrag is gelijk aan het loon over 
de niet genoten uren.  
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Hoofdstuk 9 VAKANTIETOELAGE 
 
Artikel 45 Vakantietoelage 
 
1. De werknemer ontvangt een vakantietoelage van 8% over de berekeningsgrondslag. 
2. De vakantietoelage wordt per maand toegevoegd aan het Persoonlijk keuzebudget. 
3. De berekeningsgrondslag omvat de som van de volgende loonbestanddelen: 

a. het maandsalaris; 
b. de toelage ingevolge het bepaalde in artikel 18 (toelage onregelmatige dienst). 

4. De minimum vakantietoelage voor de werknemer van 23 jaar en ouder bedraagt het jaarlijks 
door de rijksoverheid vastgestelde bedrag. 
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Hoofdstuk 10 DERTIENDE MAAND 
 
Artikel 46 Dertiende maand 
 
1. De werknemer heeft recht op een dertiende maand van 8,33% van de berekeningsgrondslag. 
2. De dertiende maand wordt per maand toegevoegd aan het Persoonlijk keuzebudget. 
3. De berekeningsgrondslag voor de dertiende maand bedraagt 12 x het maandsalaris (exclusief 

vakantietoelage en toelage onregelmatige dienst).  
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Hoofdstuk 11 ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
Artikel 47 Algemeen 
  
1. De werkgever stelt nadere regels bij ziekte (ziek- en hersteldmeldingen, geneeskundige 

controle, etc.). 
2. De kosten van een geneeskundig onderzoek volgens de bepalingen van dit hoofdstuk komen 

ten laste van de werkgever. 
  
Artikel 48 Definities  
  
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:  
a.  passende arbeid: alle arbeid, waarvoor de werknemer gelet op zijn krachten en bekwaamheden 

is berekend tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van 
hem kan worden gevergd, zoals bedoeld in artikel 30 ZW en art. 7: 658a, lid 4, BW;  

b. arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen 
ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk 
gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg 
heeft gehad;    

 
Artikel 49 Recht op loon  

 
1. De werknemer heeft bij arbeidsongeschiktheid tot het verrichten van zijn werkzaamheden  vanaf 

de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid recht op doorbetaling van het jaarsalaris op de 
volgende wijze:  

1e ziektejaar: 
Eerste 52 weken:  100% van het laatstverdiende jaarsalaris. 
2e ziektejaar: 
In de 52e tot en met de 78e week wordt 90% van het laatstverdiende jaarsalaris doorbetaald. 
Vanaf de 78e tot en met de 104e week wordt 80% van het laatstverdiende jaarsalaris 

doorbetaald. 
2. De werknemer heeft in de situaties genoemd in het eerste lid, ten minste recht op het wettelijk 

minimumloon, berekend naar rato van zijn formele arbeidsduur. 
3. De werknemer heeft na 104 weken arbeidsongeschiktheid of na afloop van de 

loondoorbetalingstermijnen (conform lid 1) niet langer recht op zijn jaarsalaris.  
4. Indien werknemer na herstel binnen vier weken opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt dit voor 

het bepalen van de in het eerste lid genoemde termijn als een voortzetting van de vorige 
periode van arbeidsongeschiktheid  beschouwd, tenzij werknemer opnieuw arbeidsongeschikt 
wordt  nadat ten minste 4 weken zijn verstreken sedert de werknemer zijn werkzaamheden 
volledig heeft hervat. 

5. De werknemer die werkzaamheden verricht, hetzij zijn arbeid hetzij passende arbeid, in het 
kader van zijn re-integratie zal over de gewerkte uren 100% van het jaarsalaris ontvangen, ook 
al betreft het passende arbeid die normaliter lager beloond wordt. Deze stimuleringsregel geldt 
voor werk en voor scholing gedurende de voor de werknemer geldende arbeidstijden en voor 
zover opgenomen in het plan van aanpak waarin heldere criteria zijn neergelegd.  

6. De periode van arbeidsongeschiktheid van werknemer tijdens   zwangerschaps- en 
bevallingsverlof (ten minste 16 weken), als bedoeld in artikel 29,is, schort de periode van 104 
weken van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in het eerste lid, op.  

7. De doorbetaling van het jaarsalaris, bedoeld in het eerste lid, eindigt indien de werknemer na 
104 weken arbeidsongeschiktheid wordt herplaatst in een andere (passende) functie.  
 

Artikel 50 Geen aanspraak op doorbetaling jaarsalaris  
  

Geen aanspraak op doorbetaling van jaarsalaris bestaat:  
a.  indien er blijkens het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 55, eerste lid, sprake is van 

een in dat lid, onderdeel c, bedoelde omstandigheid, tenzij de werknemer daarvan op grond van 
een  medische toestand hem geen verwijt kan worden gemaakt;  

b.  indien artikel 2 lid 4 van toepassing is en de verhindering wegens ziekte zich voordoet na 
indiensttreding en als blijkt, dat de werknemer bij aanname onjuiste informatie omtrent zijn 
gezondheid heeft verstrekt of gegevens heeft verzwegen, ten gevolge waarvan de verklaring 
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dat tegen de vervulling van zijn werkzaamheden uit medisch oogpunt geen bezwaren bestaan, 
ten onrechte is afgegeven , tenzij de werknemer kan aantonen , dat hij te goeder trouw heeft 
gehandeld.  

 
Artikel 51 Opschorten van doorbetaling jaarsalaris  

  
1.  De doorbetaling van jaarsalaris wordt opgeschort, indien en voor zolang:  

a.  de werknemer weigert de in de artikelen 55, eerste lid, en 56, eerste lid, neergelegde 
verplichting tot het verlenen van medewerking aan een door of vanwege de Bedrijfsarts in 
te stellen (medisch) onderzoek na te komen;  

b.  blijkens het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 55, eerste lid, zich de 
omstandigheid voordoet dat de werknemer ten onrechte heeft nagelaten zich onder 
geneeskundige behandeling te stellen, dan wel zich niet houdt aan de voorschriften die 
hem door de behandelend geneeskundige en/of Bedrijfsarts zijn gegeven.  

c.  blijkens het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 55, zich de omstandigheid 
voordoet dat de werknemer zich zodanig gedraagt, dat zijn genezing wordt belemmerd of 
vertraagd;  

d.  de werknemer tijdens de verhindering om zijn functie te vervullen voor zichzelf of voor 
derden arbeid verricht, tenzij dit door de Bedrijfsarts in het belang van zijn genezing 
wenselijk wordt geacht en de werkgever daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven;  

e.  de werknemer in gebreke blijft op het door de Bedrijfsarts bepaalde tijdstip en in de door 
hem bepaalde mate zijn werkzaamheden  weer te hervatten, tenzij hij daarvoor een 
inmiddels opgekomen - door deze Bedrijfsarts erkende – geldige reden heeft opgegeven;  

f.  de werknemer door zijn toedoen er de oorzaak van is, dat controle bij ziekte niet kan 
plaats hebben;  

g.  de werknemer weigert om op verzoek van de werkgever de noodzakelijke informatie te 
verstrekken, die noodzakelijk is voor het in dit hoofdstuk bepaalde.  

2.  Ten aanzien van het in het eerste lid, onderdeel a, b en c, bepaalde vindt doorbetaling van 
jaarsalaris wel plaats, indien de werknemer van het zich niet houden aan de voorschriften op 
grond van zijn medische toestand geen verwijt kan worden gemaakt.  

3.  Ten aanzien van het in het eerste lid, onderdeel e, bepaalde, kan doorbetaling van het 
jaarsalaris wel plaatsvinden, indien de werknemer op grond van artikel 32 van de Wet Structuur 
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen een deskundigenoordeel bij het UWV heeft 
aangevraagd. 

 
Artikel 52 Samenloop met ZW - uitkering  
  
1.  Indien de werknemer recht heeft op een (vangnet) ZW - uitkering, wordt het bedrag van de 

(vangnet) ZW - uitkering in mindering gebracht op het bedrag waarop hij op grond van artikel 
49, eerste lid recht heeft.  

2.  Indien de werknemer door zijn schuld of toedoen niet voor een (vangnet) ZW - uitkering in 
aanmerking komt, wordt voor de periode dat hij dientengevolge geen (vangnet) ZW - uitkering 
ontvangt voor de toepassing van dit artikel uitgegaan van een volledige (vangnet) ZW - 
uitkering.  

3.  Indien de (vangnet) ZW - uitkering als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de 
werknemer vermindering ondergaat, aan hem een boete wordt opgelegd, dan wel het recht op 
de (vangnet) ZW -uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, wordt voor de toepassing 
van dit artikel uitgegaan van een volledige (vangnet) ZW - uitkering.  

4.  De werknemer verleent desgevraagd zijn medewerking aan het via de werkgever tot uitbetaling 
laten komen van de (vangnet) ZW - uitkering.  

 
Artikel 53 Samenloop van jaarsalaris bij ziekte met arbeidsongeschiktheidsuitkering  

  
1.  Indien de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering, wordt het bedrag van die uitkering in 

mindering gebracht op het bedrag waarop hij ingevolge het in artikel 49 eerste lid bedoelde 
jaarsalaris recht heeft.     

2.  Indien de werknemer geen WIA-uitkering aanvraagt binnen de volgens de WIA gestelde 
termijnen en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de periode dat hij 
dientengevolge geen WIA-uitkering ontvangt, voor de toepassing van dit artikel rekening 
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gehouden met een WIA-uitkering zoals die zou zijn toegekend bij een arbeidsongeschiktheid 
van 80% of meer.  

3.  Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de werknemer de mate van 
arbeidsongeschiktheid niet kan worden vastgesteld en hem dit redelijkerwijs kan worden 
verweten, wordt voor de toepassing van dit artikel rekening gehouden met een WIA-uitkering 
zoals die zou zijn toegekend bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.  

4.  Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene de WIA 
uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht daarop geheel of gedeeltelijk wordt 
geweigerd, en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit 
artikel uitgegaan van de WIA-uitkering zoals die werd genoten voor vermindering van het 
bedrag plaatsvond. 

5. De werknemer verleent op verzoek van de werkgever alle medewerking aan het via de 
werkgever tot uitbetaling laten komen van de WIA-uitkering. 

  
Artikel 54 Passende arbeid 
 
1.  Indien de werknemer, die wegens ziekte verhinderd is zijn functie te vervullen, in staat is 

passende arbeid te verrichten en hij door  werkgever of een andere werkgever daartoe in de 
gelegenheid wordt gesteld, is hij verplicht de passende arbeid te verrichten. 

2.  Voor de toepassing van het in het eerste lid bepaalde kan passende arbeid als volgt aan de 
werknemer worden opgedragen: 
a.  een andere functie voor tijdelijke duur, zonder dat dit gepaard gaat met een wijziging van 

de arbeidsovereenkomst; 
b.  een andere functie bij wijze van proef, zonder dat dit gepaard gaat met een wijziging van 

de arbeidsovereenkomst; 
c.  een aanpassing in de eigen functie,;  
d.   passende arbeid bij een andere werkgever,(in het kader van het tweede spoor) al dan 

niet door een tijdelijke detachering, zonder dat dit gepaard gaat met een wijziging van de 
arbeidsovereenkomst. 

3.  Indien de werknemer zonder goede reden weigert passende arbeid te verrichten, is werkgever 
gerechtigd op basis van wet de betaling van het jaarsalaris stop te zetten.  

 
Artikel 55 Geneeskundig onderzoek bij ziekte / ziekte in het buitenland 
 
1. De werknemer is verplicht zich te onderwerpen aan een door of vanwege de Bedrijfsarts in te 

stellen (medisch) onderzoek ter beantwoording van de vragen: 
a.  of er sprake is van verhindering tot het vervullen van zijn eigen functie wegens ziekte;  
b.  in welke mate er sprake is van verhindering als bedoeld onder a; 
c.  of de werknemer de verhindering tot het vervullen van zijn functie opzettelijk heeft 

veroorzaakt; 
d.  of de werknemer ten onrechte nalaat zich onder geneeskundige behandeling te stellen of 

te blijven stellen, dan wel zich niet houdt aan de voorschriften hem door de 
behandelende geneeskundige en werkgever worden gegeven;  

e.  of de werknemer zich zodanig gedraagt, dat zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd; 
f.  of verdere maatregelen of voorzieningen nodig zijn in het belang van het herstel van zijn 

gezondheid, dan wel in het belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn 
arbeidsgeschiktheid; 

g.  wanneer en in welke mate de vervulling van de functie kan worden hervat. 
2.  De (bedrijfs)arts die het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, heeft verricht, deelt na het 

afsluiten van het onderzoek de uitkomst daarvan schriftelijk mede aan de werknemer en zendt 
de werkgever zo spoedig mogelijk een afschrift van de uitkomst. 

3. Ziekte / ongeval in het buitenland dient dit per omgaande bij de werkgever te worden gemeld. In 
dat geval dient werknemer een door de behandelend arts in het buitenland opgemaakte 
verklaring (niet handgeschreven) te worden overlegd; de gegevens, die deze verklaring in ieder 
geval dient te bevatten, zijn: 
- naam, adres, telefoonnummer, etc. van de behandelend (bedrijfs)arts; 
- verblijfadres van de werknemer; 
- aanvangsdatum ziekte ; 
- (vermoedelijke) duur arbeidsongeschiktheid; 
- omschrijving van de beperkingen van werknemer; of  werknemer in staat is te reizen. 
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De werknemer is verplicht terug te keren naar Nederland zodra de (bedrijfs)arts in het 
buitenland en/of de Bedrijfsarts in Nederland hem hiertoe in staat acht. 
 

Artikel 56 Geneeskundig onderzoek op initiatief van de werkgever 
  
1. De werknemer die in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden aan bijzonder gevaar 

voor zijn gezondheid blootstaat, dan wel aan bijzondere gezondheidseisen moet voldoen, is in 
overeenstemming met de Wet op de medische keuringen verplicht zich te onderwerpen aan 
een periodiek geneeskundig onderzoek door of vanwege de Bedrijfsarts, indien daartoe naar 
het oordeel van de werkgever aanleiding bestaat. 

2. De geneeskundige die het onderzoek, bedoeld in het eerste heeft verricht, deelt na het afsluiten 
van het onderzoek de uitkomst daarvan schriftelijk mede aan de werknemer en zendt de 
werkgever zo spoedig mogelijk een afschrift van de uitkomst.. 

3. Indien in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, de werkgever, na overleg met de Bedrijfsarts, 
van oordeel is, dat het niet verantwoord moet worden geacht, dat de werknemer nog langer zijn 
werkzaamheden verricht, is deze verplicht zich van de uitoefening daarvan te onthouden.  

 
Artikel 57 Geneeskundig onderzoek op initiatief van de werknemer 
 
De werknemer heeft het recht een Bedrijfsarts (preventief)  te consulteren  omstandigheden die naar 
zijn mening met zijn arbeidssituatie en het uitvoeren van zijn werkzaamheden samenhangen. 
 
