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Studie- en protocolafspraken  

Reparatie WW   

De wettelijke opbouw en de duur van de WW-uitkering worden, voor werknemers die in dienst zijn 

geweest van Kiwa en die aansluitend aan dit dienstverband recht krijgen op een wettelijke WW-

uitkering, aangevuld tot de (wettelijke) opbouw en de duur van de WW-uitkering zoals die was op 31 

december 2015. Zie artikel 2.14 Werkloosheid. Kiwa neemt de kosten voor deze reparatie WW voor 

haar rekening en maakt voor de uitvoering van deze regeling gebruik van de mantelovereenkomst van 

WENb bij WW plus.  

 

Duurzame inzetbaarheid  

In 2020 wordt door Kiwa een pilot uitgevoerd met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Kiwa zal de 

uitkomst van deze pilot samen met de vakbonden evalueren.  

 

Diversiteit  

Kiwa zal het Diversity Charter van de Stichting van de Arbeid ondertekenen om te bevestigen dat Kiwa 

diversiteit en inclusie stimuleert en nastreeft. Kiwa streeft daarbij naar  een groter aandeel van vrouwen 

in de hogere functies binnen de organisatie.  

 

Vakbondscontributie  

Kiwa ondersteunt de vakbonden, in het kader van het streven van de vakbonden om het aantal 

vakbondsleden te vergroten, door medewerkers die in 2019 geen vakbondslid waren en die die in 

gedurende looptijd van deze Cao lid van een vakbond worden  een eenmalige werkgeversbijdrage te 

geven van € 100 netto. 

 

Pensioenakkoord  

Zodra de pensioenwetgeving op basis van het pensioenakkoord gereed is zullen partijen terstond in 

overleg treden.  
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Hoofdstuk 1 Algemeen 

1.1 Werkingssfeer 

1. De cao is van toepassing op de personen die een arbeidsovereenkomst hebben met Kiwa N.V. 

of haar dochterondernemingen Kiwa Nederland B.V, Kiwa Technology B.V., Kiwa Training 

B.V., en Kiwa Register B.V.. 

2. De cao is niet van toepassing op directieleden van Kiwa (onderdelen), leden senior 

management, oproepkrachten, stagiaires en vakantiewerkers. 

1.2 Looptijd en nawerking 

1. Deze cao treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2021. 

2. Indien deze cao is geëindigd en de onderhandelingen over een nieuwe cao nog niet zijn 

afgerond, worden voor de tijd van de daarna nog voortdurende onderhandelingen de 

bepalingen van de geëindigde cao toegepast. 

1.3 Uitleg, geschillen en nakoming van de cao 

1. De uitleg van deze cao berust bij partijen. 

2. Indien partijen van mening zijn dat er een geschil bestaat omtrent de toepassing van deze cao, 

zullen zij met elkaar in overleg treden om het geschil op te lossen.  

3. Partijen zullen deze cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakomen en geen actie 

voeren of steunen, die beoogt gedurende de looptijd wijziging te brengen in de cao. 

1.4 Algemene verplichtingen 

1. De werkgever zal geen werknemers in dienst nemen of houden op voorwaarden die in 

ongunstige zin afwijken van deze cao.  

2. De werkgever zal de werknemer een exemplaar van de cao ter beschikking stellen middels 

haar interne bedrijfsnetwerk (intranet). 

3. Met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit de SER-fusiegedragsregels, de 

Wet op de Ondernemingsraden en de Wet melding collectief ontslag, zal de werkgever indien 

hij overweegt: 

a. een fusie aan te gaan, of 

b. een bedrijfsonderdeel te sluiten, of  

c. een belangrijke reorganisatie te treffen, 

waar de gevolgen niet met het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket zijn op te vangen met de 

vakorganisaties een Sociaal Plan opstellen. 

1.5 Vakbondswerk 

1. De werkgever verklaart zich bereid aan de bij deze cao betrokken vakverenigingen een 

bijdrage te betalen. Deze bijdrage bedraagt € 20,00 per werknemer (naar rato dienstverband). 

2. De werkgever zal, binnen redelijke grenzen en voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar 

zijn mening toelaten, op verzoek van de vakbond waarvan de betrokken werknemer lid is, aan 

een werknemer verlof toekennen in de navolgende gevallen: 

a. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van bondscongres, 

bondsraad, of andere daarmee vergelijkbare in de statuten van de vakverenigingen opge-

nomen organen, voor zover opgenomen in de door de vakbond ter beschikking van de 

werkgever te stellen lijst; 
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b. het deelnemen aan een door de vakbond georganiseerde vormings- of scholings-

bijeenkomst: in overleg, op basis van een jaarplanning door de vakbond. 

Het verzoek om verlof zal door de vakbond als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever 

worden ingediend. 

3. Met inachtneming van de in de onderneming geldende regels zijn ten behoeve van het 

vakbondswerk de volgende faciliteiten overeengekomen: 

a. De vakbonden kunnen elk uit de kring van hun leden binnen de onderneming van de 

werkgever een kaderlid aanwijzen; van deze aanwijzing wordt de werkgever schriftelijk 

mededeling gedaan. 

b. De werkgever zal op verzoek van de vakbonden toestemming verlenen tot het doen van 

zakelijke mededelingen op het daartoe aangewezen publicatiebord. 

c. De werkgever zal - als regel buiten werktijd - bedrijfsruimte ter beschikking stellen voor 

vergaderingen van de vakbond over bedrijfsaangelegenheden. 

d. De werkgever zal een bedrijfsruimte ter beschikking stellen voor contacten binnen werktijd, 

tussen het kaderlid en de functionaris van de vakbond. 

e. Bovenstaande faciliteiten kunnen door de werkgever worden opgeschort tijdens staking of 

stakingsdreiging. Indien de werkgever besluit de faciliteiten op te schorten, zal vooraf de 

vakbond worden geïnformeerd. 

f. De werkgever draagt er zorg voor dat het kaderlid door het uitoefenen van deze functie 

geen nadelige invloed zal ondervinden in zijn positie als werknemer. 

g. De werkgever zal, behoudens in geval van dringende reden als bedoeld in artikel 678 BW, 

het kaderlid niet ontslaan dan na overleg daarover met de desbetreffende vakvereniging. 

Bij ontslag zullen dezelfde maatstaven worden gehanteerd als die welke gelden voor 

werknemers die geen functie in het kader van het vakbondswerk vervullen. 

1.6 Begripsomschrijvingen 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

Werkgever: Kiwa N.V. en haar dochterondernemingen Kiwa Nederland B.V., Kiwa 

Technology B.V., Kiwa Training B.V., Kiwa Register B.V.; hierna ook 

genoemd “Kiwa”; 

Werknemer: alle personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van de 

werkgever zijn, met uitzondering van directieleden van Kiwa(onderdelen); 

senior management leden; oproepkrachten; stagiaires; vakantiewerkers; 

Schaalsalaris: het als zodanig vastgestelde bruto bedrag per maand op basis van de 

loonschalen in de salaristabel; 

Uurloon: 1/166 deel van het salaris dat gebaseerd is op een volledige dagtaak; 

Maandsalaris: het schaalsalaris vermeerderd met een of meer van de volgende toelagen 

voor zover deze worden aangemerkt als inkomen conform het 

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP:  

garantietoelage/ vervangingstoelage/ structurele bereikbaarheidstoelage/ 

persoonlijke toelage/ arbeidsmarkttoeslag  

omgerekend naar de met de betrokken werknemer overeengekomen 

individuele arbeidsduur; 

Garantietoelage: 

 

 

 

 

het verschilbedrag (naar rato dienstverband) tussen het salaris dat iemand 

verdiende en het schaalsalaris waarin iemand wordt ingeschaald. De 

garantie-toelage wordt lager naarmate de werknemer het bedrag van het 

‘oude’ salaris steeds verder nadert. Als de werknemer het bedrag van het 

‘oude’ salaris heeft bereikt, vervalt de garantietoelage;   
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Een garantietoelage maakt deel uit van de grondslag voor pensioenopbouw; 

de berekening van een uurloon of een dagtarief voor bijvoorbeeld pensioen 

e.d. vindt plaats over het salaris plus de garantietoelage; 

Jaarsalaris: twaalfmaal het maandsalaris vermeerderd met  

1. de vakantietoeslag 

2. de eindejaarsuitkering (indien van toepassing) 

3. de verhoging van het brutosalaris als gevolg van het afzien van 

aanspraak op ATV-dagen; 