Artikel 58  Informatieverstrekking 
 
Op verzoek van de werkgever verstrekt de werknemer in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alle informatie die 
noodzakelijk is voor de uitvoering van dit hoofdstuk. 
 
Artikel 59 Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid 
 
1. Aan de werknemer kan ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid worden gegeven wanneer: 

a. sprake is van arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van meer dan 104 weken en 
b. herstel van zijn ziekte niet binnen een periode van 26 weken na deze termijn van 104 

weken te verwachten is en 
c. na een zorgvuldig onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is binnen  werkgever 

passende arbeid aan te bieden 
2. In afwijking van lid 1 worden werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn in 

beginsel in dienst gehouden indien zij in aangepast werk gere-integreerd kunnen worden, tenzij 
een zwaarwegend bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. 

3. 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 104 weken van arbeidsongeschiktheid. 

4. Indien het alleen mogelijk is de werknemer te herplaatsen in passende  arbeid voor minder uren 
dan het aantal uren waarvoor de werknemer voordien werkzaam was, zal werkgever  het in het 
eerste lid bedoelde ontslag uitsluitend met betrekking op het meerdere aantal uren aanvragen. 

 
Artikel 60 Overdracht van een recht op schadevergoeding in geval van regres 
 
Indien de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen een of meer  
aansprakelijke derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer de 
daartoe benodigde informatie aan werkgever verstrekken. 
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Hoofdstuk 12 SUPPLETIEREGELING 
  
 
De suppletieregeling is niet meer opgenomen in de CAO.  De regeling heeft betrekking op situaties 
waarbij werknemers recht hebben op een WAO uitkering. Er zijn geen werknemers die onder deze 
regeling vallen, noch is de verwachting dat hiervan in de toekomst sprake van zal zijn. Indien dit wel 
het geval zal zijn, zal de regeling onverkort van kracht zijn.  
 
Artikel 60 t/m 63 Vervallen 
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Hoofdstuk 13 PENSIOEN 
 
Artikel 64 Pensioen 
 
Op de werknemer zijn de bepalingen van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP 
van toepassing.  
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Hoofdstuk 14 VITALITEITSBIJDRAGE 
 
Artikel 65 Vitaliteitsbijdrage 
 
De werknemer heeft recht heeft op een vitaliteitsbijdrage ten bedrage van 2,3% van het voor hem 
geldende maandsalaris op jaarbasis met een bodembedrag van € 400 per jaar.  
 
De vitaliteitsbijdrage wordt per maand toegevoegd aan het Persoonlijk keuzebudget. De 
vitaliteitsbijdrage vormt geen grondslag voor de vakantietoelage, de dertiende maand en overige 
toelagen. 
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Hoofdstuk 15 DIVERSEN 
 
Artikel 66 Persoonlijk keuzebudget 
 
De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om een arbeidsvoorwaardenpakket naar keuze samen 
te stellen. De mogelijkheden daartoe worden nader beschreven in Regeling F (Persoonlijk 
keuzebudget). 
 
Artikel 67 Wacht- en waakdiensten 
 
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 van de Regeling wacht- en waakdiensten (regeling B). 
 
Artikel 68 Ouderenbeleid 
 
De werknemer van 60 jaar en ouder kan gebruik maken van de in regeling J opgenomen 
Arbeidsparticipatie Senioren (‘ApS regeling’).  
 
 
Artikel 69 Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid 
 
1. De werknemer, die na einde van zijn dienstverband in aanmerking komt voor een uitkering 

krachtens de Werkloosheidswet, maakt onder voorwaarden, aanspraak op een bovenwettelijke 
uitkering bij werkloosheid. 

2. Nadere regels omtrent het bepaalde in het vorige lid, worden gesteld in de Regeling 
Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid (regeling K). 

 
Artikel 70 Kinderopvang 
 
Vervallen 
 
Artikel 71 HR Cyclus  
 
Teneinde de dialoog tussen medewerker en leidinggevende te stimuleren en te faciliteren, hanteert 
het Havenbedrijf een jaarlijkse HR Cyclus met verschillende momenten waarop medewerkers en 
leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan over resultaten, ambities en ontwikkeling. Het doel van 
deze HR Cyclus is om iedere medewerker naar zijn/haar potentieel te brengen.  
Het planningsgesprek, het voortgangsgesprek, de Ronde Tafel en het beoordelingsgesprek zijn 
onderdeel van deze cyclus en worden digitaal voorbereid en vastgelegd.  
De HR Cyclus start aan het begin van het jaar met het planningsgesprek waarin het formuleren van 
prestatie- en ontwikkelingsdoelstellingen centraal staat. Halverwege het jaar vindt een 
voortgangsgesprek plaats waarin het functioneren in brede zin wordt besproken inclusief de voortgang 
op en de realisatie van afgesproken doelstellingen. Tijdens de Ronde Tafel sessies worden prestaties, 
potentieel en loopbaan- en ontwikkelperspectief van alle medewerkers besproken. Het jaar wordt 
afgesloten met een beoordelingsgesprek waarin medewerker en leidinggevende terugblikken op het 
afgelopen jaar. Er wordt dan expliciet stil gestaan bij de realisatie van doelstellingen, 
loopbaanperspectief en overige uitkomsten van de Ronde Tafel sessie.  
Een volledige beschrijving van de HR Cyclus is opgenomen in de met de ondernemingsraad 
overeengekomen bedrijfsregeling Beoordelings- en Opvolgingsbeleid - HR Cyclus.  
 
Artikel 72 Persoonlijke ontwikkeling van de werknemer 
 
Met de werknemer worden afspraken gemaakt over de loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en 
vaardigheden van de werknemer, alsmede over de in dat kader door hem te volgen opleiding(en) en 
te ondernemen activiteiten. Nadere afspraken worden vermeld in het Beoordelings- en 
Ontwikkelformulier in Mijn Kompas. De in dit verband  ter beschikking staande studiefaciliteiten zijn in 
overleg met de Ondernemingsraad in een bedrijfsregeling vastgelegd. 
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Artikel 73 Jubilea 
 

1. In geval van een 12 ½, 25, 40 of 50 jarig bedrijfsjubileum ontvangt de jubilaris een 
bedrijfsjubileum-gratificatie.  

2. In bepaalde situaties heeft een werknemer recht op een proportionele gratificatie. 
3. Voor de verdere uitwerking van de bedrijfsjubileum-gratificatie, inclusief de proportionele 

gratificatie, wordt verwezen naar de Regeling Bedrijfsjubilea in de CAO (regeling O). 
4. Voor de viering van de (bedrijfs)jubilea en hetgeen daarbij verder van toepassing is, wordt 

verwezen naar de in overleg met de OR vastgestelde bedrijfsregeling. 
 
Artikel 74 Verhuisplicht / verhuiskosten 

 
1.  Als het belang van het bedrijf dit vereist, kan de werkgever de werknemer verplichten in of nabij 

de gemeente Rotterdam of, als zijn plaats van tewerkstelling is gelegen in een andere gemeente, 
in of nabij die gemeente te gaan wonen.  

2.  De werknemer die binnen twee jaren aan zijn verhuisplicht voldoet, heeft recht op een 
tegemoetkoming in de verhuiskosten, De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in een 
bedrijfsregeling. 

3. De werknemer die voldoet aan een verhuisplicht die hem bij zijn indiensttreding is opgelegd en 
van wie binnen twee jaren na de datum van indiensttreding en binnen één jaar na de datum van 
verhuizing op eigen verzoek of ten gevolge van feiten of omstandigheden die aan hemzelf te 
wijten zijn, de arbeidsovereenkomst eindigt op welke wijze dan ook, dient de tegemoetkoming 
terug te betalen. 

4. De tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt aan de werknemer die voldoet aan een 
verhuisplicht die hem bij zijn indiensttreding is opgelegd, slechts toegekend als hij schriftelijk 
heeft verklaard dat de verplichting tot terugbetaling, bedoeld in het derde lid, hem bekend is. 

5.  De werkgever kan in bijzondere gevallen afwijken van de termijn, genoemd in het tweede lid.  
 

Artikel 75 Verhuizing op medisch advies 
 

1.  De werknemer die op medisch advies in het belang van zichzelf, zijn echtgeno(o)t(e) of zijn 
eigen, stief- of pleegkinderen verhuist en in de kosten van die verhuizing niet krachtens enige 
wettelijke regeling een tegemoetkoming ontvangt, heeft recht op een tegemoetkoming in de 
verhuiskosten, als deze verhuizing plaatsvindt binnen één jaar nadat de medische noodzaak 
daartoe is ontstaan. 

2. De werkgever kan in bijzondere gevallen afwijken van de termijn, genoemd in het eerste lid. 
  

Artikel 76 Verhuisplicht / reis- en pensionkosten 
  
1.  De werknemer die op grond van artikel 74 in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming 

in de verhuiskosten en die naar het oordeel van de werkgever niet dagelijks heen en weer kan 
reizen, heeft recht op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor verblijf in een pension in 
een door de werkgever aangewezen gebied. Indien door de werkgever in voeding en 
huisvesting wordt voorzien, heeft de werknemer dit recht niet.  

2. De werknemer, bedoeld in het eerste lid, heeft recht op een tegemoetkoming in de reiskosten 
voor gezinsbezoek.  

3. De tegemoetkoming in de reis- en pensionkosten wordt ingetrokken, zodra de werknemer naar 
het oordeel van de werkgever niet al het redelijkerwijs mogelijke heeft gedaan om aan zijn 
verplichting tot verhuizing te voldoen.  
 

4.  De berekeningsbasis voor verhuiskosten houdt in: de tot een jaarbedrag herleide som van het 
maandsalaris dat voor de werknemer op het berekeningstijdstip geldt, met als minimum het 
normsalaris (100%) van functionele salarisklasse 6 uit de salarisschalen (bijlage A) en als 
maximum het normsalaris (100%) van functionele salarisklasse 14 uit de salarisschalen (bijlage 
A), in voorkomende gevallen verhoogd met een genoten herplaatsingstoelage krachtens het 
Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 
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Artikel 77 Werken na bereiken AOW gerechtigde leeftijd. 
 
Met een gewezen werknemer met wie wegens het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd, de 
arbeidsovereenkomst is geëindigd, kan al dan niet aansluitend een arbeidsovereenkomst worden 
aangegaan. 
 
Artikel 78 Schade aan privé eigendommen  
 
In overleg met de Ondernemingsraad is in een bedrijfsregeling vastgesteld op welke wijze wordt 
omgegaan met de afwikkeling van schade aan privé eigendommen. 
 
Artikel 79 Werkgeversbijdrage aan vakorganisaties 
 
Aan werknemersorganisaties wordt een werkgeversbijdrage conform de zogenaamde AWVN-regeling 
toegekend. De bijdrage wordt naar evenredigheid van het aantal geregistreerde leden onder de 
contracterende werknemersorganisaties verdeeld. 
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Hoofdstuk 16 COMMISSIE VAN BEROEP 
 
Artikel 80 Commissie van beroep 
 
1. De werknemer kan voor iedere, door hem onjuist geachte, beslissing van de werkgever over 

zijn rechtspositie in beroep komen bij de Commissie van Beroep, tenzij hij er de voorkeur aan 
geeft om de tussenkomst van de kantonrechter in te roepen. 

2. Beroep is niet mogelijk in het geval het een beslissing betreft die voortvloeit uit een door de 
werknemer vermeende onjuiste interpretatie van een bepaling uit deze CAO of daarbij 
behorende regelingen. 

3. Onder beslissing als bedoeld in het eerste lid worden eveneens begrepen een handeling en 
een weigering om te beslissen of te handelen. 

4. De gewezen werknemer, de nagelaten betrekkingen van de werknemer of de nagelaten 
betrekkingen van de gewezen werknemer (voor “nagelaten betrekkingen”: zie artikel 23 lid 2 
en 3) heeft een gelijke bevoegdheid zoals omschreven in lid 1. 

5. Bij behandeling van het ingestelde beroep is:  
- klager:  degene, die het beroep heeft ingesteld;  
- verweerster: de werkgever. 

6. Nadere regelgeving met betrekking tot de commissie van beroep is vastgelegd in regeling N 
van deze CAO. 
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Hoofdstuk 17 SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 81 Hardheidsclausule 
 
In alle gevallen waarin deze CAO niet voorziet dan wel tot onbillijke resultaten leidt, kan de werkgever 
de nodige voorzieningen treffen. 
In die gevallen waarin, onverhoopt, later mocht blijken dat arbeidsvoorwaarden niet conform de 
toezegging tot het één – op - één overnemen vanuit de situatie van vóór 1 januari 2004 zijn 
vastgelegd respectievelijk worden toegepast of kunnen worden toegepast, zal in overleg tussen 
partijen alsnog een nadere regeling worden getroffen. In geval van onduidelijkheid kan het 
arbeidsvoorwaardenpakket van de Gemeente Rotterdam mede in aanmerking worden genomen voor 
de uitleg van een onduidelijke CAO bepaling. 
 
Artikel 82 Duur, wijziging en opzegging van de CAO 
 
1. De CAO treedt in werking op 1 juli 2021 en eindigt op 30 juni 2023. 
2. Met instemming van partijen kan deze CAO tussentijds worden gewijzigd. 
3. Indien geen der partijen uiterlijk twee maanden voor de datum waarop deze CAO eindigt, bij 

aangetekend schrijven aan de andere partij het tegendeel kenbaar maakt, wordt de duur van 
deze CAO geacht stilzwijgend telkens voor een kalenderjaar te zijn verlengd. 

4. In geval van stilzwijgende verlenging, conform lid 3, blijft onderhandeling over nieuwe 
loonafspraken door partijen mogelijk ten behoeve van de nieuwe CAO termijn.  

 
Artikel 83 Overige Arbeidsvoorwaarden en faciliteiten 
 
Naast de in deze CAO neergelegde arbeidsvoorwaarden bestaat er een pakket Overige 
Arbeidsvoorwaarden en faciliteiten (bedrijfsregelingen) bij de werkgever, die met de OR is 
overeengekomen. 
 
Artikel 84 Sociaal Statuut 
 
In het bedrijf is een Sociaal Statuut van toepassing, welke in overleg met de Ondernemingsraad is 
samengesteld en is ondertekend door de Vakorganisaties.  
 
Artikel 85 Aanhaling 
 
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als “CAO Havenbedrijf Rotterdam N.V.”. 
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Aldus overeengekomen en getekend te Rotterdam, 
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M. Buitendam 

  
 
CNV Publieke Diensten 
 
 
 
 

 

  
was getekend 
A. Zwaagstra 
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was getekend 
A. van Oord 
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A. Regeling Integriteit 
 
Artikel 1. 
1.  De werknemer is verplicht opgave te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of 

voornemens is te verrichten die in verband staan met zijn functievervulling en die de belangen 
van de werkgever kunnen raken. 

2.  De werkgever voert een registratie van de in het eerste lid gedane opgaven. 
3.  Het is de werknemer verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede 

vervulling van zijn functie of de goede voortgang van de werkzaamheden niet in redelijkheid zou 
zijn verzekerd. 

4.  De werkgever kan ter uitvoering van het gestelde in de vorige leden nadere regels stellen. In dit 
verband wordt verwezen naar de betreffende bedrijfscode. 

 
Artikel 2. 
1.  Het is de werknemer verboden: 

a.  rechtstreeks of zijdelings deel te nemen aan of enig voordeel te trekken uit aannemingen 
of leveringen ten behoeve van de werkgever; 

b.  vergoedingen, beloningen, geschenken of beloften van derden te vorderen, te verzoeken 
of aan te nemen in verband met de uitoefening van zijn functie; 

c.  voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te doen verrichten door personen in dienst 
van de werkgever; 

d.  ten eigen bate aan de werkgever toebehorende eigendommen te gebruiken; 
e.  ten eigen bate gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met zijn functie is 

bekend geworden. 
2.  De werkgever kan in bijzondere gevallen, onder door hem te stellen voorwaarden, ontheffing 

verlenen van het verbod, bedoeld in het vorige lid, onder b en d. 
3.  De werkgever kan regels stellen betreffende het deelnemen van de werknemer, rechtstreeks of 

zijdelings, aan aannemingen en leveringen ten behoeve van anderen. 
4. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem in verband met 

zijn arbeidsovereenkomst bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent informatie over de inrichting 
van het bedrijf en de producten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 

5. Het kan voorkomen, dat de werknemer - met name bij demonstratieve acties / stakingen - 
gebruik wil maken van materieel van de werkgever. Onder andere om redenen van mogelijke 
problemen rond de aansprakelijkheid en rond continuïteit van de dienstverlening, is dat 
verboden, behoudens in bijzondere gevallen met toestemming van de werkgever. 

 
Artikel 3. 
1.  De rekenplichtige werknemer wordt van de verplichting tot aanzuivering van een tekort geheel 

of gedeeltelijk ontheven naarmate hij het beheer nauwgezet heeft gevoerd en de nodige 
voorzorgen heeft genomen voor de bewaring van gelden en geldswaardige papieren. 

2.  Vloeit de verplichting tot aanzuivering van een tekort voort uit aansprakelijkheid voor 
ondergeschikt personeel dan wordt bovendien in aanmerking genomen in hoeverre hij op de 
handelingen van dat personeel deugdelijk toezicht heeft gehouden. 

3.  De rekenplichtige werknemer is van zijn verantwoordelijkheid ontheven gedurende de tijd dat hij 
door ziekte of wettige afwezigheid zijn beheer niet persoonlijk heeft gevoerd, indien gedurende 
die tijd zijn functie wordt waargenomen krachtens aanwijzing door of namens de werkgever. 

 
Artikel 4. 
Met in achtneming van art 7:661 BW kan de werknemer worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke 
vergoeding van door de werkgever geleden schade als deze schade het gevolg is van zijn opzet of 
bewuste roekeloosheid, 
 
Artikel 5. 
1.  De werknemer is verplicht tijdens de vervulling van zijn functie de voorgeschreven uniform- of 

werkkleding te dragen. 
2.  Het is de werknemer toegestaan buiten de vervulling van zijn functie het voorgeschreven 

uniform te dragen. Dit geldt niet bij deelneming aan betogingen en optochten, tenzij daarvoor 
door of namens de werkgever toestemming is verleend. 
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3.  De werkgever stelt regels betreffende de verstrekking, reiniging en herstelling van de in het 
eerste lid bedoelde kleding. 

 
Artikel 6 
1. De werkgever stelt een regeling vast voor het omgaan met vermoedens van misstanden. 
2. De werknemer die misstanden volgens de regeling, bedoeld in het eerste lid, aan de orde stelt, 

wordt niet om die reden ontslagen of anderszins benadeeld in zijn positie in de organisatie. 
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B. Regeling wacht- en waakdiensten 
 
Wacht- en waakdiensten worden buiten de normale werktijd verricht. De vergoeding voor het 
verrichten van wacht- en waakdiensten is vastgesteld als volgt:  
 
1. De werknemer die in opdracht van de werkgever incidentele thuiswachten verricht, ontvangt 

voor een aaneengesloten tijdvak van 24 uur op:  
a.  Maandag t/m vrijdag:     0,42 % 
b. Zaterdagen:                         1,38 % 
c. Zondagen en feestdagen:    1,67 % 

(Percentages van het normsalaris Fsk 7) 
 

2. De werknemer die in opdracht van de werkgever geregelde thuiswachten verricht ontvangt per 
wacht- en waakteam een beloning per maand. De vaststelling van de beloning per maand vindt 
plaats door het percentage (20%) te delen door het aantal personen dat met de geregelde 
thuiswacht is belast (percentage van het normsalaris Fsk 7). 
 

 Een geregelde thuiswacht beslaat een volledige kalenderweek, inclusief eventuele feestdagen. 
 

De werknemer die als gevolg van een wacht- en waakdiensten wordt opgeroepen en extra werk 
verricht, ontvangt hiervoor een overwerkvergoeding. De hoogte van de overwerkvergoeding is 
gebaseerd op het bepaalde in art.19 CAO. In afwijking van art 19 wordt ook een 
overwerkvergoeding toegekend aan werknemers die zijn ingedeeld in functionele salarisklasse 
11 en hoger.  

 
3. Aan de werknemer, die geregelde thuiswachten verricht, wordt een op verlof gebaseerde 

compensatie toegekend. De maandelijks uit te keren vergoeding bestaat uit het uurloon 
berekend over het aantal verlofdagen van acht uur per werknemer en per jaar volgens 
onderstaande tabel. 

 
Aantal werknemers in de thuiswacht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥11 

Aantal verlofdagen 24 12 8 6 5 4 3 3 3 2 2 
 

Tijdens een periode gedurende welke de werknemer wegens ziekte verhinderd is zijn functie te 
vervullen, wordt compensatie toegekend naar evenredigheid van het aantal verrichte 
waakdiensten. Hierbij wordt uitgegaan van ten hoogste 48 weken per jaar, gedurende welke de 
werknemer thuiswachten kan verrichten. De uitkomst wordt naar boven afgerond op halve 
dagen.  

 
5. De werknemer, die extra thuiswachten buiten en boven zijn normale rooster verricht als 

vervanger van een werknemer, die wegens ziekte verhinderd is zijn thuiswacht te verrichten, 
komt voor vergoeding van invaldiensten in aanmerking op grond van lid 1 van deze regeling.  
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C. Regeling functiefamilies en functiewaardering 
 
Functiefamilies 
 
Inleiding 
Voor Havenbedrijf Rotterdam zijn functiefamilies ontwikkeld, waarbij functies geclusterd zijn die qua 
aard en werkzaamheden grotendeels op elkaar lijken. De functiefamilies zijn beschreven en gewogen 
met de Korn Ferry Hay Methode voor functie-evaluatie. 
 
Het functiefamilie raamwerk maakt voor medewerkers en leidinggevenden inzichtelijk waar in de 
organisatie welke functies voorkomen. Samen met het inzicht in de verschillen en overeenkomsten in 
de functiefamilies vormt dit ook een transparante basis om doorgroeimogelijkheden inzichtelijk te 
krijgen. 
 
De functiefamilies zijn transparant en leidend in het gesprek tussen medewerker en leidinggevende. 
Ze bieden de mogelijkheid tot sturing op resultaat en ontwikkeling doordat in de functiefamilies 
aandacht besteed is aan verantwoordelijkheden en gedrag. Daarnaast is het een stimulans voor 
medewerkers om in beweging te komen en zich verder te ontwikkelen binnen en tussen de 
functiefamilies. 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
a. werknemer: de werknemer in de zin van deze CAO 
b. functiefamilie: een beschrijving van de activiteiten die worden verwacht in een bepaalde functie 

en welke resultaten die activiteiten moeten opleveren. Een en ander voortvloeiend uit de 
doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

c. organisatorische eenheid: een reeks van functies die in organisatorisch opzicht een bepaalde 
samenhang vertonen. 

 
Artikel 2 
Het beschrijven van organisatorische eenheden en alle daarbinnen voorkomende functies geschiedt 
volgens door de werkgever vast te stellen richtlijnen. 
 
Artikel 3 
De President-directeur bepaalt welke organisatorische eenheden binnen het bedrijf dienen te worden 
onderkend. 
 
Artikel 4 
In verband met het onderhoud van functiefamilies is een Functiefamiliecommissie (FFC) ingesteld.  
Het doel van de FFC is het bewaken van de actualiteit van de functiefamilie-architectuur. 
 
Artikel 5 
De FFC is een onafhankelijke adviescommissie die uit vier leden (drie stemmen) bestaat:  

• één leidinggevende (met goed zicht op de (ontwikkeling van de) organisatie; één stem);  
• één lid van de Ondernemingsraad (één stem);  
• voorzitter (Hoofd HR/ Manager Compensation, Benefits & Control; één stem);  
• secretaris (Adviseur HR- Compensation, Benefits & Control; geen stem).  

De leden van de FFC zijn getraind in de toepassing van de Korn Ferry Hay Methode voor functie-
evaluatie.  
 
Artikel 6  
De FFC toets jaarlijks de actualiteit van de functiefamilie-architectuur en doet voorstellen voor 
gewenste wijzigingen in de architectuur cq. beoordeelt voorstellen vanuit de organisatie voor 
wijzigingen in de architectuur. In geval van een gewenste wijziging in de architectuur beoordeelt de 
FFC de functiefamiliebeschrijvingen en stelt een advies op, waarin een functionele salarisklasse wordt 
vastgesteld. De FFC heeft de mogelijkheid om een adviseur van Korn Ferry als expert in te zetten. De 
inbreng wordt door de FFC getoetst op herkenbaarheid voor HbR en consistentie met andere 
functiefamilies; 
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Artikel 7 
De organisatie- en functiebeschrijvingen worden door de President-directeur vastgesteld. 
 
Artikel 8 
De werknemer kan tegen een door de President-directeur genomen besluit beroep instellen bij de 
commissie van beroep. Het reglement dat de werkwijze van de commissie regelt, is in overleg met de 
Ondernemingsraad vastgesteld. 
 
Artikel 9 
De vastgestelde organisatie- en functiebeschrijvingen worden herzien, wanneer daartoe aanleiding 
bestaat. Het bepaalde in de overige artikelen van dit besluit is daarbij van overeenkomstige 
toepassing. 
 
Artikel 10 
In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de President-directeur. 
 
 
Functiewaardering 
 
Algemene bepalingen 
Artikel 11 
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
werknemer:     de werknemer in de zin van deze CAO; 
functiefamilie:  een beschrijving van de activiteiten die worden verwacht in 

een bepaalde functie en welke resultaten die activiteiten 
moeten opleveren. Een en ander voortvloeiend uit de 
doelstelling van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.; 

de methode van functiewaardering:  de door de werkgever vastgestelde methodiek van 
functiewaardering (de Korn Ferry Hay Methode voor functie-
evaluatie). 

Artikel 12 
Bij het bepalen van de waarde van de functie wordt de in deze regeling neergelegde procedure in acht 
genomen. 
 
Functie-informatie 
Artikel 13 
Het verzamelen en vastleggen van informatie over functies geschiedt onder verantwoordelijkheid van 
de President-directeur volgens de onder “Functiefamilies” neergelegde regels. 
 
Functiewaardering 
Artikel 14 
Functiewaardering is het op systematische wijze, door middel van het wegen van de zwaarte van 
functies, legitimeren van rechtvaardige (consistente) beloningsverhoudingen. Deze 
beloningsverhoudingen moeten in het organisatiebeleid passen en moeten gericht zijn op de huidige 
positie en de toekomstige groei van het personeel.  
Functies kunnen pas worden gewaardeerd nadat ze beschreven zijn volgens bovengenoemde 
beschrijvingsmethodiek.  
 
De FFC heeft tot taak om functiefamilies te waarderen en hierover een advies uit te brengen 
 
Archivering en toetsing 
Artikel 15 
1. De President-directeur draagt er zorg voor dat alle op het waarderen van functiefamilies binnen 

de afdelingen betrekking hebbende informatie op afdoende wijze wordt vastgelegd en bewaard. 
2. Op verzoek van het hoofd HR stellen de divisie managers alle gevraagde informatie als bedoeld 

in het vorige lid aan hem ter beschikking. 
3. De President-directeur stelt vast welke instanties en personen anders dan bedoeld in het vorige 

lid toegang tot de in het eerste lid bedoelde informatie hebben. 
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Herwaardering 
Artikel 16 
1. De President-directeur kan, indien noodzakelijk, tot herwaardering van de functiefamilies 

besluiten. 
2. De werknemer kan de President-directeur schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken om de 

waarde van een functiefamilie opnieuw te laten bepalen. 
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D. Regeling ziektekosten 
 
De 1% regeling is uitsluitend van toepassing voor de werknemer van het Havenbedrijf en geldt als: 

a.  de werknemer via het collectief contract van de werkgever een basisverzekering heeft 
afgesloten met maximaal het wettelijke verplichte eigen risico  en 

b.  de werknemer via het collectief contract van de werkgever de meest uitgebreide 
aanvullende verzekering (inclusief tandheelkunde) heeft afgesloten.  

 
1%-regeling  
1.  Indien de –naar oordeel van de werkgever- in redelijkheid gemaakte ziektekosten in een 

kalenderjaar een bedrag van 1% van het inkomen van dat jaar van de werknemer 
overschrijdt, worden deze kosten aan de werknemer vergoed. Voor de toepassing van dit lid 
blijft buiten beschouwing de bijdrage van de werknemer in de kosten van de zorgverzekering 
en het voor dat jaar geldende eigen risico. 

2.  Indien de noodzakelijke kosten die de werknemer wegens ziekte voor zichzelf en voor zijn 
gezin heeft gemaakt een bedrag overschrijdt dat in verhouding tot zijn inkomen redelijkerwijs 
voor zijn eigen rekening kan komen, kan de werkgever onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid in bijzondere gevallen in die kosten een tegemoetkoming toekennen.  

3.  Onder het inkomen in de zin van deze regeling wordt verstaan het inkomen als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel d, van de Wet Privatisering ABP, vermeerderd met de inkomsten uit 
arbeid of bedrijf, waaronder mede te verstaan vroegere arbeid of bedrijf, verkregen inkomsten 
van hemzelf en van die gezinsleden die als gezinslid deelnemer zijn aan de zorgverzekering, 
en ook het ouderdomspensioen en de vakantie-uitkering op grond van de Algemene 
Ouderdomswet, die een gezinslid geniet.  

4.  Onder de inkomsten van de gezinsleden worden niet gerekend:  
a. het werkgeversaandeel in sociale en pensioenverzekeringen;  
b. inkomsten die strekken tot vergoeding van kosten die aan de arbeidsovereenkomst 

zijn verbonden, vergoedingen voor verblijf buiten Nederland daaronder begrepen;  
c. vacatie- en presentiegelden;  
d. kinderbijslag;  
e. gratificaties;  
f. vergoedingen voor studiekosten;  
g. uitkeringen bij bijzondere gelegenheden of bijzondere omstandigheden die betrekking 

hebben op het gezinslid;  
h. tantièmes.  