Pensioengerechtigd

e leeftijd:  

de leeftijd waarop de werknemer recht heeft op een uitkering op grond van 

de Algemene Ouderdomswet (AOW); 

Bedrijfswinstmarge: het bedrijfsresultaat gedeeld door de netto-omzet, uitgedrukt in een percen-

tage; 

Woonplaats: de gemeente waarin de werknemer daadwerkelijk woonachtig is; 

Standplaats: de gemeente waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht; 

Buitendienst: het gewoonlijk verrichten van de werkzaamheden vanuit de woonplaats; 

Relatiepartner:  voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met echtgenoot/echt-

genote of weduwe/weduwnaar gelijkgesteld de relatiepartner met wie de 

niet-gehuwde werknemer samenwoont/ samenwoonde en met het oogmerk 

duurzaam samen te leven/ een gemeenschappelijke huishouding voert/ 

voerde, wat blijkt uit een schriftelijke verklaring (verklaring relatiepartner-

schap); 

Mannelijke/ 

vrouwelijke 

benamingen:  

waar in de cao aanduidingen van personen, functiebenamingen e.d. in de 

mannelijke of vrouwelijke vorm voorkomen, worden de vrouwelijke of 

mannelijke equivalenten daarvan daaronder mede begrepen; 

BW: Burgerlijk Wetboek; 

WW Werkloosheidswet 

cao: Collectieve arbeidsovereenkomst 
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Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst / Dienstverband  

2.1 Arbeidsovereenkomst  

1. Met iedere werknemer zal schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst worden aangegaan 

waarin de cao integraal van toepassing wordt verklaard. 

2. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. In de 

individuele arbeidsovereenkomst staat welk dienstverband is aangegaan. Als deze vermelding 

ontbreekt, is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. 

3. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen opeenvolgend zijn.  

4. Indien van toepassing wordt de gehele uitzend- of detacheringsperiode die voorafgaand aan de 

arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden, beschouwd als één (tijdelijke) 

arbeidsovereenkomst.  

5. Voor promovendi, die in dienst gekomen zijn om een promotieonderzoek uit te voeren, en voor 

medewerkers in meerjarige onderzoeksprojecten die door herkomst, onderwerp, omvang of 

karakter niet structureel van aard zijn geldt dat in afwijking van artikel 7: 668a BW bij 

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd ontstaat wanneer het aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten groter is 

dan 4 dan wel de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten langer is dan 6 

jaar (72 maanden). 

2.2 Proeftijd  

1. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd van:  

a. 2 maanden voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 

b. 2 maanden voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden. 

2. In de individuele arbeidsovereenkomst kan een kortere termijn worden overeengekomen.  

3. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden geldt geen 

proeftijd. 

4. Voor het overige gelden de bepalingen van artikel 7:652 BW. 

2.3 Nevenwerkzaamheden   

1. De werknemer die van plan is ten behoeve van derden of als zelfstandige arbeid te gaan 

verrichten, moet dit vooraf schriftelijk melden aan de werkgever.  

2. Indien, naar het oordeel van de werkgever, de nevenwerkzaamheden schadelijk kunnen zijn 

voor een goede vervulling van de arbeidsovereenkomst of de zakelijke belangen van de 

werkgever kunnen schaden, is hij bevoegd de nevenwerkzaamheden geheel of gedeeltelijk te 

verbieden of toe te staan onder voorwaarden. De werkgever zal dit schriftelijk en gemotiveerd 

mededelen aan de werknemer. Indien de werknemer deze bepaling niet nakomt, kan de 

werkgever dit beschouwen als een dringende reden in de zin van artikel 678 BW. 

3. De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van niet gemelde of door de werkgever 

verboden nevenwerkzaamheden, verliest elke aanspraak op de in hoofdstuk 6 geregelde loon-

doorbetaling of aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. 

4. De werkgever kan de werknemer - met inachtneming van een redelijke overgangstermijn en 

rekening houdend met de persoonlijke belangen van de werknemer - opdragen aanvankelijk 

door hem goedgekeurde betaalde nevenwerkzaamheden te beëindigen, indien deze 

nevenwerkzaamheden aantoonbaar strijdig zijn met of aantoonbaar schadelijk zijn voor de 

vervulling van zijn functie. De werkgever is verplicht de werknemer te horen alvorens een 

zodanige beslissing te nemen. 
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2.4 Geheimhouding  

1. Tijdens het dienstverband en na beëindiging daarvan, verplicht de werknemer zich tot geheim-

houding omtrent al die ondernemingsaangelegenheden waarvan hij weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat geheimhouding vereist is, ongeacht de wijze waarop deze ter kennis zijn 

gekomen. Onder ondernemingsaangelegenheden wordt verstaan de 

ondernemingsaangelegenheden in de ruimste zin des woords, waaronder niet alleen de 

ondernemingsaangelegenheden van werkgever zelf maar ook van de met werkgever 

geassocieerde en gelieerde vennootschappen en van de zakelijke relaties van werkgever. 

2. Overtreding van het in lid 1 omschreven verbod kan voor de werkgever een dringende reden 

vormen tot ontslag op staande voet en zal aanleiding kunnen zijn aangifte te doen. 

3. Bij niet-nakoming van de in lid 1 omschreven verplichting verbeurt werknemer ten behoeve van 

werkgever een dadelijk opvorderbare boete van € 500 voor iedere dag, of gedeelte daarvan, 

dat werknemer in overtreding is voor iedere dag, dat deze overtreding voortduurt, zulks 

onverminderd het recht van werkgever in plaats daarvan de werkelijk geleden schade op 

werknemer te verhalen.  

2.5  Misbruik van positie  

Als goed werknemer dient de werknemer zich in ieder geval te onthouden van: 

a. Het direct of indirect deelnemen aan ten behoeve van de werkgever of diens 

opdrachtgevers door derden uit te voeren aannemingen van werken en /of te verrichten 

leveringen en of diensten anders dan in het kader van de uitoefening van de functie; 

b. Het direct of indirect aannemen van geschenken met handelswaarde, provisie of beloning 

afkomstig van derden, waarmee de werknemer door of vanwege zijn functie direct of indi-

rect in aanraking komt; 

c. Het verplichten van andere werknemers van de werkgever tot het verrichten van 

persoonlijke diensten; 

d. Het gebruiken van eigendommen van Kiwa voor privédoeleinden zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Kiwa. 

2.6 Intellectueel eigendom  

1. De werknemer zal, zowel tijdens als na beëindiging van het dienstverband, ervaringen en 

onderzoekingen die in verband staan met zijn werkzaamheden niet publiceren zonder 

schriftelijke goedkeuring van de werkgever. 

2. De werknemer draagt alle eventueel ontstane intellectuele eigendomsrechten, waaronder met 

name het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht, voortvloeiend uit werkzaamheden of 

vindingen in het kader van het dienstverband, bij voorbaat over aan de werkgever. Slechts de 

werkgever kan schriftelijk ontheffing verlenen van deze verplichting. 

2.7 Concurrentiebeding  

Kiwa kan bij de indiensttreding of bij een functiewijziging in de individuele arbeidsovereenkomst een 

concurrentiebeding opnemen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:653 BW. 

2.8 Relatiebeding  

Kiwa kan bij de indiensttreding of bij een functiewijziging in de individuele arbeidsovereenkomst een 

relatiebeding opnemen met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:653 BW. 
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2.9 Arbeidsvoorwaarden naar rato  

Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de overeengekomen arbeidsduur minder 

bedraagt dan bij een voltijd arbeidsovereenkomst van gemiddeld 40 uur per week, zijn de bepalingen 

van de cao naar rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij 

in de cao anders is geregeld.  

2.10 Arbeidsvoorwaarden op maat  

Bij Kiwa is het mogelijk binnen het arbeidsvoorwaardenpakket zoals opgenomen in de cao keuzes te 

maken. Op die manier is het mogelijk om de arbeidsvoorwaarden optimaal af te stemmen aan de 

persoonlijke wensen.  

2.11 Aanpassing arbeidsduur  

Zoals geregeld in de Wet Aanpassing Arbeidsduur kan in overleg met de leidinggevende afspraken 

gemaakt worden om minder (of meer) uren te werken. Deeltijdarbeid is in principe in elke functie 

toegestaan, arbeidsvoorwaarden worden daarbij aangepast naar gelang de aanpassing arbeidsduur, 

zoals is vastgelegd in de cao en de bedrijfsregelingen rondom de arbeidsvoorwaarden. 