5.  Als de werknemer in de loop van een kalenderjaar in dienst treedt of uit dienst gaat zonder 
recht op enige uitkering ten laste van de werkgever, wordt het inkomen, bedoeld in het eerste 
lid, herleid tot een jaarbedrag door vermenigvuldiging met een breuk waarvan de teller 360 is 
en de noemer het aantal dagen dat de werknemer in dat kalenderjaar in dienst is geweest.  

6. De werkgever kan over het bepaalde in dit artikel nadere voorschriften vaststellen; op 1 
januari 2004 reeds bestaande toepassingsregels voor de 1 % -regeling, zoals beschreven in 
de bedrijfsregeling (1% regeling), blijven gehandhaafd.  
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E. Regeling ouderschapsverlof 
 
Artikel 1  Recht op betaald ouderschapsverlof 
1. De werknemer, die gedurende tenminste een jaar bij de werkgever in dienst is, heeft recht op 

ouderschapsverlof met gedeeltelijk behoud van loon, maar ten hoogste over 13 maal de formele 
arbeidsduur per week, als wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden: 
a. De werknemer dient als ouder in een familierechtelijk betrekking te staan tot het kind, 
b. De werknemer dient blijkens verklaringen uit het bevolkingsregister op hetzelfde adres 

woonachting te zijn als het kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind op 
zich te hebben genomen. 

2. Het recht op verlof moet worden genoten voordat het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. 
3. Indien de werknemer voor een kind reeds betaald ouderschapsverlof heeft genoten bij een 

andere werkgever, heeft hij voor datzelfde kind niet nogmaals recht op betaald 
ouderschapsverlof. 

4. De werknemer, die gedurende minder dan een jaar bij de werkgever in dienst is, heeft alleen 
recht op onbetaald ouderschapsverlof voor zover dat recht de werknemer is toegekend in 
hoofdstuk 6 Wazo. 

 
Artikel 2  Opname van ouderschapsverlof 
1. Het ouderschapsverlof bedraagt een aaneengesloten periode van ten minste één en ten 

hoogste zes maanden over ten hoogste de helft van de voor de werknemer geldende formele 
arbeidsduur met een minimum van 7,2 uur. 

2. Indien het belang van de werkgever niet toelaat dat het ouderschapsverlof wordt verleend op de 
wijze zoals in het eerste lid omschreven, wordt na overleg met de werknemer een afwijkende 
regeling getroffen. Deze regeling leidt niet tot een vermindering van het aantal uren 
ouderschapsverlof, waarop de werknemer conform het eerste lid aanspraak maakt. Het verlof 
dient in zijn geheel te zijn genoten binnen een jaar na de door de werknemer gewenste 
aanvangsdatum. 

3. Het is de werknemer verboden gedurende de uren dat hij betaald ouderschapsverlof geniet, 
betaalde arbeid te verrichten. 

 
Artikel 3 Voorwaarden  
1.  De werknemer meldt het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen ten minste drie 

maanden voor de door hem gewenste ingangsdatum door middel van het daarvoor 
vastgestelde aanvraagformulier. 

2. De werknemer die voor een kind van al dan niet betaald ouderschapsverlof gebruik heeft 
gemaakt, heeft niet nogmaals voor datzelfde kind recht op al dan niet betaald 
ouderschapsverlof.  

 
Artikel 4  Meerlingen  
1.  Bij twee- of meerlingen bestaat slechts voor één kind aanspraak op betaald ouderschapsverlof 

als bedoeld in artikel 1 en voor de overige kinderen alleen recht op onbetaald 
ouderschapsverlof voor zover dat recht de werknemer is toegekend in hoofdstuk 6 Wazo. 

2. De bepalingen uit artikel 2, 3, 5, 6, en 7 zijn van overeenkomstige toepassing indien er voor het 
tweede en de meerdere kinderen van een twee- of meerling gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid onbetaald ouderschapsverlof te genieten.  

 
Artikel 5 Ziekte  
1.  Indien de werknemer gedurende het betaald en/of onbetaald ouderschapsverlof wegens ziekte 

niet in staat is zijn arbeid te verrichten, vindt geen opschorting van het ouderschapsverlof 
plaats.  

2.  De werknemer die betaald en/of onbetaald ouderschapsverlof geniet en langer dan veertien 
kalenderdagen wegens ziekte niet in staat is zijn arbeid te verrichten, heeft met ingang van de 
vijftiende kalenderdag aanspraak op zijn volledige loon.  

 
Artikel 6 Opbouw vakantietoelage  
1.  De opbouw van de vakantietoelage van de werknemer die ouderschapsverlof geniet, vindt 

plaats op basis van het loon genoemd in artikel 1, tweede, respectievelijk derde lid.  
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2.  Indien de werknemer wegens ziekte niet in staat is zijn arbeid te verrichten en deze 
ziekteperiode langer duurt dan 14 kalenderdagen, vindt met ingang van de vijftiende 
kalenderdag de opbouw van de vakantietoelage weer plaats op basis van het volledige loon.  

 
Artikel 7 Terugbetaling  
1.  De werknemer die gedurende het betaald ouderschapsverlof of binnen zes maanden nadat hij 

betaald ouderschapsverlof op grond van deze regeling heeft genoten ontslag neemt op eigen 
verzoek dan wel om een dringende reden wordt ontslagen, is verplicht het loon dat hij op grond 
van artikel 1 heeft genoten, terug te betalen.  

2.  Geen terugbetalingsverplichting ontstaat indien de betrokkene na het ontslag aanspraak heeft 
op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet, vanwege werkloosheid die is ontstaan 
doordat de werknemer ontslag heeft genomen omdat hij de echtgeno(o)t(e) volgt, die door 
geheel buiten hem liggende oorzaken noodzakelijk van standplaats moet wijzigen.  

3.  De werknemer die gedurende het betaald ouderschapsverlof of binnen drie maanden nadat hij 
betaald ouderschapsverlof op grond van deze regeling heeft genoten, op eigen verzoek een 
arbeidsovereenkomst aanvaardt voor minder uren dan hij direct voorafgaande aan het 
ouderschapsverlof vervulde, dient het loon dat hij op grond van artikel 1 heeft genoten over de 
uren waarmee zijn arbeidsovereenkomst wordt verminderd, terug te betalen.  

4.  De werknemer die van het betaald ouderschapsverlof gebruik maakt, dient zich tevoren 
schriftelijk akkoord te verklaren met het in het eerste en derde lid bepaalde.  

 
Artikel 8 Pensioen  
Er komt als gevolg van de toekenning van het betaald ouderschapsverlof geen verandering in de 
omvang van de verschuldigde bijdrage ter zake van de pensioenregeling. 
 
Artikel 9 Slotbepalingen 
1. Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan de werkgever een 

bijzondere regeling treffen. 
2. De werkgever kan ter uitvoering van dit besluit nadere regels stellen. 
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F. Regeling Persoonlijk keuzebudget 
 
Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden. 
 
Artikel 1 Algemeen  
1. De werknemer heeft recht op een Persoonlijk keuzebudget, hierna te noemen: PKB.  
2. De werkgever is beheerder van het PKB.  
3. Het PKB is een maandelijks, in geld uitgedrukt budget dat de werknemer naar keuze kan 

gebruiken voor de doelen genoemd in artikel 3 op de wijze zoals vastgelegd is in deze regeling.  
 

Artikel 2 Opbouw PKB  
1. Het PKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt 

opgebouwd en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd.  
2. Het deel van het PKB waarover pensioen wordt opgebouwd bestaat uit:  

a. Vakantietoelage zoals opgenomen in artikel 45 van de CAO en 
b. Dertiende maand zoals opgenomen in artikel 46 van de CAO en 
c. Vitaliteitsbijdrage zoals opgenomen in artikel 65 van de CAO.  

3. Het deel van het PKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt 0,97% van het voor de 
werknemer in de maand van opbouw geldende maandsalaris.  

4. Indien in een maand het salaris niet volledig is uitbetaald, dan wordt het PKB in die maand 
berekend op basis van het uitbetaalde salaris. Ontvangt de werknemer in een maand geen salaris 
dan wordt in die maand geen PKB opgebouwd.  
 

Artikel 3 Doelen PKB  
1. De werknemer kan het PKB gebruiken voor:  

a. het kopen van vakantie-uren, tot een maximum van 144 uur gedurende het kalenderjaar;  
b. uitbetaling van het PKB tot een maximum van het tot aan de datum van uitbetaling 

opgebouwde PKB; 
c. de aanschaf van een fiets (inclusief accessoires en/of verzekering)  tot een maximum van 

€ 1.500,-, eens per drie jaar te besteden.   
d. het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de werkgever wordt 

vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het PKB aan dit doel 
belastingvrij mogelijk maakt.  

e. het financieren van via de werkgever beschikbaar gestelde diensten op het gebied van 
loopbaanadvies, indien en voor zover deze niet door de werkgever worden vergoed en de 
geldende fiscale regelgeving de besteding van het PKB aan dit doel belastingvrij mogelijk 
maakt.  

f. inleg in ABP ExtraPensioen voor zover de voorwaarden van de Stichting Pensioenfonds 
ABP en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het PKB aan dit doel 
belastingvrij mogelijk maken. 
 

Artikel 4  
1. De werknemer kan elke maand een keuze maken om zijn PKB te gebruiken voor een of meerdere 

van de in artikel 3 genoemde doelen. Hij heeft voor deze keuze geen toestemming nodig.  
2. De werkgever wijst in verband met de salarisverwerking voor elke maand een uiterste datum aan 

waarop de werknemer zijn keuze kenbaar moet maken.  
3. Als de werknemer geen keuze maakt, of bij zijn keuze slechts een deel van zijn PKB gebruikt, dan 

wordt het PKB over die maand, of het resterende deel daarvan, gereserveerd. De werknemer kan 
het gereserveerde PKB op een later moment in het lopende kalenderjaar besteden.  

4. Heeft de werknemer op de uiterste keuzedatum in december nog een resterend PKB, dan wordt 
dit bij de salarisbetaling van die maand uitbetaald1.  

5. Besteding van het PKB kan alleen voor zover het beschikbare budget toereikend is. De keuze 
voor een doel heeft uitsluitend betrekking op hetzelfde kalenderjaar.  

6. Bedragen die uit het PKB zijn gebruikt, kunnen niet meer worden teruggestort in het PKB.  
 

 
1 Tenzij de werknemer van een sabbatical conform artikel 36 van de CAO gebruik gaat maken en het resterend 
PKB wil opnemen tijdens de sabbatical. 
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Artikel 5  Waarde van een vakantie-uur  
Als de werknemer kiest voor het kopen van vakantie-uren dan wordt het PKB per vakantie-uur 
verlaagd met het voor de werknemer geldende uurloon in de maand waarin hij de vakantie-uren koopt.  
 
Artikel 6 Uitbetaling PKB bij einde dienstverband  
1. Bij beëindiging van het dienstverband wordt het resterende PKB bij de laatste salarisbetaling aan 

de werknemer uitbetaald.  
2. Bij overlijden van de werknemer wordt in aanvulling op de overlijdensuitkering het resterende PKB 

uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 23, lid 2 en 3 van de CAO.  
 

Artikel 7 Wet- en regelgeving  
1. Het gebruik van het PKB kan gevolgen hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale 

verzekeringen. De werknemer wordt geacht deze gevolgen te kennen.  
2. Als blijkt dat een bedrag uit het PKB ten onrechte belastingvrij is uitgekeerd doordat de 

werknemer onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, verhaalt de werkgever de 
verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de werknemer.  

3. Als een netto voordeel voor de werknemer vervalt door wijzigingen van wet- en regelgeving dan 
wordt dat niet gecompenseerd door de werkgever.  

4. Alle transacties in het PKB moeten in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.  
 

Artikel 8 Verkoop van vakantie-uren  
1. De werknemer kan elk kalenderjaar een verzoek doen om ten hoogste 144 uren vakantieverlof te 

verkopen. Bij een deeltijd dienstverband wordt dit aantal naar rato vastgesteld. 
2. Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt toegewezen, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich 

daartegen verzetten.  
3. De werkgever kan regels stellen over de aanvraagprocedure.  
4. Het bepaalde in artikel 5 is van overeenkomstige toepassing.  
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G. Bijzondere toelagen 
 
Artikel 1.  
1.  Aan de werknemer kan een gratificatie worden toegekend als hij:  

-  een eenmalige bijzondere prestatie heeft verricht, of  
-  gedurende vele jaren zeer goede prestaties verricht en de waardering voor die prestaties 

niet door middel van een salarisverhoging tot uitdrukking kan worden gebracht.  
2.  Een gratificatie wordt bruto toegekend en bedraagt ten hoogste € 6.000,-.  

 
Artikel 2.  
Aan de werknemer kan volgens door de werkgever te stellen regels op grond van 
arbeidsmarktoverwegingen een toelage op het maandsalaris dat voor hem geldt, worden toegekend 
(Arbeidsmarkttoelage - AMT-; zie hieronder).  
 
Arbeidsmarkttoelage 
1. De Arbeidsmarkttoelage (AMT) kan aan iedere werknemer worden toegekend.  
2. De AMT kan maximaal 15% bedragen. 
3. De toelage wordt in eerste instantie voor maximaal 3 jaar toegekend.  
4. De toelage wordt beëindigd, indien blijkens een jaarlijkse toets wordt vastgesteld dat de 

arbeidsmarktpositie voortzetting van de toelage niet langer rechtvaardigt of indien blijkens een 
functionerings- of beoordelingsgesprek wordt vastgesteld dat de werknemer niet langer goed 
functioneert.  

5. De arbeidsmarkttoelage kan voor onbepaalde duur worden toegekend. In het geval door 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt op termijn de AMT voor bepaalde functies niet langer 
noodzakelijk wordt geacht, behoudt de zittende functievervuller de toelage mits de functionaris 
de toelage gedurende minimaal 6 jaar heeft ontvangen. 
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H. Vervallen 
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I. Vervallen 
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J. Arbeidsparticipatie Senioren (ApS) 
 
Artikel 1 Budget 
De werknemer van 60 jaar en ouder kan gebruik maken van een budget ter hoogte van 90% van zijn 
jaarsalaris. De werkgever beoogt met het beschikbaar stellen van dit budget om oudere werknemers 
in staat te stellen gezond en vitaal naar het einde van hun loopbaan te brengen. Voor de bepaling van 
het budget worden verhogingen van het parttimepercentage die drie jaar of korter voor ingang van de 
aanwending van het budget zijn ingegaan niet meegenomen. 
 
Artikel 2 Aanwenden budget voor verlof 
1. Het beschikbare budget kan worden ingezet voor één van de volgende verlofvarianten: 

a. het gedurende maximaal zes jaar verlagen van de formele arbeidsduur naar 80% met behoud 
van 95% van het jaarsalaris en pensioenopbouw op basis van 100% van het jaarsalaris; 

b. het gedurende maximaal drie jaar verlagen van de formele arbeidsduur naar 60% met behoud 
van 90% van het jaarsalaris en pensioenopbouw op basis van 100% van het jaarsalaris; 

c. het gedurende maximaal één jaar verlagen van de formele arbeidsduur naar 0% met behoud 
van 90% van het jaarsalaris en pensioenopbouw op basis van 100% van het jaarsalaris; 

d. een combinatie van varianten a tot en met c.  
 

2. Indien op de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt het door de werkgever ter 
beschikking gestelde budget van de werknemer nog niet geheel is gebruikt, wordt het resterende 
deel in het kader van de eindafrekening aan de werknemer betaald. Het nog uit te keren bedrag is 
gemaximeerd op het salaris van de werknemer over de resterende periode tot aan de AOW-
gerechtigde leeftijd. 

 
3. Voor alle varianten van lid 1 alsmede bij toepassing van lid 2 en artikel 8 geldt dat ten minste 

voldaan moet worden aan de van toepassing zijnde fiscale randvoorwaarden voor het niet 
kwalificeren als een ‘Regeling voor Vervroegd Uittreden’ (RVU). 

 
Artikel 3 Uitgangspunten en voorwaarden 
1. Voor de berekening van de in artikel 2 lid 1 genoemde varianten wordt het jaarsalaris over de 

maand van de ingangsdatum van de ApS regeling als uitgangspunt gebruikt. 
2. In geval van wisselende diensten wordt de Toelage Onregelmatige Dienst van het van toepassing 

zijnde rooster vastgesteld met behulp van de in artikel 18 CAO opgenomen klokurenmatrix. 
3. De keuze van de werknemer voor één van de in artikel 2 lid 1 genoemde varianten kan na de 

ingangsdatum niet tussentijds worden gewijzigd en/of aangepast. 
4. Uitgangspunt voor de berekening van het budget is de contractueel afgesproken formele 

arbeidsduur conform artikel 12 CAO tot een maximum van 36 uur per week. 
5. Voor de berekening van het budget worden verhogingen van de arbeidsduur die drie jaar of korter 

voor de ingangsdatum van de ApS regeling zijn ingegaan niet meegenomen.  
6. Bij de toepassing van artikel 4 CAO worden de bepalingen van deze CAO: 

a. die betrekking hebben op de arbeidsduur naar rato van de gekozen arbeidsduur bedoeld in 
artikel 2 lid 1 van de ApS regeling toegepast;  

b. die betrekking hebben op salaris, beloning(en), toeslagen, vakantietoelage, dertiende maand 
en pensioen naar rato van het bij de gekozen arbeidsduur behorende salaris bedoeld in artikel 
2 lid 1 van de ApS regeling toegepast.   

7. De werknemer die gebruik maakt van de ApS regeling heeft geen recht op de compensatie 
genoemd in artikel 13 lid 5 onder a CAO. 

 
Artikel 4 Einde arbeidsovereenkomst 
Het gebruik maken van de ApS regeling is onlosmakelijk verbonden met de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst door de werknemer per de einddatum van de door de werknemer gekozen 
variant als bedoeld in artikel 2 lid 1. Indien en zolang de werknemer de arbeidsovereenkomst niet 
schriftelijk heeft opgezegd, wordt de ingangsdatum van de door de werknemer gekozen variant 
opgeschort. 
 
Artikel 5 Procedure 
1. De werknemer die gebruik wenst te maken van de ApS regeling dient tenminste zes maanden 

voor de gewenste ingangsdatum een schriftelijk verzoek in bij werkgever onder vermelding van de 
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keuze voor één van de in artikel 2 lid 1 genoemde varianten. De werkgever informeert de 
werknemer of de werkgever instemt met het verzoek.  

2. Verzoeken van werknemers voor gebruik maken van de ApS regeling worden op volgorde van 
ontvangst in behandeling genomen. 

3. De werkgever stemt in met het verzoek van de werknemer tenzij de door de werknemer gewenste 
ingangsdatum tot onoverkomelijke problemen in de bedrijfsvoering leidt, zulks ter beoordeling van 
werkgever. De werkgever kan de ingangsdatum met maximaal zes maanden uitstellen. De 
beslissing tot uitstel wordt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag aan werknemer 
meegedeeld. 

4. Indien in enige periode het aantal aanvragen voor gebruik maken van de ApS regeling tot 
onoverkomelijke problemen in de bedrijfsvoering leidt, zullen de verzoeken van de werknemers 
met de hoogste leeftijd met voorrang worden toegekend. 

5. De werknemer ontvangt van de werkgever binnen zes weken na ontvangst van het schriftelijke 
verzoek een bevestiging dat de werknemer gebruik kan maken van de ApS regeling en de 
concrete uitwerking (ingangsdatum, einddatum, rooster, salaris) daarvan voor de werknemer. 

6. Indien de werknemer werkzaamheden verricht in wisselende diensten, wordt het rooster van de 
werknemer in overleg met de leidinggevende vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de door de werknemer gekozen variant genoemd in artikel 2 lid 1 onder a. of b.  

 
Artikel 6 Nevenwerkzaamheden 
1. Het is werknemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

werkgever op enigerlei wijze, direct of indirect, gehonoreerd of ongehonoreerd, hetzij in 
dienstbetrekking, hetzij onder eigen naam, hetzij door middel van samenwerking met enige 
persoon, instelling, vennootschap of onderneming, activiteiten te ontplooien gedurende de uren 
die de werknemer als gevolg van het gebruik maken van de ApS regeling geen arbeid verricht 
voor de werkgever. 

2. Indien werknemer in strijd handelt met lid 1 kan de werkgever besluiten de ApS regeling voor de 
werknemer stop te zetten. 

 
Artikel 7 Arbeidsongeschiktheid en andere bijzondere omstandigheden 
1. Indien de werknemer, na de toekenning door werkgever van de ApS regeling, arbeidsongeschikt 

wordt, wordt de (looptijd van de) ApS regeling niet opgeschort. 
2. Werknemers die gebruik maken van de FLO-regeling en werknemers die op basis van een andere 

regeling en/of afspraken zijn vrijgesteld van werk, kunnen geen gebruik maken van de ApS 
regeling. 

3. In geval van bijzondere gewijzigde omstandigheden aan de zijde van de werknemer kan de 
werkgever afwijken van de ApS regeling. 

 
Artikel 8. Pensioen in zicht  
De werknemer van 60 jaar en ouder die minder dan drie jaar verwijderd is van de dag waarop het 
dienstverband eindigt, wordt in de gelegenheid gesteld om, desgewenst met zijn levenspartner, deel 
te nemen aan een cursus “pensioen in zicht”.  
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K. Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid  
  
Paragraaf 1.  
Algemene bepalingen  
Artikel 1  
In deze regeling wordt verstaan onder:  
a.  werkloosheid: werkloosheid in de zin van artikel 16 van de Werkloosheidswet;  
b.  betrokkene: de werknemer die werkloos is geworden;  
c.  dagloon: het dagloon in de zin van de Werkloosheidswet zonder toepassing van het maximum 

als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;  
d. aanvullende uitkering: de aanvullende uitkering bedoeld in paragraaf 2 van deze regeling; 
e. aansluitende uitkering: de aansluitende uitkering bedoeld in paragraaf 3 van deze regeling; 
f.  bovenwettelijke uitkering: de aanvullende- en aansluitende uitkering, met uitzondering van de 

werkloosheidsuitkering als bedoeld in artikel 9, derde lid; 
g werkloosheidsuitkering: uitkering toegekend door werkgever als bedoeld in artikel 9, derde lid; 
h. bovenwettelijke reïntegratiemaatregelen: de maatregelen bedoeld in paragraaf 4 van deze 

regeling; 
i. pensioenreglement: pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP; 
j. pensioen: een pensioen in de zin van het pensioenreglement 
k. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 

Ouderdomswet 
l. Transitievergoeding: de transitievergoeding als bedoeld in artikel 7:673 en volgende van het 

Burgerlijk Wetboek 
 
 
Paragraaf 2.  
Aanvullende uitkering  
Artikel 2  
Voorwaarden voor recht op uitkering  
1.  Recht op een aanvullende uitkering heeft de betrokkene die:  

a.  recht heeft op een uitkering krachtens de artikelen 15 tot en met 21 van de 
Werkloosheidswet en  

b.  werkloos is als gevolg van een ontslag op grond van artikel 9 lid 1 onder a de categorie 1 
van de CAO.  

2. Geen recht op aanvullende uitkering heeft betrokkene als op voorhand schriftelijk is vastgelegd   
dat verlenging van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet de intentie is. 

3.  Het recht op een aanvullende uitkering komt niet tot uitbetaling indien en voor zolang 
betrokkene ter zake van een zelfde ontslag recht heeft op suppletie, als bedoeld in regeling I 
(Suppletie). 

  
Artikel 3  
Hoogte van de uitkering: berekeningsgrondslag  
De berekeningsgrondslag voor de aanvullende uitkering is het dagloon op de dag voorafgaande aan 
het ontslag ter zake waarvan de betrokkene recht op aanvullende uitkering wordt toegekend, voor 
zover dat betrekking heeft op het loon uit de arbeidsovereenkomst waaraan het recht op aanvullende 
uitkering wordt ontleend. Een eventuele transitievergoeding wordt in mindering gebracht op 
aanvullende uitkering. 
 
Artikel 4  
Hoogte van de uitkering: indexering  
De berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering wordt telkens aangepast aan de bij de 
werkgever geldende wijziging van het loon.  
 
Artikel 5  
Hoogte van de uitkering: bedrag  
1.  De uitkering krachtens de Werkloosheidswet en de aanvullende uitkering bedragen tezamen 

een percentage van de berekeningsgrondslag voor de aanvullende uitkering.  
2.  Het in het eerste lid genoemde percentage bedraagt:  

a.  gedurende de eerste vijftien maanden 80% en  
b. vervolgens 70%.  
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3.  Een eventuele verlenging van de uitkering krachtens artikel 43 van de Werkloosheidswet schort 
de termijn gedurende welke 80% van de berekeningsgrondslag wordt uitgekeerd niet op.  

 
Artikel 6  
Beëindiging van het recht op uitkering  
De bepalingen betreffende de gehele of gedeeltelijke beëindiging van het recht op uitkering, 
vastgelegd in de Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvullende 
uitkering.  
 
Artikel 7  
Herleving van het recht op uitkering  
De bepalingen betreffende de herleving van het recht op uitkering, vastgelegd in de 
Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvullende uitkering.  
 
Artikel 8  
Verlenging van het recht op uitkering  
De bepalingen betreffende de verlenging van het recht op uitkering, vastgelegd in de 
Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvullende uitkering.  
 
Artikel 9  
Verplichtingen en sancties  
1.  Het verplichtingen- en sanctieregime van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige 

toepassing op de aanvullende uitkering, met dien verstande dat een boete in de zin van de 
Werkloosheidswet niet leidt tot een verandering in het bedrag van de aanvullende uitkering.  

2.  Indien betrokkene ontslagen wordt op grond van reorganisatie, nadat hij heeft aangegeven voor 
dit ontslag in aanmerking te willen komen en de uitkering krachtens de Werkloosheidswet als 
gevolg hiervan als sanctie gedeeltelijk geweigerd wordt, wordt de aanvullende uitkering door de 
werkgever zodanig verhoogd dat de uitkering krachtens de Werkloosheidswet en de 
aanvullende uitkering tezamen een bedrag vormen dat overeenkomt met het bedrag waarop 
betrokkene conform artikel 3 jo. artikel 5 van deze regeling recht zou hebben gehad indien hij 
niet te kennen zou hebben gegeven voor ontslag in aanmerking te willen komen.  

3.  Indien betrokkene ontslagen wordt op grond van reorganisatie, nadat hij heeft aangegeven voor 
dit ontslag in aanmerking te willen komen en de uitkering krachtens de Werkloosheidswet als 
gevolg hiervan geheel geweigerd wordt, kent de werkgever een werkloosheidsuitkering toe, 
waarvan de hoogte en de duur overeenkomen met de uitkering krachtens de Werkloosheidswet 
waarop betrokkene conform artikel 3 jo. artikel 5 van deze regeling recht zou hebben gehad 
indien hij niet te kennen zou hebben gegeven voor ontslag in aanmerking te willen komen. Op 
deze werkloosheidsuitkering zijn de bepalingen van de Werkloosheidswet van overeenkomstige 
toepassing. Voor de toepassing van deze regeling wordt de werkloosheidsuitkering gelijkgesteld 
aan een uitkering krachtens de Werkloosheidswet.  

 
Artikel 10  
Anticumulatie  
Artikel 34 van de Werkloosheidswet is van toepassing op de aanvullende uitkering.  
 
Artikel 11  
Scholing  
De bepalingen met betrekking tot opleiding, scholing en onbeloonde activiteiten, vastgelegd in de 
Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.  
 
Artikel 12  
Aanvulling op ZW - uitkering  
1.  De betrokkene die wegens ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten en dientengevolge een 

uitkering krachtens de Ziektewet ontvangt, heeft, indien voldaan wordt aan het bepaalde in 
artikel 2, recht op een aanvulling op die ZW - uitkering.  

2.  De ZW - uitkering en de in het eerste lid genoemde aanvulling bedragen tezamen een bedrag 
dat gelijk is aan het bedrag dat betrokkene op grond van artikel 5 zou hebben ontvangen 
wanneer hij niet ziek zou zijn geweest.  

3.  Voor de gewezen werknemer die recht heeft op een uitkering op basis van de Wazo in verband 
met haar zwangerschap, bevalling, adoptie en opname van een pleegkind bedraagt de som van 
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deze uitkering en de in het eerste lid genoemde aanvulling tezamen een bedrag dat gelijk is aan 
het voor haar geldende dagloon.  

4.  Het verplichtingen- en sanctieregime van de Ziektewet is van overeenkomstige toepassing op 
de aanvulling als bedoeld in het eerste lid.  

 
Artikel 13  
Uitkering bij overlijden  
1.  Na het overlijden van betrokkene hebben zijn nabestaanden recht op een aanvulling op de 

overlijdensuitkering als bedoeld in artikel 35 en artikel 36, eerste lid, Ziektewet tot 100% van het 
voor betrokkene geldende dagloon, berekend over een periode van 13 weken.  

2.  Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de 
uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van betrokkene ter zake van zijn overlijden 
aanspraak kunnen maken uit hoofde van een andere bepaling in deze CAO, dan wel krachtens 
enige wettelijk verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.  

 
 
Paragraaf 3.  
Aansluitende uitkering  
Artikel 14  
Diensttijd  
1.  In deze paragraaf wordt verstaan onder 'diensttijd': de aan het ontslag voorafgaande, in dienst 

van de werkgever en in overheidsdienst doorgebrachte tijd waaraan het deelnemerschap in de 
zin van het pensioenreglement is verbonden, alsmede de tijd die door inkoop voor pensioen 
geldig zou zijn verklaard.  