2.12 Einde van de arbeidsovereenkomst  

1. De arbeidsovereenkomst eindigt 

a. met wederzijds goedvinden op het door de werkgever en de werknemer overeengekomen 

tijdstip; 

b. van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd waarvoor de 

arbeidsovereenkomst is aangegaan met inachtneming van de aanzegtermijn van 1 maand; 

c. door tussentijdse opzegging door de werkgever met inachtneming van de in lid 2 

genoemde opzegtermijn; 

d. door tussentijdse opzegging door de werknemer met inachtneming van de in lid 2 

genoemde opzegtermijn;  

e. door eenzijdige beëindiging door de werkgever of de werknemer tijdens de proeftijd als 

bedoeld in artikel 2.2; 

f. door ontslag op staande voet wegens een dringende reden voor de werkgever of de 

werknemer volgens de bepalingen van artikel 7:677 e.v. BW; 

g. door het overlijden van de werknemer; 

h. door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. 

2. Opzegging zoals bedoeld in lid 1c en lid 1d moet schriftelijk worden gedaan tegen de laatste 

kalenderdag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn. Voor de werkgever geldt 

de wettelijke opzegtermijn als opgenomen in artikel 7: 672 BW. De door de werknemer in acht 

te nemen opzegtermijn bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:  

a. Korter dan vijf jaar heeft geduurd:  1 maand 

b. Vijf jaar of langer heeft geduurd:   2 maanden. 

De opzegging door de werknemer dient gericht te worden aan de direct leidinggevende, met 

afschrift aan Human Resources.  

3. De werkgever verstrekt bij het einde van de dienstbetrekking aan de werknemer op diens 

verzoek een getuigschrift, waarin de duur van het dienstverband, de arbeidsduur per week en 

de aard van de verrichte werkzaamheden wordt omschreven. Tevens wordt, uitsluitend op 

verzoek van de werknemer, vermeld de wijze waarop de werkzaamheden werden verricht en/of 

de wijze waarop en de reden waarom het dienstverband werd beëindigd.   
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4. Werknemers kunnen conform artikel 7: 673 BW bij einde dienstverband recht hebben op een 

transitievergoeding. De kosten van een opleiding die de positie van de werknemer op de 

arbeidsmarkt verbetert, kunnen door de werkgever in mindering worden bracht op een enig 

moment te betalen transitievergoeding, echter uitsluiteind in het geval dat deze mogelijkheid is 

vastgelegd in een studieovereenkomst met de werknemer voor deze opleiding. 

2.13 Pensionering  

1. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag voorafgaand aan de dag waarop 

de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet 

(AOW) heeft bereikt. 

2. De arbeidsovereenkomst eindigt eveneens op de dag voorafgaand aan de dag waarop de 

werknemer gebruik maakt van voltijds vervroegd pensioen op basis van keuzepensioen van het 

pensioenfonds. 

3. Werknemer en werkgever kunnen in onderling overleg overeenkomen dat werknemer door blijft 

werken na AOW. In dat geval wordt een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

aangegaan. De bepalingen in de Wet doorwerken na AOW zijn van toepassing. 

2.14 Werkloosheid  

1. De opbouw en de duur van de WW-uitkering zijn in de wet gewijzigd. Als reparatie van deze 

wijzigingen ontvangt de werknemer aansluitend op de WW-uitkering een nawettelijke 

aanvulling. De duur van de WW-uitkering en de nawettelijke aanvulling zijn samen gelijk aan de 

duur van de WW rechten zoals deze op 31 december 2015 golden. Per jaar arbeidsverleden 

houdt de werknemer hierdoor recht op de opbouw van één maand WW tot een maximum van 

38 maanden. 

2. Voor de nawettelijke WW betalen werknemer en werkgever geen premie. 

3. Bij het vaststellen van de hoogte van de nawettelijk aanvulling op de WW-uitkering tellen alle 

inkomsten mee waaronder het salaris dat eventueel naast de WW-uitkering ontvangen wordt.  

4. Past het UWV een (tijdelijke of volledige) korting toe op de WW-uitkering, bijvoorbeeld in geval 

de werknemer de verplichtingen niet nakomt, dan vervalt de nawettelijke aanvulling op de WW-

uitkering.  

5. De werknemer kan met de werkgever overeenkomen om het recht op de aanvulling af te kopen 

tegen een bedrag ineens. De werknemer heeft dan geen recht meer op de nawettelijke 

aanvulling. 
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Hoofdstuk 3 Tijd  

3.1 Arbeidsduur  

De normale arbeidsduur voor een voltijdsdienstverband bedraagt gemiddeld 40 uur per week. De 

individuele arbeidsduur wordt afgesproken met de leidinggevende en vastgelegd in de 

arbeidsovereenkomst. 

3.2 Flexibel werkpatroon  

In overleg met de leidinggevende kan elke werknemer dagelijks binnen de bedrijfsregeling variabele 

werktijden het werkpatroon indelen. Medewerkers die zelf hun uren kunnen indelen kunnen dit binnen 

de bedrijfsregeling verdelen over 7 dagen. 

3.3 Werk- en rusttijden  

1. De arbeids- en rusttijden worden vastgesteld in overleg tussen leidinggevende en werknemer, 

of voor groepen van werknemers in overleg tussen werkgever en ondernemingsraad. 

2. De normale arbeidstijd bedraagt 8 uur per dag. 

3. Tenzij het bedrijfsbelang dit naar het oordeel van de werkgever vordert of specifiek 

zondagsarbeid is bedongen, verricht de werknemer géén arbeid op: 

a. zaterdag en zondag; 

b. feestdagen, genoemd in artikel 3.5 van deze cao. 

4. In het kader van het flexibele werkpatroon kan hiervan worden afgeweken. De werknemer die 

op nadrukkelijk verzoek / in opdracht van de werkgever arbeid op één van deze dagen verricht 

heeft aanspraak op een compensatie in tijd en/of geld. De werknemer is gehouden incidenteel 

ook buiten de reguliere arbeidstijden arbeid te verrichten, voor zover de werkgever de 

desbetreffende wettelijke voorschriften, de bepalingen van deze cao en de redelijkheid in acht 

neemt. 

5. Een incidentele overschrijding van de geplande dagelijkse arbeidsduur van een uur of minder 

wordt geacht deel uit te maken van de gemiddelde werkweek. 

3.4 Collectieve sluiting  

1. In overleg met de ondernemingsraad kan Kiwa, voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar, 

gemiddeld 5 ATV-dagen, over een tijdspanne van 2 jaar collectief aanwijzen voor alle of voor 

groepen van werknemers.  

2. In geval een werknemer geen ATV-aanspraken heeft worden in plaats van ATV-dagen 

bovenwettelijke vakantiedagen aangewezen. 

3.5 Feestdagen  

Onder feestdagen worden in deze cao verstaan: Nieuwjaarsdag, de dag waarop de verjaardag van de 

Koning wordt gevierd, Bevrijdingsdag (5 mei) in lustrumjaren, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 

tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag.  

3.6 Werk en privé  

Een goede balans tussen verplichtingen op het werk en privé is belangrijk. Er zijn daarvoor een aantal 

wettelijke regelingen beschikbaar zoals bijvoorbeeld geregeld in de Wet Arbeid en Zorg en de Wet 

modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van toepassing. Gedurende de perioden van 

onbetaald verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg komen de premies voor pensioen en sociale 

verzekeringswetten voor rekening van de werkgever. 
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3.7 Bijzonder verlof  

1. De volgende bepalingen zijn geldig bij (aanvragen voor) bijzonder verlof: 

a. Tenzij ernstige belangen van de werkgever zich daartegen verzetten en voor zover 

wettelijke regelingen geen ruimere mogelijkheden geven, wordt de werknemer in de 

hieronder genoemde situaties bijzonder verlof toegekend met behoud van salaris.  

b. De verlofdag moet betrekking hebben op het doel van het bijzonder verlof. Indien er sprake 

is van meerdere verlofdagen moeten de dagen op en aansluitend aan de dag, waar het 

bijzonder verlof betrekking op heeft, worden opgenomen.  

c. Bij een deeltijd dienstverband moet de normale verdeling van werkdagen aangehouden 

worden. Het is daarom mogelijk dat een verlofdag niet op een werkdag, maar op een vrije 

dag valt. In dat geval mag/mogen de verlofdag(en) niet op een ander moment opgenomen 

worden. 