2.  Onder diensttijd bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de tijd doorgebracht in de 
arbeidsovereenkomst waaruit de werkloosheid is ontstaan, indien aan die tijd op grond van de 
Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de wet Privatisering 
ABP (Stc. 1997, 164) het deelnemerschap in de zin van het pensioenreglement niet is 
verbonden.  

3.  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten beschouwing:  
a.  diensttijd liggende vóór een onderbreking van meer dan een jaar;  
b.  diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een eerder 

toegekend wachtgeld, een daarmee gelijk te stellen uitkering wegens onvrijwillige 
werkloosheid of een bovenwettelijke uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid ten laste 
van de overheid;  

c.  diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van een pensioen krachtens 
het pensioenreglement dan wel voorafgaat aan een ontslag wegens deelname aan de 
FLO - regeling;  

d.  tijd, bedoeld in artikel 5.4 van het pensioenreglement;  
e.  tijd uit een ander bestaand dienstverband, dan wel uit een dienstverband dat de 

betrokkene had kunnen continueren, doch uit welke hij vrijwillig werkloos is geworden 
met ingang van de datum waarop de uitkering krachtens de Werkloosheidswet ingaat.  

 
Artikel 15  
Voorwaarden voor recht op uitkering  
1.  Recht op een aansluitende uitkering heeft de betrokkene die:  

a.  recht heeft op een uitkering krachtens de artikelen 15 tot en met 21 van de 
Werkloosheidswet en;  

b.  werkloos is als gevolg van een ontslag uit een dienstverband voor onbepaalde tijd op 
grond van: 
- opheffing van zijn functie 
- reorganisatie 
- overcompleet 
- ongeschiktheid voor de functie wegens ziekte.  

2.  Het recht op de aansluitende uitkering ontstaat op de eerste dag van de werkloosheid, waarbij 
de aansluitende uitkering ingaat zodra de uitkering krachtens de Werkloosheidswet geëindigd is 
op grond van artikel 20, lid 1, onderdeel e van de Werkloosheidswet.  

3.  Het recht op een aansluitende uitkering komt niet tot uitbetaling indien en voor zolang 
betrokkene ter zake van een zelfde ontslag recht heeft op een suppletie, als bedoeld in regeling 
I, suppletieregeling.  
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Artikel 16  
Duur van de uitkering  
1.  De duur van de aansluitende uitkering is afhankelijk van de diensttijd en de leeftijd van de oud- 

medewerker. 
• Als de medewerker op de dag van ontslag jonger is dan 21 jaar, is de duur van de uitkering 
gelijk aan 3 maanden; én 19,5% van de diensttijd. 
• Als de medewerker op de dag van ontslag ouder is dan 21 jaar, is de duur van de uitkering 
gelijk aan 3 maanden; én 19,5% van de diensttijd; én 1,5 % van de diensttijd per leeftijdsjaar ná 
het 21e levensjaar. 
Hiervan wordt de duur van de aanvullende uitkering afgetrokken. 
Een uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet wordt in mindering gebracht op de 
aansluitende uitkering.  

 
2.  De betrokkene die op de datum van het ontslag de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, heeft recht 

op een aansluitende uitkering tot de dag waarop de AOW gerechtigde leeftijd wordt bereikt.  
 
Artikel 17  
Hoogte van de uitkering: berekeningsgrondslag  
Artikel 3 is van toepassing op de aansluitende uitkering,  
 
Artikel 18  
Hoogte van de uitkering: indexering  
Artikel 4 is van toepassing op de aansluitende uitkering.  
 
Artikel 19  
Hoogte van de uitkering: bedrag  
De aansluitende uitkering bedraagt gedurende de gehele duur van de uitkering 70% van de 
berekeningsgrondslag.  
 
Artikel 20  
Beëindiging van het recht op uitkering  
1.  De bepalingen in de Werkloosheidswet betreffende de gehele of gedeeltelijke beëindiging van 

het recht op uitkering zijn van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.  
2.  In afwijking van het gestelde in het eerste lid eindigt het recht op een aansluitende uitkering niet 

in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte en er geen aanspraak 
bestaat op een uitkering krachtens de Ziektewet.  

3.  Het in het eerste lid gestelde geldt niet in het geval het recht op uitkering krachtens artikel 20, 
eerste lid, onderdeel e van de Werkloosheidswet zou worden beëindigd wegens het verstrijken 
van de uitkeringsduur. In dat geval eindigt het recht op de aansluitende uitkering na het 
verstrijken van de uitkeringsduur als bedoeld in artikel 16.  

 
Artikel 20a  
Nawerking ZW en Wazo : 
Indien op grond van de ZW dan wel op grond van de Wazo na aanvang van de aansluitende uitkering 
recht ontstaat op een uitkering krachtens de ZW (Ziektewet), respectievelijk de Wazo, wordt deze 
uitkering in mindering gebracht op de aansluitende uitkering.  
 
Artikel 21  
Herleving van het recht op uitkering  
1.  De bepalingen in de Werkloosheidswet betreffende de herleving van het recht op uitkering zijn 

van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.  
2.  Artikel 43 van de Werkloosheidswet met betrekking tot verlenging van het recht op uitkering 

krachtens de Werkloosheidswet is niet van overeenkomstige toepassing op de aansluitende 
uitkering.  

 
 
Artikel 22  
Verplichtingen en sancties  
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1.  Het verplichtingen- en sanctieregime van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige 
toepassing op de aansluitende uitkering.  

2.  Tijdens ziekte is het verplichtingen- en sanctieregime van de Ziektewet van overeenkomstige 
toepassing op de aansluitende uitkering.  

 
Artikel 23  
Anticumulatie  
Artikel 35 van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.  
 
Artikel 24  
Scholing  
De bepalingen met betrekking tot opleiding, scholing en onbeloonde activiteiten, vastgelegd in de 
Werkloosheidswet , zijn van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.  
 
Artikel 25  
Uitkering bij overlijden  
1.  Na het overlijden van betrokkene hebben zijn nabestaanden recht op een aanvulling op de 

overlijdensuitkering als bedoeld in artikel 35 en artikel 36, eerste lid, Ziektewet tot 100% van het 
voor betrokkene geldende dagloon, berekend over een periode van 13 weken.  

2.  Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de 
uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de betrokkene ter zake van zijn overlijden 
aanspraak kunnen maken uit hoofde van een andere bepaling in deze CAO, dan wel krachtens 
enige wettelijke verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.  

 
 
Paragraaf 4.  
Bovenwettelijke reïntegratiemaatregelen  
Artikel 26  
Regeling tegemoetkoming verhuiskosten  
1.  Aan de betrokkene die elders arbeid of een bedrijf ter hand gaat nemen en recht heeft of zou 

krijgen op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering indien hij geen betrekking zou hebben 
aanvaard of bedrijf ter hand zou hebben genomen, kan op zijn aanvraag een vergoeding van 
€ 2.270,00 worden toegekend als tegemoetkoming in de kosten van een daartoe noodzakelijke 
verhuizing.  

2.  Indien de betrokkene uit anderen hoofde eveneens recht heeft op een tegemoetkoming in de 
verhuiskosten, wordt deze vergoeding op de in het eerste lid genoemde tegemoetkoming in 
mindering gebracht.  

 
Artikel 27  
1.  Om voor een verhuiskostenvergoeding op basis van artikel 26 in aanmerking te komen dient de 

uitkeringsgerechtigde:  
a.  de werkloosheid door het ter hand nemen van arbeid of bedrijf met ten minste 50% - met 

een minimum van 5 uur - te verminderen;  
b.  te verhuizen binnen 6 maanden na de vermindering van de werkloosheid, doch uiterlijk 3 

maanden voor de oorspronkelijk vastgestelde beëindigingdatum van de 
uitkeringsperiode;  

c.  arbeid te aanvaarden voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van 
minimaal 1 jaar, blijkend uit een te overleggen arbeidscontract;  

d.  zich binnen een straal van 25 kilometer van de nieuwe standplaats te vestigen, terwijl de 
afstand tussen deze standplaats en de oude woning tenminste 50 kilometer bedraagt;  

e.  schriftelijk te melden of hij een vergoeding uit andere hoofde ontvangt en te verklaren dat 
hij geen bezwaar heeft dat bij de nieuwe werkgever deze melding wordt geverifieerd en 
dat wordt vastgesteld dat de uitkeringsgerechtigde is verhuisd.  

2.  Het recht op de tegemoetkoming in de verhuiskosten ontstaat eerst als vaststaat dat de 
uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is verhuisd.  

 
 
 
Artikel 28  
Reïntegratietoeslag  
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1.  Op verzoek van betrokkene kan een reïntegratietoeslag worden toegekend indien:  
a.  hij een arbeidsovereenkomst in de zin van de Werkloosheidswet aanvaardt en  
b.  het dagloon verbonden aan de nieuwe arbeidsovereenkomst lager is dan 90% van de in 

artikel 3 genoemde berekeningsgrondslag.  
2.  De reïntegratietoeslag dient binnen 10 weken nadat de nieuwe arbeidsovereenkomst is 

aanvaard te worden aangevraagd bij de werkgever.  
3.  Indien de omvang in uren van de nieuwe arbeidsovereenkomst kleiner is dan de omvang van 

de oude betrekking, heeft betrokkene recht op een reïntegratietoeslag, mits het dagloon 
omgerekend naar de omvang van de oude betrekking lager is dan 90% van de in artikel 3 
genoemde berekeningsgrondslag.  

4.  Indien de in het eerste lid genoemde arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard is, dient zij voor 
de duur van minimaal 1 jaar te zijn overeengekomen.  

5.  In de gevallen waarin artikel 34 van de Werkloosheidswet of artikel 32, dan wel artikel 35 van 
onderliggende regeling van toepassing is, bestaat er geen recht op de reïntegratietoeslag.  

 
Artikel 29  
1.  De duur van de reïntegratietoeslag is 9 maanden voor elk vol jaar dat de betrokkene nog recht 

zou hebben gehad op een aanvullende en / of aansluitende uitkering indien betrokkene de 
nieuwe betrekking niet zou hebben verkregen.  

2.  Voor de bepaling van de duur van de reïntegratietoeslag op basis van het eerste lid wordt het 
aantal jaren dat de betrokkene nog recht zou hebben op een bovenwettelijke uitkering op hele 
jaren naar beneden afgerond.  

 
Artikel 30  
1.  De reïntegratietoeslag wordt beëindigd:  

a.  indien de voor betrokkene berekende duur is verstreken;  
b.  indien betrokkene geheel werkloos wordt in de nieuwe betrekking;  
c.  indien de inkomsten uit de nieuwe betrekking gedurende drie maanden het in artikel 32 

opgenomen niveau van de reïntegratietoeslag te boven zijn gegaan.  
2.  Onder gehele werkloosheid in de zin het eerste lid, onderdeel b wordt de situatie verstaan 

waarin de betrokkene die in de nieuwe betrekking per kalenderweek:  
a.  tenminste acht uren werkte zoveel arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren dat er 

minder dan vijf arbeidsuren resteren of  
b.  minder dan acht uren werkte zoveel arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren dat er 

minder dan de helft van de arbeidsuren resteren.  
3.  Indien betrokkene gedeeltelijk werkloos wordt in de nieuwe betrekking, blijft de 

reïntegratietoeslag gelden voor die uren waarvoor betrokkene nog werkzaamheden verricht. De 
toeslag wordt dan naar rato uitgekeerd.  

4.  De uitkeringsgerechtigde dient aan het einde van elke maand opgave te doen van de in die 
maand genoten inkomsten uit de nieuwe arbeidsovereenkomst. Op basis van dit overzicht 
wordt de hoogte van de reïntegratietoeslag maandelijks vastgesteld.  

5.  Indien het recht op reïntegratietoeslag op grond van het eerste lid, onderdeel c is beëindigd, 
kan dit recht niet meer herleven.  

 
Artikel 31  
1.  De reïntegratietoeslag vult de inkomsten uit de nieuwe betrekking aan tot 90% van de in artikel 

3 genoemde berekeningsgrondslag.  
2.  Indien de omvang in uren van de nieuwe arbeidsovereenkomst kleiner is dan de omvang van 

de oude betrekking, vult de reïntegratietoeslag de inkomsten uit de nieuwe betrekking aan tot 
90% van de in artikel 3 genoemde berekeningsgrondslag, nadat deze nieuwe inkomsten naar 
rato zijn omgerekend naar de omvang van de oude betrekking.  

 
Artikel 32  
Reïntegratiepremie  
1.  Op verzoek van de betrokkene kan een reïntegratiepremie worden toegekend indien:  

a.  betrokkene een aanvullende of aansluitende uitkering wegens werkloosheid geniet en  
b.  hij voor onbepaalde tijd arbeid ter hand gaat nemen of een bedrijf gaat uitoefenen, 

waardoor de werkloosheid volledig wordt opgeheven.  
2.  De aanvraag voor een reïntegratiepremie dient uiterlijk tien weken na beëindiging van de 

uitkering op basis van de Werkloosheidswet door betrokkene te worden ingediend.  
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3.  Toekenning van een reïntegratiepremie is alleen mogelijk indien het verzoek betrekking heeft 
op de gehele bovenwettelijke uitkering.  

4.  Een toegekende reïntegratiepremie komt in de plaats van de maandelijkse bovenwettelijke 
uitkering; de opgebouwde rechten van betrokkene op een bovenwettelijke uitkering komen in 
dat geval volledig te vervallen. De artikelen 7, 8 en 21 zijn dan niet van toepassing.  

5.  De aanvraag voor een reïntegratiepremie wordt afgewezen, wanneer het recht op de 
aanvullende en / of aansluitende uitkering krachtens artikel 7 of 21 herleeft voordat daarover 
een beslissing is genomen.  

 
Artikel 33  
1.  De berekeningsgrondslag voor de reïntegratiepremie bedraagt de som van de maandelijkse 

aanspraken op bovenwettelijke uitkering waarop betrokkene nog recht zou hebben gehad, 
indien hij geen nieuwe arbeidsovereenkomst zou hebben aanvaard en gedurende de gehele 
resterende periode van de bovenwettelijke uitkering in dezelfde mate werkloos zou zijn 
gebleven als hij was voor de aanvang van de nieuwe werkzaamheden.  

2.  Voor de toekenning van een reïntegratiepremie wordt uitgegaan van de berekeningsbasis op 
grond van het eerste lid zoals die op de datum van toekenning van de premie wordt 
vastgesteld.  

3.  Op basis van de Werkloosheidswet opgelegde sancties hebben geen invloed op de 
berekeningsbasis van de reïntegratiepremie.  

 
Artikel 34  
De reïntegratiepremie bedraagt 5% van de in artikel 33 genoemde berekeningsgrondslag, met als 
maximum een bedrag van 130 maal het dagloon van de betrokkene.  
 
 
Paragraaf 5.  
Slotbepalingen  
Artikel 35  
Indien het niveau van de uitkeringen krachtens de Werkloosheidswet een algemene neerwaartse 
wijziging ondergaat, wordt deze neerwaartse wijziging, tenzij CAO - partijen anders overeenkomen, op 
overeenkomstige wijze ten aanzien van de aanvullende en aansluitende uitkering doorgevoerd vanaf 
de in het Staatsblad vermelde datum van inwerkingtreding van bedoelde maatregel, doch niet eerder 
dan zes maanden na de datum van het Staatsblad. 
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L. Regeling aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van 
arbeidsongevallen  
 
Arbeidsongeval: een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen 
ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft 
gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad 
 
De werknemer behoudt recht op doorbetaling van zijn volledige jaarsalaris bij arbeidsongeschiktheid 
gedurende 104 weken indien zijn arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door een arbeidsongeval. 

 
1.  Aan de ex werknemer die recht heeft op een WIA-uitkering wordt, bij arbeidsongeschiktheid als 

gevolg van een arbeidsongeval een aanvullende uitkering verleend. 
2.  De aanvullende uitkering, genoemd in het eerste lid, is gelijk aan het bedrag dat nodig is om de 

aan de werknemer toegekende WIA-uitkering, vermeerderd met een aan de werknemer 
toegekend invaliditeitspensioen ingevolge het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP, aan te vullen tot een bepaald percentage van het loon dat de werknemer 
heeft genoten in het jaar voorafgaand aan zijn ontslag. Dit percentage is afhankelijk van de 
mate van zijn arbeidsongeschiktheid en bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van: 
• 80% of meer:    95%; 
• 65 tot 80%     68,875%; 
• 55 tot 65%    57%; 
• 45 tot 55%     47,5%; 
• 35 tot 45%     38%; 
• 25 tot 35%     28,5%; 
• 15 tot 25%     19%. 

3.  De aanvullende uitkering eindigt: 
a.  indien de ex werknemer niet meer voldoet aan de in het eerste lid genoemde 

voorwaarden of; 
b.  op de dag waarop de AOW gerechtigde leeftijd wordt bereikt. 

4.  De ex werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van dit artikel, is verplicht om de 
werkgever schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn 
arbeidsongeschiktheidsuitkering of invaliditeitspensioen. 

 
Overlijdensuitkering als gevolg van een arbeidsongeval  
 
1.  Indien de werknemer die recht heeft op een uitkering als bedoeld eerder in dit hoofdstuk, 

overlijdt, en zijn overlijden een rechtstreeks gevolg is van een arbeidsongeval , dan wordt aan 
diegene die, in verband met dit overlijden, uit hoofde van de arbeidsovereenkomst van de 
werknemer, een nabestaandenpensioen geniet, een aanvullende uitkering verleend ten 
bedrage van 18% van dit nabestaandenpensioen. Op deze uitkering worden de bepalingen 
inzake inbouw AOW / ANW en bepalingen inzake vermindering met de franchise niet toegepast. 

2.  De uitkering op grond van dit artikel eindigt; 
a.  op de eerste dag van de maand, volgend op de dag waarop de overledene de AOW 

gerechtigde leeftijd zou hebben bereikt; 
b.  indien de weduwe of weduwnaar aan wie een nabestaandenpensioen werd toegekend, 

hertrouwt dan wel een geregistreerd partnerschap aangaat. De uitkering eindigt dan op 
de eerste dag van de maand volgende op de dag van het hertrouwen, dan wel het 
aangaan van een geregistreerd partnerschap. De uitkering eindigt ook bij overlijden van 
de weduwnaar of de weduwe.  

 



69 
 

M. Non-activiteit, schorsing en disciplinaire maatregelen 
 
Artikel 1 Non-activiteit 
1. De werkgever is bevoegd om de werknemer met behoud van zijn loon op non-actief te stellen, 

indien zulks uit overwegingen van bedrijfsbelang noodzakelijk wordt geacht. 
2. De non-actief stelling geschiedt voor een tijdvak van ten hoogste twee maanden, welke periode 

zo nodig met tijdvakken van telkens ten hoogste twee maanden kan worden verlengd. 
3. De non-activiteit wordt zo mogelijk mondeling mede gedeeld en onmiddellijk daarna schriftelijk 

bevestigd, bij aangetekend schrijven, onder vermelding van de reden en de duur. 
4. Tijdens de non-activiteit kan de werknemer de toegang tot de niet voor publiek toegankelijke 

gebouwen en terreinen van de werkgever worden ontzegd. 
 
Artikel 2 Schorsing (voorlopige ordemaatregel)  
1. De werkgever kan de werknemer bij een vermoeden van misdraging schorsen, onder 

(gedeeltelijke) inhouding van loon, in afwachting van de bevindingen van nader onderzoek. 
2. De schorsing wordt zo mogelijk mondeling mede gedeeld en onmiddellijk daarna schriftelijk 

bevestigd, bij aangetekend schrijven onder vermelding van de reden en de duur. 
3. Een schorsing kan in beginsel niet langer duren dan twee maanden, tenzij zwaarwichtige 

redenen aanwezig zijn die een langere termijn noodzakelijk maken. 
4. Tijdens de schorsing kan de werknemer de toegang tot de niet voor publiek toegankelijke 

gebouwen en terreinen van de werkgever worden ontzegd. 
 
Artikel 3 Straffen 
1. De werkgever kan de werknemer in geval van plichtsverzuim een straf opleggen, onverminderd 

de mogelijkheid van ontslag op staande voet wegens een dringende reden als bedoeld in art 7: 
677 van het Burgerlijk Wetboek, doch niet na hem ter zake te hebben gehoord. 

2. De straffen, die kunnen worden opgelegd zijn: 
a. schriftelijke berisping; 
b. buitengewone dienst, op andere dagen dan zon- en feestdagen, zonder beloning of tegen 

een lagere dan het normale loon; 
c. vermindering van het recht op jaarlijkse vakantie, waarbij geldt dat slechts 

bovenwettelijke vakantie-uren kunnen verminderd; 
d. eenmalige inhouding op het loon van een bedrag van maximaal 1% van het jaarsalaris; 
e. niet toekennen van de eerstvolgende salarisaanpassingen voor ten hoogste vier jaar; 
f. vermindering van het salaris met ten hoogste het bedrag van de laatste twee 

salarisverhogingen toegekend op basis van de beoordeling van het functioneren; 
g. plaatsing in een andere functie voor bepaalde of onbepaalde tijd met of zonder 

vermindering van loon; 
h. terugstelling in functionele salarisklasse waarvoor een lager normsalaris geldt dan dat 

verbonden is aan de functionele salarisklasse welke ingevolge de van toepassing zijnde 
beloningsregeling behoort te gelden, een en ander al dan niet voor een bepaalde tijd en 
met of zonder vermindering van loon; 

i. schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met (gedeeltelijke) onthouding van loon; 
j. ontslag (conform art 7:678 BW). 

3. Wanneer de werkgever in een bijzonder geval constateert dat geen van de hierboven 
genoemde straffen kan worden toegepast, is deze bevoegd een alternatieve straf op te leggen. 

4. De straf, met uitzondering van de schriftelijke berisping wordt niet ten uitvoer gelegd, zolang zij 
niet onherroepelijk is. 

5. De straf wordt mondeling medegedeeld en onmiddellijk daarna schriftelijk bevestigd, bij 
aangetekend schrijven en onder vermelding van de reden. Daarbij wordt tevens medegedeeld 
binnen welke termijn beroep openstaat. 
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N. Commissie van beroep 
 
Artikel 1  Beroepstermijn 
1. Het beroep, bedoeld in artikel 80 van deze CAO, 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. 

2. Een beslissing wordt in ieder geval geacht aan de tot het instellen van het beroep bevoegde ter 
kennis te zijn gekomen door uitreiking aan hem in persoon of aangetekende terpostbezorging 
aan zijn woonadres van een geschrift, behelzende de genomen beslissing. 

 
Artikel 2 Niet-ontvankelijk 
Het beroep is niet-ontvankelijk: 
a. indien het beroep niet binnen de in artikel 1 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; 

b. indien de Commissie van Beroep reeds eerder op hetzelfde beroep heeft beslist; 
c. indien het beroep is ingesteld nadat klager ter zake van dezelfde beslissing een vordering bij de 

kantonrechter aanhangig heeft gemaakt; 
d. indien 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; 

e. indien klager bij het door hem ingestelde beroep geen redelijk belang heeft. 
 
Artikel 3  Uitspraak voorzitter 
1. 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 16, tweede en vierde lid, van overeenkomstige toepassing. 

2. 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 5 bepaalde. 

3. Ten gevolge van het verzet vervalt de uitspraak van de Voorzitter, tenzij het verzet door de 
Commissie van Beroep niet ontvankelijk wordt verklaard. 

 
Artikel 4  Samenstelling Commissie van Beroep 
1. 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 werknemersorganisaties die partij zijn bij deze 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 werknemersorganisaties 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. 

2. 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. 

3. 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 werknemersorganisatie die 

partij is bij deze CAO; 
b. hij die werknemer is bij de werkgever; 
c. hij die lid is van de Raad van Commissarissen der vennootschap. 

4. De leden van de Commissie van Beroep ontvangen een door partijen bij deze CAO gezamenlijk 
vast te stellen presentiegeld alsmede, zo nodig, een vergoeding voor reis- en / of verblijfkosten. 

5. Aan de Commissie van Beroep wordt een secretaris en, zo nodig, een plaatsvervangend 
secretaris toegevoegd, die door de Commissie worden benoemd. Indien dezen niet behoren tot 
de werknemers der vennootschap genieten zij voor hun werkzaamheden een door partijen bij 
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deze CAO gezamenlijk vast te stellen beloning en voorts vergoeding voor reis- en / of 
verblijfkosten. 

6. De in lid 4 en 5 genoemde presentiegelden en vergoedingen komen ten laste van de vennoot 
schap. 

 
Artikel 5  Klaagschrift 
1. Instelling van het beroep geschiedt door toezending bij aangetekende brief van een klaagschrift 

aan de secretaris van de Commissie van Beroep. Het klaagschrift dient als volgt te worden 
geadresseerd: aan de secretaris van de Commissie van Beroep, per adres: Havenbedrijf 
Rotterdam N.V., Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam. 

2. 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; 
c. de gronden, waarop het beroep berust; 
d. een bepaalde vordering en, indien schadevergoeding wordt gevorderd, het bedrag 

daarvan. 
3. Indien de inzending van het klaagschrift niet heeft plaatsgehad met inachtneming 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. 

 
Artikel 6  Verweerschrift 
1. Van een door de secretaris van de Commissie van Beroep ontvangen klaagschrift, als bedoeld 

in artikel 5, doet deze, eventueel nadat artikel 5, derde lid, is toegepast, zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen een week, een afschrift aan verweerster toekomen. 

2. 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. 

3. De secretaris zendt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, een afschrift van het 
verweerschrift aan klager. 

 
Artikel 7  Vertegenwoordiging en bijstand 
Ieder der partijen kan zich door een gemachtigde doen vertegenwoordigen of zich door één of meer 
raadslieden doen bijstaan. 
 
Artikel 8  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 9  Inzage stukken 
1. Zowel partijen zelf als hun vertegenwoordigers en / of raadslieden worden op hun verzoek door 

de secretaris van de Commissie van Beroep in de gelegenheid gesteld op een door deze aan te 
geven plaats inzage en afschrift van de op de zaak betrekking hebbende stukken te nemen. 

2. 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 10  De zitting 
1. Binnen dertig dagen nadat de secretaris een afschrift van het verweerschrift aan klager heeft 

verzonden, als bedoeld in artikel 6, 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. 

2. 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. 
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3. Indien ter zitting blijkt dat een vervolgzitting noodzakelijk is, stelt de voorzitter ter zitting tijd en 
plaats van deze vervolgzitting vast. 

 
Artikel 11  Verschijning ter zitting 
1. Partijen kunnen worden opgeroepen in persoon ter zitting te verschijnen. Zij zijn verplicht aan 

deze oproeping gevolg te geven. 
2. Partijen kunnen ook zonder oproeping in persoon ter zitting verschijnen. 
 
Artikel 12  Niet-openbaarheid 
De zittingen van de Commissie van Beroep zijn niet openbaar. 
 
Artikel 13  Verbodsbepalingen 
1. 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. 

2. De in het eerste lid genoemde verbodsbepalingen gelden ook voor de secretaris en de 
plaatsvervangend secretaris. 

 
Artikel 14  Getuigen en deskundigen 
1. De voorzitter van de Commissie van Beroep kan al dan niet op verzoek van partijen getuigen en 

deskundigen oproepen om ter zitting te verschijnen. 
2. Ook partijen zelf kunnen getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen. De namen van 

bedoelde getuigen en deskundigen zullen door partijen zo mogelijk ten minste drie dagen vóór 
de dag der zitting aan de voorzitter en de wederpartij worden medegedeeld. 

3. De Commissie van Beroep kan aan getuigen en deskundigen in daarvoor in aanmerking komen 
de gevallen een vergoeding toekennen. 

 
Artikel 15  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. 
 
Artikel 16  Uitspraak Commissie van Beroep 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. De uitspraak van de Commissie van Beroep is met redenen omkleed en wordt onverwijld 
schriftelijk aan partijen medegedeeld. 

 
Artikel 17 Herziening uitspraak 
1. Ieder der partijen is bevoegd aan de Commissie van Beroep herziening van de uitspraak te 

verzoeken. 
2. 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. 
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O. Bedrijfsjubilea 
 
Artikel 1 
1. In dit artikel wordt verstaan onder loon: het jaarsalaris met uitzondering van de dertiende 

maand. 
2. Aan de werknemer wordt bij het bereiken van een diensttijd van 12½, 25, 40 of 50 jaar een 

bedrijfsjubileum-gratificatie toegekend.  
3. De gratificatie bedraagt € 350,-- bruto bij een 12½ jarig dienstverband, een halve maand loon 

(bruto bedrag wordt netto uitgekeerd) bij een 25-jarig dienstverband en een maand loon (bruto 
bedrag wordt netto uitgekeerd) bij een 40- of 50-jarig dienstverband.  

 
Artikel 2 
1. Aan de werknemer: 

a. die volledig ontslag neemt of ontvangt in verband met:   
- uittreding en gebruikmaking van het recht op een uitkering op grond van de Regeling FLO, of 
- opheffing van de functie in het kader van een veranderings-/ reorganisatieproces binnen het 

Havenbedrijf, of  
- (bij een mate van arbeidsongeschiktheid van ten minste 80%) ongeschiktheid voor de vulling 

van zijn betrekking wegens ziekte. 
b. die, als het ontslag niet had plaatsgevonden, binnen vijf jaar na de ontslagdatum voor 

toepassing van het artikel 1 in aanmerking had kunnen komen, wordt een proportionele 
gratificatie toegekend; in geval van een 12½ jarig dienstverband wordt geen proportionele 
gratificatie toegekend.  

2. De gratificatie, bedoeld in lid 1 sub b, wordt berekend door het bedrag waarop recht zou  
hebben bestaan als artikel 1 van toepassing zou zijn geweest, te vermenigvuldigen met een 
breuk waarvan de teller bestaat uit het aantal geheel of gedeeltelijk vervulde dienstjaren, 
waarbij naar boven wordt afgerond op hele maanden, en de noemers uit het aantal 
dienstjaren dat is vereist voor een gratificatie als bedoeld in dat artikel.  