2. Als normkader voor doorbetaald bijzonder verlof geldt: 

a. bij huwelijk van de werknemer: 4 dagen; 

b. bij huwelijk van ouder, schoonouder, stief- of pleegouder, broer, zwager, zus, schoonzus, 

eigen kind, stiefkind, pleegkind of kleinkind: 1 dag; 

c. bij 25-, 40- of 50-jarig huwelijksfeest van de werknemer: 1 dag; 

d. bij 25-, 40-, 50-, 60 of 65-jarig huwelijksfeest van ouders of schoonouders: 1 dag; 

e. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, tenzij deze zijn ontstaan door schuld of 

nalatigheid van de werknemer: de daarvoor benodigde tijd, voor zover dit niet buiten de 

werktijd kan plaatsvinden; 

f. bij overlijden van de partner, een kind of pleegkind: 4 dagen; 

g. bij overlijden van een ouder, schoonouder, broer of zus: 2 dagen; 

h. bij overlijden van een grootouder, grootouder van de partner, kleinkind, schoonzus, zwager, 

schoonzoon, schoondochter: 1 dag; 

i. wanneer de werknemer belast is met de regeling van de uitvaart en/of nalatenschap, kan 

hem extra verlof worden verleend voor ten hoogste 2 dagen. 

3.8 Vakantieverlof 

1. Op basis van een voltijd dienstverband (40 uur) heeft de werknemer recht op 20 dagen (160 

uur) wettelijk verlof. 

2. Voor deeltijdwerkers wordt het aantal vakantiedagen berekend naar evenredigheid van de 

omvang van het dienstverband. 

3. De vrij opneembare vakantie wordt vastgesteld in overleg tussen de leidinggevende en 

werknemer. 

4. De werknemer dient de vakantierechten zoveel mogelijk op te nemen in het jaar waarin zij 

worden verworven. De werkgever zal de werknemer daartoe zoveel mogelijk in de gelegenheid 

stellen.  

5. Wanneer de werknemer gedurende het kalenderjaar in dienst dan wel uitdienst treedt, wordt 

het aantal vakantiedagen berekend naar evenredigheid van de periode van het dienstverband 

in het kalenderjaar. 

6. Bij uitdiensttreding zal de werknemer in eerste instantie het resterende saldo vakantiedagen 

opnemen voor de datum van het einde van het dienstverband. Mocht dit niet mogelijk zijn dan 

worden de nog openstaande en niet genoten vakantiedagen uitbetaald. De vakantiedagen 

mogen slechts met toestemming van de werkgever onderdeel uitmaken van de 

opzeggingstermijn. 

7. Wettelijke vakantiedagen, die niet opgenomen zijn vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar 

waarin de rechten zijn ontstaan, vervallen.   
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3.9 Bovenwettelijke vakantiedagen 

1. De werknemer die op of na 1 januari 2020 op basis van een voltijd dienstverband in dienst 

treedt, heeft recht op 7 dagen (56 uur) bovenwettelijk verlof per kalenderjaar.  

2. De werknemer die voor 1 januari 2020 bij werkgever in dienst is getreden heeft op basis van 

een voltijd dienstverband per kalenderjaar recht op leeftijdsafhankelijke bovenwettelijke 

vakantiedagen volgens onderstaande tabel. 

Leeftijd Bovenwettelijke vakantiedagen 

Jonger dan 19 jaar 9 dagen  / 72 uren 

19 jaar 8 dagen   / 64 uren 

20 jaar 7 dagen / 56 uren 

21 t/m 34 jaar 5 dagen  / 40 uren 

35 t/m 44 jaar 6 dagen  / 48 uren 

45 t/m 49 jaar 7 dagen  / 56 uren 

50 t/m 54 jaar 8 dagen  / 64 uren 

55 jaar en ouder 10 dagen  / 80 uren 

3. De bepaling uit artikel 3.8 lid 2 tot en met 8 zijn ook op de leeftijdsafhankelijke bovenwettelijke 

vakantiedagen van toepassing.   

4. Bovenwettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen worden ingezet voor verlofsparen 

3.10 ATV   

1. Bij een voltijds arbeidsduur heeft de werknemer recht op 10 ATV-dagen (80 ATV-uren) op 

jaarbasis; 

2. Als de werknemer geen aanspraak maakt op ATV-dagen wordt het bruto salaris en de 

pensioengrondslag verhoogd met 0,4% per ATV-dag; 

3. De werknemer kan jaarlijks uiterlijk in de maand december aangeven op hoeveel ATV-dagen 

hij in het volgende kalenderjaar aanspraak wil maken. Als hij dit niet aangeeft vóór 1 januari 

van het volgende kalenderjaar is de aanspraak onder lid 1 van dit artikel van toepassing; 

4. De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is 

(geweest), heeft een evenredige aanspraak op ATV-dagen, waarbij naar boven wordt afgerond 

naar hele uren; 

5. ATV-dagen kunnen niet worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar en dienen in 

het lopende kalenderjaar te worden opgenomen..  

6. Ingeval van ziekte op een ATV-dag heeft de werknemer geen aanspraak op een vervangende 

dag; 

3.11 Kopen en verkopen van ATV dagen en bovenwettelijke vakantiedagen 

1. Per kalenderjaar kunnen niet collectief aangewezen ATV-dagen en bovenwettelijke 

vakantiedagen op verzoek van de werknemer tegen 8 maal het geldende uurloon per dag 

worden gebruikt voor uitbetaling conform de Bedrijfsregeling Opnemen en uitbetalen van ATV 

dagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Het is niet mogelijk wettelijke vakantiedagen te 

verkopen.  

2. Op verzoek van de werknemer kunnen bij een voltijds dienstverband per kalenderjaar 

maximaal 10 dagen worden bijgekocht tegen 8 maal het geldende uurloon per bijgekochte dag. 
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3.12 Verschoven uren 

Onder verschoven uren wordt verstaan uren gedurende welke een werknemer buiten de individuele 

werktijd werkt, maar binnen het aantal uren waarop normaal zou zijn gewerkt, ten gevolge van het feit 

dat de werkzaamheden niet binnen de normale tijd worden verricht. Voor verschoven uren geldt geen 

toeslag. 

3.13 Duurzame inzetbaarheidsregeling oudere werknemers   

1. De werknemer met een aaneengesloten diensttijd van 10 jaar of meer bij een Kiwa bedrijf of de 

rechtsvoorganger daarvan en die op de ingangsdatum van de duurzame 

inzetbaarheidsregeling een arbeidsovereenkomst heeft waarop de Kiwa cao van toepassing 

verklaard is kan:  

a. Vanaf de datum die 3 jaar voor de datum ligt waarop de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 

wordt, verzoeken om de werktijd te verlagen naar 80% tegen 95% salaris en 100% 

pensioenopbouw en tegen inlevering van het ATV verlof. Het vakantieverlof wordt naar rato 

aangepast met uitzondering van de leeftijdsvakantiedagen. 

b. Vanaf de datum die 1 jaar voor de datum ligt waarop de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 

wordt verzoeken om de werktijd te verlagen naar 60% tegen 90% salaris en 100% 

pensioenopbouw en tegen inlevering van het ATV verlof. Het vakantieverlof wordt naar rato 

aangepast met uitzondering van de leeftijdsvakantiedagen. 

2. Onder "salaris" wordt in de duurzame inzetbaarheidsregeling verstaan het salaris als bedoeld in 

deze cao. De korting van het salaris werkt door in de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. 

3. Kostenvergoedingen die een directe relatie hebben met het aantal werkdagen worden naar rato 

aangepast.  

4. Pensioenpremies worden berekend (en afgedragen) over het salaris op basis van het 

ongekorte salaris (100%). Het verhaal van deze premies wordt berekend over het salaris op 

basis van het gekorte salaris. 

5. Voor werknemers met een parttime dienstverband geldt dat bovenstaande wordt berekend op 

basis van het parttime dienstverband inclusief parttime salaris en naar rato vakantiedagen 

3.14 Verlofsparen 

1. Werknemers kunnen verlofsparen in tijd tot een maximum van 1040 uren bij een voltijds 

dienstverband met als bronnen: 

a. bovenwettelijke verlofdagen; 

b. overwerkuren; 

c. gekocht verlof.  

2. Gespaard verlof kan niet worden omzet in geld. 

3. Bij uitdiensttreding zal de werknemer in eerste instantie het resterende verlofsaldo opnemen 

voor de datum van het einde van het dienstverband. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt het 

resterende verlofsaldo omgezet in een uitkering in geld. Het verlofsaldo mag slechts met 

toestemming van de werkgever onderdeel uitmaken van de opzegtermijn. 

4. De werkgever stelt met instemming van de ondernemingsraad de Regeling Verlofsparen vast. 
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Hoofdstuk 4 Inkomen  

4.1 Functiegroepen  

1. De functies van de werknemers worden ingedeeld in functieniveaus op basis van de procedure 

voor de vaststelling van het functieniveau zoals vastgelegd in de bedrijfsregelingen. 

2. Bij elk functieniveau behoort een salarisschaal met een begin- en een eindsalaris. De salaris-

schalen zijn opgenomen in de salaristabel die zijn opgenomen in als bijlage 1. De overeen-

gekomen verhogingen gedurende de looptijd van de cao zijn daarin opgenomen.  

3. De werknemer ontvangt bij of in zijn arbeidsovereenkomst schriftelijk mededeling van het 

functieniveau waarin zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, alsmede 

zijn salaris. 

4.2 Indeling in salarisschaal  

1. Bij indiensttreding wordt de werknemer in beginsel het beginsalaris toegekend van de bij zijn 

functie behorende salarisschaal. 

2. De werknemer die bij indiensttreding nog niet over de voor de functie vereiste kundigheden en 

ervaring beschikt, kan gedurende ten hoogste 2 jaar maximaal 2 standaardverhogingen onder 

het beginsalaris van de functie worden gesalarieerd. 

4.3 Loonsverhoging  

1. Met ingang van 1 januari 2020 worden de schaalsalarissen verhoogd met 3%.  

2. Met ingang van 1 april 2021 worden de schaalsalarissen verhoogd met 3%,  

4.4 Beoordeling en salarisaanpassing  

1. De werknemer ontvangt jaarlijks per 1 april een verhoging volgens de geldende salaristabel tot 

het maximum van de schaal is bereikt.  

2. De basis van de verhoging is het eindoordeel over het functioneren over het voorgaande 

kalenderjaar. Dit wordt bepaald met behulp van het systeem van functioneren en beoordelen 

(performance management systeem)  dat in overleg met de ondernemingsraad wordt 

afgesproken.  

3. Voor de salarisverhoging per 1 april van een jaar is de beoordeling over het voorgaande jaar 

bepalend. Een werknemer kan nooit meer tredes ontvangen dan er nog ruimte is in zijn 

salarisschaal. Afhankelijk van het beoordelingsresultaat wordt de groei als volgt bepaald 

waarbij ‘goed’ de norm is: 

Beoordelingsresultaat # tredes In % 

Slecht 0 0 

Matig 1 50% 

Goed 2 100% 

Zeer goed 3 150% 

Excellent 4 200% 

4.5 Eindejaarsuitkering (dit artikel is van toepassing tot inwerkingtreding van artikel 4.7) 

1. De werknemer, wiens functie is ingedeeld in een van de salarisschalen 1 t/m 9, heeft 

aanspraak op een eindejaarsuitkering voor elke kalendermaand waarvoor hij in het 

desbetreffende kalenderjaar salaris heeft genoten. De eindejaarsuitkering bedraagt - bij een 

dienstverband gedurende het volledige kalenderjaar - 2% van het jaarsalaris als bedoeld in 

artikel 1.6, vermeerderd met een of meer van de toelagen als genoemd in artikel 1.6.  
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2. Indien het dienstverband in de loop van het kalenderjaar aanvangt of wordt beëindigd, wordt de 

eindejaarsuitkering berekend naar evenredigheid van het aantal maanden dat het dienstver-

band in dat kalenderjaar duurde. 

3. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in december van het kalenderjaar. Indien het 

dienstverband in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd, vindt op dat moment de 

uitbetaling van de eindejaarsuitkering, naar evenredigheid van het aantal maanden dat het 

dienstverband in dat kalenderjaar duurde, plaats. 

4.6 Vakantietoeslag (dit artikel is van toepassing tot inwerkingtreding van artikel 4.7) 

1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 

2. De vakantietoeslag bedraagt 8% van de sedert 1 juni van het voorafgaande jaar ontvangen 

maandinkomen en de eventuele eindejaarsuitkering, inclusief de loondoorbetaling tijdens 

ziekte. Eventuele vakantie-uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten zijn in de 

toeslag begrepen. 

3. De toeslag wordt uitbetaald in de maand mei. Bij beëindiging van het dienstverband vindt 

verrekening plaats. 

4.7 Benefitbudget  

4. Werknemers ontvangen met ingang van 1 januari 2021 een keuzebudget in geld met daarin de 

volgende elementen:: 

a. vakantietoeslag van 8% 

b. indien van toepassing eindejaarsuitkering van 2% 

c. optioneel ATV van 4% 

5. De werknemer, wiens functie is ingedeeld in een van de salarisschalen 1 t/m 9, heeft 

aanspraak op een eindejaarsuitkering van  2% van het jaarsalaris als bedoeld in artikel 1.6, 

vermeerderd met een of meer van de toelagen als genoemd in artikel 1.6. 

6. Met het benefitbudget kan de werknemer zelf beslissen wanneer dit uitgekeerd wordt binnen de 

kaders van de Benefitbudget regeling. 

7. De werkgever stelt met instemming van de OR de Benfitbudget regeling vast. 

4.8 Variabele beloning  

1. De werknemer, wiens functie is ingedeeld in een van de salarisschalen 10 t/m 15, heeft aan-

spraak op een variabele beloning. 

2. De directie stelt met instemming van de ondernemingsraad de Regeling Variabele Beloning 

vast.  

3. De grootte van de variabele beloning is naar rato afhankelijk van het aantal volledig 

gerealiseerde doelstellingen, waarbij rekening wordt gehouden met wegingsfactoren; 

4. Wanneer alle doelstellingen zijn gerealiseerd, bedraagt de ‘on target’ variabele beloning 11,0% 

van het jaarinkomen van de werknemer. 

5. De variabele beloning wordt niet aangemerkt als inkomen in de zin van het Pensioenreglement 

van de Stichting Pensioenfonds ABP. 
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4.9 Winstafhankelijke uitkering   

1. De werknemer wiens functie is ingedeeld in een van de salarisschalen 1 t/m 9, heeft aanspraak 

op een winstuitkering. 

2. De directie stelt met instemming van de ondernemingsraad de Winstdelingsregeling vast  

3. De grootte van de winstuitkering wordt bepaald door de in het desbetreffende jaar 

gerealiseerde bedrijfswinstmarge op service line of Kiwa-niveau, waarbij door de werkgever 

jaarlijks de grenzen voor een minimale, resp. maximale bedrijfswinstmarge worden vastgesteld; 

4. De grootte van de winstuitkering neemt toe van 0% van het jaarinkomen bij geen of een 

minimale bedrijfswinstmarge tot 6% van het jaarinkomen bij een maximale bedrijfswinstmarge 

en wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Ondernemingsraad. 

5. De winstuitkering wordt niet aangemerkt als inkomen in de zin van het Pensioenreglement van 

de Stichting Pensioenfonds ABP. 

6. De werknemer in de schalen 1 t/m 9, met wie op vrijwillige basis doelen in het kader van Kiwa’s 

Performance management system worden afgesproken, kan, ter vervanging van de 

eindejaarsuitkering en winstuitkering, aanspraak maken op de variabele beloning als bedoeld in 

dit artikel. 

4.10 Overgang naar een hoger functieniveau  

Wanneer de werknemer een functie gaat bekleden waarvoor een hoger functieniveau met de daarbij 

behorende salarisschaal geldt dan de functie waarin de werknemer werkzaam was, wordt het salaris 

van de werknemer op de volgende wijze aangepast: 

a. Het salaris in de nieuwe schaal wordt vastgesteld door in de naast hogere schaal het 

salarisbedrag op te zoeken dat op of zo dicht mogelijk boven het salarisbedrag ligt dat de 

werknemer in de huidige schaal geniet. 

b. Als de overgang naar een hoger functieniveau samenvalt met het bepalen van de uitkomst 

van het eindresultaat beoordeling algemeen functioneren wordt als eerste het resultaat van 

de beoordeling algemeen functioneren vastgesteld. Vervolgens wordt voor het vaststellen van 

het salarisbedrag in de naast hogere schaal uitgegaan van het aantal periodieken dat de 

uitkomst is van het eindresultaat beoordeling algemeen functioneren. 

4.11 Overgang naar een lager functieniveau  

1. Indien een medewerker in overleg dan wel vrijwillig een lager ingeschaalde functie gaat 

vervullen, dan kan zijn salaris ten hoogste uitlopen tot het maximum dat bij die lagere schaal 

behoort. 