 
Artikel 3 Diensttijd 
1. In geval van een 12½ jarig dienstverband wordt onder diensttijd verstaan de tijd: 

a. welke de werknemer in werkelijk dienst heeft doorgebracht bij het Havenbedrijf; 
b. in het geval een werknemer vóór 1 januari 2004 in dienst was bij de Gemeente Rotterdam en 

in het kader van de verzelfstandiging per 1 januari 2004 in dienst is getreden bij het 
Havenbedrijf Rotterdam N.V dan wordt de werkelijke dienst mede de tijd bij de Gemeente 
Rotterdam meegerekend.  

2. In geval van een 25, 40 of 50 jarig dienstverband wordt onder diensttijd verstaan de tijd:  
a. welke de werknemer in werkelijke dienst heeft doorgebracht bij het Havenbedrijf; 
b. in het geval een werknemer vóór 1 januari 2004 in dienst was bij de Gemeente Rotterdam en 

in het kader van de verzelfstandiging per 1 januari 2004 in dienst is getreden bij het 
Havenbedrijf Rotterdam N.V., dan wordt mede tot de werkelijke dienst gerekend: 
• de werkelijke dienst doorgebracht bij de Gemeente Rotterdam; 
• de werkelijke dienst in een burgerlijke arbeidsovereenkomst bij de Nederlandse overheid, 

waaronder mee wordt gerekend de dienst bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen, de v.m. 
N.V. ‘Artillerie-inrichtingen’ en de voormalige Rotterdamse Elektrische Tramweg-
Maatschappij; 

• in burgerlijke dienst bij de overheid in het land de Nederlandse Antillen, bij de overheid in 
het voormalige land Suriname tot 25 november 1975, bij de voormalige gouvernementen 
van Suriname, Curaçao en Nieuw-Guinea; 

• in dienst bij het niet-openbaar onderwijs in de onder 3 genoemde landen en voormalige 
overzeese rijksdelen, voorzover dat de belanghebbende onder de werkingssfeer van een 
overheidspensioenregeling bracht of zou hebben gebracht, indien hij in vaste dienst was 
geweest; 

• in Nederlandse militaire of daarmee voor de toepassing van het Ambtenarenreglement 
gelijkgestelde dienst, waaronder begrepen dienst bij de troepen van Suriname tot 25 
november 1975 en bij de troepen in de Nederlandse Antillen; 

• als volontair; 
 

3. Diensttijd, gelijktijdig in meer dan één betrekking doorgebracht telt voor de toepassing van 
deze regeling slechts eenmaal mee. 
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Artikel 4 Uitsluiting diensttijd 
Als diensttijd wordt niet aangemerkt: 

a. de tijd die niet in actieve dienst is doorgebracht wegens het bekleden van een politiek ambt; 
b. de tijd welke is doorgebracht buiten het genot van inkomsten uit arbeidsovereenkomst, mits 

deze tijd langer dan tien achtereenvolgende werkdagen duurt en uitgezonderd extra-verlof op 
grond van art 36 CAO; 

c. fictieve diensttijd.  
 
Artikel 5 Opschorting toekenning 

1. In het geval op grond van deze regeling een gratificatie zou kunnen worden toegekend, echter 
de werknemer heeft in verband met zijn functievervulling al – bijvoorbeeld als militair – een 
gratificatie of uitkering ontvangen, die in principe overeenkomt met de gratificatie volgens 
deze CAO, dan vindt geen toekenning van een gratificatie plaats. 

2. In het geval een werknemer tijdens een aan hem verleend extra verlof, als bedoeld in art 36 
CAO, jubileert, wordt op de datum van het bedrijfsjubileum geen gratificatie toegekend.  

3. In geval van lid 2 kan aan de werknemer alsnog een gratificatie worden toegekend, zodra hij 
na beëindiging van het verlof zijn werkzaamheden heeft hervat, mits hij geen bedrijfsjubileum-
gratificatie of daarmee overeenkomende uitkering heeft ontvangen in de betrekking die hij 
tijdens het verlof heeft vervuld.  

 
Artikel 6 Berekening  

1. Voor de berekening van de gratificatie wordt het loon die de werknemer op de datum van zijn 
bedrijfsjubileum ontvangt, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller bestaat uit het 
gewogen gemiddelde van de omvang van de formele arbeidsduur gedurende zijn diensttijd en 
de noemer uit de omvang van de formele arbeidsduur op die datum. 

2. Bij de berekening van de gemiddelde formele arbeidsduur zal nooit meer meetellen dan de op 
de datum van het bedrijfsjubileum geldende formele arbeidsduur van een volledig 
dienstverband. 

3. In afwijking van het eerste lid bestaat – indien de omvang van de formele arbeidsduur 
gedurende de diensttijd die is doorgebracht bij een andere werkgever niet kan worden 
vastgesteld – de teller van de in dat lid bedoelde breuk uit het gewogen gemiddelde van de 
formele arbeidsduur waarmee is doorgebracht de diensttijd bij het Havenbedrijf 

4. Indien het loon geheel of ten dele bestaat uit wisselende inkomsten, geldt als loon het 
gemiddelde bedrag van deze inkomsten, berekend over de laatste twaalf volle kalenderjaren 
voorafgaand aan de datum van het bedrijfsjubileum. 

5. Indien de werknemer tevens – in verband met een herplaatsing binnen of ontslag bij het 
Havenbedrijf – een herplaatsingstoelage als bedoeld in het pensioenreglement van de 
Stichting Pensioenfonds ABP geniet, wordt het loon tevens vermeerderd met de toelage met 
dien verstande, dat het loon en de toelage tezamen nooit meer mogen bedragen dan het loon 
dat was verbonden aan de arbeidsovereenkomst waaruit hij op grond van artikel 59 CAO is 
ontslagen. 

6. De op grond van de voorgaande leden berekende bedragen worden naar boven afgerond op 
een veelvoud van vijf euro. 

 
Artikel 7 
Indien de werknemer op de datum van zijn bedrijfsjubileum geen loon, als bedoeld in artikel 6 geniet 
omdat hem extra verlof zonder behoud van loon als bedoeld in art 36 CAO is verleend, wordt voor de 
berekening van zijn bedrijfsjubileum-gratificatie zijn loon vastgesteld in overeenstemming met artikel 6, 
uitgaande van het loon die hij op de datum van het bedrijfsjubileum zou hebben genoten, indien hij op 
die datum in actieve dienst was geweest in de salarisschaal (Fsk), welke hij had op datum voor de dag 
van ingang van zijn verlof. 
 
Artikel 8 
In uitzonderlijke gevallen, waarin strikte toepassing van deze regeling tot kennelijke onbillijkheid zou 
leiden, kan daarvan worden afgeweken. 
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BIJLAGE A: SALARISSCHALEN  
 
 

 
*Rekenkundig afgeronde bedragen in hele euro’s. 
 
 

 
*Rekenkundig afgeronde bedragen in hele euro’s. 
 
 

Salarisschalen per 1 januari 2022
Aanloop Minimum 80% 90% 100% 107% 114%

Fsk 1 € 1.778 € 1.852 € 1.871 € 2.105 € 2.338 € 2.502 € 2.666
Fsk 2 € 1.816 € 1.892 € 2.053 € 2.309 € 2.566 € 2.745 € 2.925
Fsk 3 € 1.862 € 1.939 € 2.228 € 2.507 € 2.785 € 2.980 € 3.175
Fsk 4 € 1.914 € 1.994 € 2.347 € 2.640 € 2.934 € 3.139 € 3.344
Fsk 5 € 1.965 € 2.047 € 2.467 € 2.775 € 3.083 € 3.299 € 3.515
Fsk 6 € 2.090 € 2.177 € 2.588 € 2.912 € 3.235 € 3.462 € 3.688
Fsk 7 € 2.338 € 2.436 € 2.828 € 3.182 € 3.536 € 3.783 € 4.031
Fsk 8 € 2.666 € 2.777 € 3.202 € 3.603 € 4.003 € 4.283 € 4.563
Fsk 9 € 2.951 € 3.074 € 3.613 € 4.064 € 4.516 € 4.832 € 5.148
Fsk 10 € 3.179 € 3.312 € 4.012 € 4.513 € 5.014 € 5.365 € 5.716
Fsk 11 € 3.808 € 3.967 € 4.719 € 5.309 € 5.898 € 6.311 € 6.724
Fsk 12 € 4.580 € 4.771 € 5.215 € 5.867 € 6.519 € 6.975 € 7.432
Fsk 13 € 5.116 € 5.329 € 5.712 € 6.426 € 7.140 € 7.640 € 8.140
Fsk 14 € 5.440 € 5.666 € 6.363 € 7.158 € 7.954 € 8.510 € 9.067
Fsk 15 € 5.849 € 6.093 € 7.012 € 7.888 € 8.765 € 9.378 € 9.992
Fsk 16 € 6.266 € 6.527 € 7.880 € 8.865 € 9.850 € 10.539 € 11.229
Fsk 17 € 6.936 € 7.225 € 8.034 € 9.038 € 10.042 € 10.745 € 11.448
Fsk 18 € 7.690 € 8.011 € 8.824 € 9.927 € 11.030 € 11.802 € 12.574

Salarisschalen per 1 juli 2022
Aanloop Minimum 80% 90% 100% 107% 114%

Fsk 1 € 1.823 € 1.899 € 1.918 € 2.157 € 2.397 € 2.565 € 2.732
Fsk 2 € 1.862 € 1.939 € 2.104 € 2.367 € 2.630 € 2.814 € 2.998
Fsk 3 € 1.908 € 1.988 € 2.284 € 2.569 € 2.855 € 3.054 € 3.254
Fsk 4 € 1.962 € 2.044 € 2.405 € 2.706 € 3.007 € 3.217 € 3.428
Fsk 5 € 2.015 € 2.098 € 2.528 € 2.844 € 3.160 € 3.381 € 3.603
Fsk 6 € 2.142 € 2.232 € 2.653 € 2.984 € 3.316 € 3.548 € 3.780
Fsk 7 € 2.397 € 2.497 € 2.899 € 3.262 € 3.624 € 3.878 € 4.131
Fsk 8 € 2.732 € 2.846 € 3.282 € 3.693 € 4.103 € 4.390 € 4.677
Fsk 9 € 3.025 € 3.151 € 3.703 € 4.166 € 4.629 € 4.953 € 5.277
Fsk 10 € 3.259 € 3.394 € 4.112 € 4.626 € 5.140 € 5.500 € 5.859
Fsk 11 € 3.904 € 4.066 € 4.837 € 5.441 € 6.046 € 6.469 € 6.892
Fsk 12 € 4.695 € 4.890 € 5.346 € 6.014 € 6.682 € 7.150 € 7.618
Fsk 13 € 5.244 € 5.462 € 5.855 € 6.587 € 7.319 € 7.831 € 8.343
Fsk 14 € 5.576 € 5.808 € 6.522 € 7.337 € 8.153 € 8.723 € 9.294
Fsk 15 € 5.996 € 6.246 € 7.187 € 8.086 € 8.984 € 9.613 € 10.242
Fsk 16 € 6.423 € 6.690 € 8.077 € 9.086 € 10.096 € 10.803 € 11.509
Fsk 17 € 7.110 € 7.406 € 8.234 € 9.264 € 10.293 € 11.014 € 11.734
Fsk 18 € 7.882 € 8.211 € 9.044 € 10.175 € 11.306 € 12.097 € 12.888
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BIJLAGE B:  STAGEVERGOEDINGEN  
 
De vergoeding is afhankelijk van het niveau van de opleiding en bedraagt: 
 
(V)MBO  12,816 % van het normsalaris van schaal 5 bruto per maand (bij 36 uur per week) 
HBO  22,372 % van het normsalaris van schaal 5 bruto per maand (bij 36 uur per week) 
WO  28,781 % van het normsalaris van schaal 5 bruto per maand (bij 36 uur per week) 
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BIJLAGE C PROTOCOLLAIRE AFSPRAKEN 
 
 
Modernisering CAO  
Het Havenbedrijf heeft sinds de verzelfstandiging in 2004 een eigen cao. Bij de verzelfstandiging is de 
arbeidsvoorwaardenregeling van de Gemeente Rotterdam als uitgangspunt genomen. Delen van de 
CAO zijn sindsdien niet gewijzigd. CAO partijen stellen een technische werkgroep in die in 2022 aan 
de slag gaat met dit onderwerp. In het eerste kwartaal 2022 formuleren CAO partijen de opdracht voor 
en de samenstelling van de werkgroep. De bevindingen en voorstellen van de werkgroep worden 
uiterlijk in december 2022 aangeboden aan CAO partijen. Redenen om te willen moderniseren 
(inhoud, tekstueel en vormgeving) zijn een betere aansluiting bij de huidige tijdsgeest en beter 
voorzien in de behoeften van verschillende doelgroepen medewerkers. 
 
De berekening en toekenning van compensatie-uren voor het werken op feestdagen zal worden  
besproken binnen de werkgroep die met het onderwerp Modernisering CAO aan de slag gaat. CAO  
partijen onderschrijven de noodzaak van een heldere en rechtvaardige regeling op dit gebied die  
recht doet aan de regels en eisen van een continurooster(s); 
 
Modernisering Sociaal Statuut 
Het huidige Sociaal Statuut is in 2012 afgesproken. Sinds die tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest: 
Wet- en regelgeving is aangepast en de CAO is gewijzigd waardoor in het huidige Sociaal Statuut 
termen worden genoemd die inmiddels niet meer bestaan (zoals periodieken, PPT, TPT). Ook wordt 
In het Sociaal Statuut nog verwezen naar de, jaren geleden afgeschafte, regeling Flexibel Pensioen 
en Uittreden (FPU). CAO partijen stellen een technische werkgroep in die gedurende de looptijd van 
de CAO, aan de slag gaat met het bij de tijd brengen (en houden) van het Sociaal Statuut (inhoud, 
tekstueel en vormgeving). In het eerste kwartaal 2022 formuleren CAO partijen de opdracht voor en 
de samenstelling van de werkgroep. De bevindingen en voorstellen van de werkgroep worden uiterlijk 
in juni 2023 aangeboden aan CAO partijen.  
 
Duurzame inzetbaarheid  
CAO partijen stellen een werkgroep in die in 2022 aan de slag gaat met het onderwerp “Duurzame 
inzetbaarheid”. In het eerste kwartaal 2022 formuleren CAO partijen de opdracht voor en de 
samenstelling van de werkgroep. De bevindingen en voorstellen van de werkgroep worden uiterlijk in 
december 2022 aangeboden aan CAO partijen. 
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Lijst met afkortingen 
 
BW Burgerlijk Wetboek 
CAO  Collectieve Arbeids Overeenkomst 
HR Afdeling Human Resources 
UWV Uitvoeringsinstelling voor werknemersverzekeringen 
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