2. Is de werknemer op het tijdstip van functiewijziging al ingeschaald op of boven het maximum 

van de lagere schaal, dan wordt hij ingeschaald op het maximum salaris van die lagere schaal. 

3. Ligt het salaris op het moment van functiewijziging al boven het maximum van de lagere 

schaal, dan wordt het verschil beschouwd als een individuele toeslag. Deze toeslag blijft 

administratief deel uitmaken van het salaris en telt mee voor vakantiegeld, pensioengrondslag, 

etc. 

4. De toeslag wordt in drie jaar afgebouwd. De afnemende toeslag op het salaris bedraagt 75%, 

50% respectievelijk 25% van het verschil. Vanaf het vierde jaar ontvangt de werknemer geen 

toeslag meer.  

5. Voor werknemers die in verband met duurzame inzetbaarheid of medische beperkingen een 

andere functie gaan uitoefenen, kunnen maatwerk afspraken worden gemaakt. 
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4.12 Overwerk  

1. De werkgever kan de werknemer verplichten buiten de in dagelijkse arbeidstijd of op een 

zaterdag, zondag of feestdag in zijn uitdrukkelijke opdracht overwerk te verrichten als het 

dienstbelang dit vordert, tenzij de werknemer dit gezien de persoonlijke omstandigheden in 

redelijkheid niet kan worden opgedragen. 

2. Er is sprake van overwerk als in opdracht van werkgever extra uren worden gewerkt buiten de 

geldende reguliere werktijden. Incidentele afwijkingen van de reguliere werktijden van een uur 

of minder per dag worden niet meegeteld.  

3. Werknemers in de buitendienst komen alleen voor vergoeding van overwerk in aanmerking 

wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd voortvloeiende uit een geplande opdracht voor 

zover deze plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag vóór 7.00 uur en/of ná 18.30 uur niet 

zijnde een verschoven uur, of op een zaterdag, zondag of feestdag. 

4. De werknemer in salarisschaal 1 tot en met 9 maakt aanspraak op compensatie van overuren 

zijnde geen reisuren of verschoven uren naar keuze: 

a. in tijd in een verhouding éen op één via de verlofspaarregeling 

b. in geld, eventueel vermeerderd met een toeslag. De toeslag bestaat uit een percentage 

van het uursalaris zijnde geen reisuren of verschoven uren: 

- maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.30 uur: uursalaris zonder toeslag,  

- maandag tot en met vrijdag tussen 18.30 en 07.00 uur: toeslag 50%  

- vrijdag vanaf 18.30 uur tot en met maandag 07.00 uur: toeslag 100% 

- feestdagen: toeslag 100% 

c. De toeslag vindt plaats in de vorm van een uitkering in geld. De uitkering in geld voor 

overwerk wordt niet aangemerkt als inkomen in de zin van het Pensioenreglement van de 

Stichting Pensioenfonds ABP. 

5. Aan de werknemer wiens functie is ingedeeld in salarisschaal 10 of hoger, wordt geen 

vergoeding voor overwerk of reistijd toegekend. In bijzondere gevallen kan de werkgever van 

deze regel afwijken, als er sprake is van voorzienbaar, omvangrijk en langduriger werken dan 

de gemiddelde contractuele arbeidsduur wat geen structureel karakter mag hebben. 

4.13 Meer-uren bij deeltijdwerk 

1. Medewerkers die in deeltijd werken en in opdracht van Kiwa op reguliere werktijden van een 

voltijd werknemer meer uren werkt, dan worden deze meer-uren uitbetaald tegen het normale 

uurloon, waarover ook vakantiegeld en de eindejaarsuitkering wordt berekend.  

2. Voor meerwerkuren buiten de reguliere werktijden van een voltijd werknemer geldt de 

overwerkregeling. 

4.14 Vergoeding bereikbaarheidsdienst  

1. Een werknemer kan worden aangewezen buiten de bij de werkgever als normaal te 

beschouwen arbeidstijd beschikbaar te zijn voor het verrichten van bereikbaarheidsdienst; 

2. De werknemer is tijdens de bereikbaarheidsdienst verplicht een oproep binnen 15 minuten te 

kunnen beantwoorden en tevens binnen één uur bij een Kiwa-vestiging te kunnen zijn; 

3. De periode van bereikbaarheidsdienst voor een werknemer wordt uitgedrukt in een dienstweek 

die aanvangt op de maandag om 09.00 uur en dat eindigt op de daarop volgende maandag om 

09.00 uur;  

4. Per dienstweek wordt aan de werknemer een vergoeding van bruto € 92,00 toegekend; 

5. Per feestdag wordt bovenop de vergoeding per dienstweek als toeslag uitgekeerd een bedrag 

van bruto € 29,00. 
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4.15 Waarnemingstoeslag  

1. De werknemer die is aangewezen om, anders dan in geval van vakantie, een werknemer wiens 

functie is ingedeeld in een hogere salarisschaal volledig te vervangen, ontvangt over de tijd van 

deze vervanging, mits deze ten minste één maand onafgebroken heeft geduurd, een vervan-

gingstoelage. De toelage wordt niet toegekend als de vervanging tot de functie van de 

werknemer behoort. 

2. Wanneer door ziekte of verlof van de vervanger deze gedurende een aaneengesloten periode 

van meer dan één week afwezig is wordt de toelage over de periode van afwezigheid niet 

toegekend. 

3. De vervangingstoelage bedraagt voor elke volle maand van de vervanging het bedrag van twee 

standaard verhogingen van de salarisschaal behorende bij de functie waarin wordt vervangen; 

4. Wanneer de in lid 1 bedoelde vervanging in beperkte mate plaats vindt of door meerdere werk-

nemers wordt verricht, kan een billijke toelage worden toegekend. 

4.16 Arbeidsmarkttoeslag  

1. De werkgever kan aan de werknemer om redenen van werving of behoud gedurende een van 

tevoren vastgesteld tijdvak een toelage toekennen van maximaal het verschil tussen het salaris 

van de werknemer en het maximumsalaris van de naast hogere salarisschaal. 

2. De werkgever kan aan de werknemer om redenen van werving of behoud gedurende een van 

tevoren vastgesteld tijdvak een uitkering toekennen van maximaal € 10.000,-- bruto per jaar. 

3. Nadere regels voor de toepassing van de arbeidsmarkttoeslag zijn na overleg met de 

ondernemingsraad vastgesteld en in de Bedrijfsregelingen opgenomen.  

4.17 Uitkeringen in bijzondere gevallen  

Aan de werknemer wiens inzet of prestaties daartoe aanleiding geven, kan een bijzondere beloning 

worden toegekend. Over de aard van de beloning kan de werkgever in overleg met de 

ondernemingsraad nadere regels vaststellen. De bijzondere beloning wordt niet aangemerkt als 

inkomen in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 

4.18 Uitkering bij overlijden  

1. In geval van overlijden wordt naast de uitbetaling van het salaris tot en met de laatste dag van 

de maand waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering toegekend gelijk aan drie 

maandsalarissen.  

2. Deze uitkering wordt uitbetaald aan: 

a. de weduwe of weduwnaar of de partner van wie de overleden werknemer niet duurzaam 

gescheiden leefde of bij afwezigheid hiervan aan: 

b. de persoon of personen die daarvoor naar het oordeel van de werkgever op grond van 

overwegingen van billijkheid in aanmerking komt (komen). 
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Hoofdstuk 5 Voorzieningen en vergoedingen 

5.1 Vergoeding kosten  

1. Vergoedingen of verstrekkingen die door de werkgever aan werknemer worden gegeven blijven 

alleen onbelast zolang dit fiscaal is toegestaan. 

2. Alle in redelijkheid, ter beoordeling van de werkgever, ten behoeve van de werkgever 

gemaakte kosten, worden aan de werknemer vergoed. De werkgever stelt in overleg met de 

ondernemingsraad nadere regelingen vast. 

5.2 Opleiding, ontwikkeling en studiekosten 

1. De werkgever zal in overleg met de ondernemingsraad een beleid ontwikkelen en uitvoeren op 

het punt van scholing en opleiding, dat zich richt op de ontwikkeling en het onderhoud van de 

vakbekwaamheid van de werknemer 

2. De werknemer is gehouden de scholing en opleiding te volgen, die noodzakelijk is voor de 

ontwikkeling en/of het onderhoud van de voor zijn huidige of toekomstige functie vereiste 

vakbekwaamheid. Opleidingen gericht op de ontwikkeling en het onderhoud van de vakbe-

kwaamheid van de werknemer en op de veiligheid van werken, komen volledig voor rekening 

van de werkgever. 

3. Voorstudie en opleiding gericht op de inzetbaarheid, mobiliteit en ontwikkeling (IMO) geldt het 

IMO budget.  

4. IMO budget is een voorziening die de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers stimuleert. 

De regie om een beroep te doen op deze voorzieningen ligt bij de medewerker. Voor studie en 

opleidingen alleen gericht op de (duurzame) Inzetbaarheid Mobiliteit en Ontwikkeling van de 

medewerkers wordt door de werkgever vergoedingen (in tijd en geld) gegeven door in overleg 

met de OR vastgestelde regelingen. De werkgever stelt in overleg met de OR regelingen vast en 

rapporteert minimaal 1 keer per kaar terug  aan de OR. De werknemer is gehouden deel te 

nemen aan programma's en activiteiten die zijn gericht op vergroting van diens inzetbaarheid, 

mobiliteit en ontwikkeling. 

5.3 Verhuizing 

1. Wanneer de werkgever de werknemer verzoekt naar het gebied binnen een straal van 10 

kilometer rondom de standplaats te verhuizen, heeft de werknemer, indien de verhuizing 

daadwerkelijk plaatsvindt binnen een termijn van 2 jaar na het verzoek van de werkgever 

aanspraak op; 

 1 dag buitengewoon verlof voor het zoeken van een woning; 

 2 dagen buitengewoon verlof voor de verhuizing; 

 een vergoeding van de verhuiskosten binnen de fiscale regels. 

2. De werknemer dient de betaalde verhuiskostenvergoeding terug te betalen indien hij ontslag 

neemt of door eigen toedoen wordt ontslagen binnen 2 jaar na indiensttreding of binnen 1 jaar 

na de verhuizing. 

5.4 Mobiliteitsvergoeding  

1. Kiwa heeft een mobiliteitsregeling die in overleg met de Ondernemingsraad wordt vastgesteld. 

2. Voor de groep medewerkers met woon-werkverkeer en incidenteel zakelijke dienstreizen geldt 

een mobiliteitsvergoeding.   

3. De vergoeding voor een dienstreis waarbij met toestemming van de werkgever gebruik wordt 

gemaakt van een eigen motorvoertuig bedraagt € 0,33 per kilometer. Het toepasselijke tarief 

boven de 19 €-cent per kilometer is onderhevig aan loonheffing  en is derhalve fiscaal belast.  
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4. Voor het woon-werkverkeer tussen de woonplaats en de standplaats heeft de werknemer recht 

op vergoeding van de dagelijkse kosten vanaf 10 km tot en met 22 km conform de 

mobiliteitsregeling. De vergoeding is gebaseerd op de maximale fiscale vaste vergoeding van 

€0,19 per kilometer op basis van 214 dagen per kalenderjaar voor 5 dagen in de week. Bij 

minder reisdagen per week wordt de vergoeding naar rato aangepast. De vergoeding van de 

reiskosten woon-werkverkeer wordt maandelijks uitbetaald.  

5.5 Ongevallenverzekering 

1. De werkgever heeft voor de werknemer een collectieve verzekering afgesloten die voorziet in 

een uitkering bij ongevallen, die overlijden of blijvende invaliditeit tot gevolg hebben.  

2. De werknemersbijdrage in deze verzekering bedraagt 10/00 van het bruto maandsalaris. Dit 

bedrag wordt maandelijks op het salaris ingehouden. 

5.6 Zorgverzekering  

1. De werknemer kan gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de werkgever.  

2. De werknemer ontvangt een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering ter hoogte van € 270 

bruto per jaar, uit te keren in de maand november van elk jaar. 
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Hoofdstuk 6 Ziekte en arbeidsongeschiktheid  

6.1 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 

1. Indien de werknemer door ziekte, zwangerschap, bevalling of arbeidsongeschiktheid geen 

arbeid kan verrichten, dan gelden de bepalingen in dit hoofdstuk.   

2. De in lid 1 bedoelde werknemer is, onverminderd de op hem krachtens die wetten alsmede op 

de cao rustende verplichtingen, gehouden de afspraken uit het ziekteverzuimprotocol zoals 

opgenomen in de bedrijfsregelingen na te leven. 

6.2 Loondoorbetaling en verlofopbouw tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid 

1. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer, van wie het dienstverband tenminste twee 

maanden heeft geduurd, gedurende de: 

• eerste 26 weken een aanvulling tot 100% van zijn maandsalaris; 

• tweede 26 weken een aanvulling tot 90% van zijn maandsalaris; 

• derde 26 weken een aanvulling 80% van zijn maandsalaris; 

• vierde 26 weken 70% van zijn maandsalaris. 

2. De maximering van het maandsalaris tot genoemde percentages geldt over het deel van de 

individuele arbeidsduur dat de werknemer als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid geen 

werkzaamheden kan verrichten. De werknemer kan aan loondoorbetaling en aanvulling nooit 

meer ontvangen dan het maximumdagloon volgens de Wet financiering sociale verzekeringen. 

3. Indien sprake is van een verlenging van de wettelijke loondoorbetaling, zal aan de werknemer 

gedurende deze periode 70% van zijn maandsalaris worden doorbetaald. 

4. In afwijking van de onder lid 1 bedoelde maximering van het maandsalaris heeft de werknemer 

over de uren waarin hij activiteiten verricht, waaronder scholing, gericht op re-integratie naar de 

bedongen arbeid of een voor de werknemer nieuwe duurzame passende functie, recht op een 

aanvulling tot 100% van het maandsalaris, onder de voorwaarde dat de werkgever hiervoor 

vooraf, op grond van overeenstemming met de bedrijfsarts inzake nut en noodzaak, 

toestemming heeft verleend. 

5. In afwijking van de maximering tot 80% en 70% van het maandsalaris heeft de werknemer 

recht op een aanvulling tot 100% van het maandsalaris voor de tijd waarover hij in de tweede 

periode van 52 weken een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening duurzaam volledig 

arbeidsongeschikten (IVA) ontvangt, onder de voorwaarde dat het recht op deze uitkering bij 

aanvang van de tweede periode van 52 weken reeds vaststaat. 

6. De werknemer geniet ook na afloop van de in de voorgaande leden genoemde termijnen een 

aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering ter grootte van het verschil tussen zijn 

maandsalaris en de WAO/WIA-uitkering indien de ziekte, uit hoofde waarvan hij ongeschikt is 

zijn arbeid te verrichten, is veroorzaakt door een bedrijfsongeval of in overwegende mate haar 

oorzaak vindt in de aard van de hem opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere 

omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht en niet aan zijn schuld of 

onvoorzichtigheid is te wijten. 

7. Na 30 kalenderdagen vervalt het recht op ATV en stopt de opbouw van bovenwettelijke 

vakantiedagen. Een werknemer bouwt naar rato weer ATV en bovenwettelijke vakantiedagen 

op over de uren waarin hij activiteiten verricht, waaronder scholing, gericht op re-integratie naar 

de bedongen arbeid of een voor de werknemer nieuwe passende duurzame functie. 
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6.3 Uitzonderingen loondoorbetaling en aanvullingen 

1. De werkgever heeft het recht de loondoorbetaling en aanvullingen op te schorten, dan wel de 

aanvulling te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 

a. geweigerd heeft gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen 

b. misbruik maakt van deze voorzieningen 

c. de controlevoorschriften overtreedt 

2. De werkgever heeft het recht de loondoorbetaling en aanvullingen te weigeren over de tijd 

gedurende welke: 

a. de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan zijn reïntegratie bij de 

eigen of een andere werkgever; 

b. de werknemer zijn genezing opzettelijk heeft belemmerd of vertraagd; 

c. de werknemer weigert mee te werken aan geneeskundig onderzoek door een door de 

werkgever aangewezen bedrijfsarts/Arbo-arts, daaronder begrepen het niet volledig 

informeren van deze arts en het niet opvolgen van de aanwijzingen van deze arts. 

d. De aanvulling is niet van toepassing bij ziekmelding na opzeggen van de 

arbeidsovereenkomst of aanzeggen van het wel of niet verlengen van de 

arbeidsovereenkomst. 

6.4 Einde doorbetaling maandsalaris/aanvullende (arbeidsongeschiktheids-) uitkering 

De doorbetaling van het maandsalaris eindigt na afloop van de uitkeringsduur, maar in ieder 

geval; 

a. met ingang van de dag waarop de werknemer is herplaatst in passende arbeid 

b. met ingang van de dag waarop de werknemer ontslag is verleend of 

c. met ingang van de dag waarop de werknemer de AOW leeftijd  heeft bereikt of 

d. met ingang van de eerste kalenderdag van de maand volgende op die waarin de 

werknemer is overleden. 

6.5 Bijzondere voorzieningen 

1. Indien de ziekte, uit hoofde waarvan de werknemer ongeschikt is zijn arbeid te verrichten, 

voortvloeit uit een bedrijfsongeval of in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van 

de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden 

waaronder deze moesten worden verricht en niet aan zijn schuld of nalatigheid is te wijten, 

worden hem vergoed de naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk gemaakte kosten van 

geneeskundige behandeling of verzorging die voor rekening van de werknemer blijven. 

2. De werkgever kan omtrent het bepaalde in lid 1 nadere regels vaststellen. 
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Hoofdstuk 7 Pensioen  

7.1 Pensioenregeling  

Voor de werknemer geldt de pensioenregeling ingevolge de Wet privatisering ABP en het 

pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. 

7.2 Pensioengarantietoelage  

 De werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die reeds vóór 1 januari 1998 in dienst 

van Kiwa N.V., Kiwa Certificatie & Keuringen B.V., Kiwa Management Consultants B.V. of Kiwa 

International B.V. was en wiens functie op die datum ingedeeld was in een van de salarisschalen 10 

t/m 15, heeft het recht om voor de duur van het verdere dienstverband af te zien van 4 ATV-dagen 

onder gelijktijdige toekenning van een vaste garantietoelage van 2% van het salaris , waarbij deze 

toelage inkomen in de zin van artikel 3.1 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds 

ABP is. Ten aanzien van deze bepaling geldt het beding dat de 4 ATV-dagen per gelijke datum van 

de werkgever worden teruggekocht tegen 2% van het salaris. 
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Bijlagen



Collectieve Arbeidsovereenkomst Kiwa N.V.  Bijlage 1 blad 1 

Cao Kiwa 2020-2021 

BIJLAGE 1 SALARISTABELLEN  

Salaristabel per 1 januari 2020 

  

Schaal /

trede
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1.499,62  1.612,30  1.731,91  1.853,57  1.977,10  2.118,99  2.304,09  2.538,17  2.821,13  3.297,43  3.837,94  4.450,63  5.184,62  5.837,70  6.791,71    

1   1.528,09 1.642,94  1.764,81  1.886,93  2.012,67  2.155,00  2.343,26  2.578,79  2.866,27    3.346,90 3.895,51  4.517,36  5.257,23  5.919,43  6.880,03    

2 1.557,14  1.674,17  1.798,33  1.920,90  2.048,89  2.191,64  2.383,09  2.620,06  2.912,16  3.397,12  3.953,95  4.585,13  5.330,82  6.002,29  6.969,46    

3   1.586,72 1.705,96  1.832,51  1.955,47  2.085,77  2.228,88  2.423,61  2.661,96  2.958,74    3.448,06 4.013,25  4.653,91  5.405,43  6.086,33  7.060,07    

4 1.616,86  1.738,39  1.867,33  1.990,67  2.123,33  2.266,80  2.464,80  2.704,56  3.006,09  3.499,78  4.073,46  4.723,72  5.481,12  6.171,53  7.151,86    

5   1.647,57 1.771,42  1.902,78  2.026,48  2.161,55  2.305,33  2.506,70  2.747,85  3.054,17    3.552,29 4.134,55  4.794,58  5.557,84  6.257,95  7.244,82    

6 1.678,89  1.805,07  1.938,95  2.062,97  2.200,44  2.344,51  2.549,31  2.791,81  3.103,05  3.605,58  4.196,56  4.866,51  5.635,67  6.345,55  7.339,03    

7   1.710,80 1.839,38  1.975,79  2.100,10  2.240,07  2.384,37  2.592,65  2.836,48  3.152,72    3.659,66 4.259,52  4.939,50  5.714,56  6.434,40  7.434,43    

8 1.743,29  1.874,32  2.013,32  2.137,92  2.280,38  2.424,90  2.636,74  2.881,85  3.203,15  3.714,54  4.323,41  5.013,60  5.794,57  6.524,48  7.531,08    

9   1.776,41 1.909,93  2.051,58  2.176,40  2.321,43  2.466,14  2.681,55  2.927,96  3.254,41    3.770,27 4.388,26  5.088,80  5.875,69  6.615,82  7.628,97    

10 1.810,16  1.946,22  2.090,56  2.215,56  2.363,21  2.508,04  2.727,16  2.974,82  3.306,49  3.826,82  4.454,09  5.165,13  5.957,93  6.708,44  7.728,14    

11   1.844,57 1.983,20  2.130,27  2.255,46  2.405,76  2.550,70  2.773,49  3.022,41  3.359,40    3.884,22 4.520,89  5.242,60  6.041,35  6.802,35  7.828,62    

12 1.879,61  2.020,87  2.170,76  2.296,05  2.449,05  2.594,07  2.820,66  3.070,78  3.413,14  3.942,48  4.588,73  5.321,24  6.125,93  6.897,58  7.930,39    

13   1.915,33 2.059,28  2.212,01  2.337,39  2.493,13  2.638,13  2.868,61  3.119,89  3.467,75    4.001,62 4.657,56  5.401,07  6.211,67  6.994,16  8.033,49    

14 1.951,73  2.098,42  2.254,02  2.379,44  2.538,00  2.683,00  2.917,37  3.169,82  3.523,24  4.061,64  4.727,41  5.482,07  6.298,64  7.092,05  8.137,92    

15   1.988,80 2.138,27  2.296,84  2.422,28  2.583,71  2.728,60  2.966,97  3.220,54  3.579,59    4.122,56 4.798,31  5.564,32  6.386,83  7.191,35  8.243,72    

16 2.026,61  2.178,91  2.340,51  2.465,86  2.630,19  2.774,99  3.017,39  3.272,07  3.636,88  4.184,41  4.870,30  5.647,77  6.476,23  7.292,03  8.350,89    

17   2.065,11 2.220,31  2.384,97  2.510,26  2.677,53  2.822,16  3.068,69  3.324,41  3.695,05    4.247,20 4.943,35  5.732,49  6.566,90  7.394,11  8.459,46    

18 2.104,34  2.262,48  2.430,27  2.555,45  2.725,73  2.870,16  3.120,86  3.377,61  3.754,19  4.310,88  5.017,48  5.818,49  6.658,83  7.497,64  8.569,43    

19   2.144,31 2.305,47  2.476,43  2.601,44  2.774,81  2.918,95  3.173,90  3.431,65  3.814,27    4.375,57 5.092,74  5.905,78  6.752,06  7.602,59  8.680,83    

20 2.185,07  2.349,28  2.523,51  2.648,28  2.824,75  2.968,55  3.227,86  3.486,55  3.875,30  4.441,19  5.169,13  5.994,35  6.846,57  7.709,04  8.793,68    

21 2.695,92  2.875,59  3.019,00  3.282,74  3.542,32  3.937,29    4.507,81 5.246,68  6.084,27  6.942,44  7.816,95  8.907,98    

22 2.927,35  3.070,35  3.338,53  3.599,02  4.000,29  4.575,43  5.325,38  6.175,53  7.039,65  7.926,38  9.023,81    

23 3.122,54  3.395,29  3.656,60  4.064,29    4.644,06 5.405,26  6.268,15  7.138,18  8.037,35  9.141,10    

24 3.175,62  3.453,02  3.715,12  4.129,32  4.713,72  5.486,35  6.362,18  7.238,12  8.149,87  9.259,95    

25 3.511,73  3.774,56  4.195,39    4.784,41 5.568,65  6.457,63  7.339,45  8.263,99  9.380,33    

26 3.834,94  4.262,50  4.856,19  5.652,16  6.554,48  7.442,20  8.379,70  9.502,29    

27 3.896,30  4.330,70    4.929,02 5.736,96  6.652,80  7.546,41  8.497,00  9.625,81    

28 4.400,01  5.002,97  5.823,01  6.752,58  7.652,06  8.615,95  9.750,94    

29   5.077,99 5.910,37  6.853,88  7.759,17  8.736,59  9.877,71    

30 5.154,19  5.999,02  6.956,69  7.867,79  8.858,88  10.006,10   
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Salaristabel per 1 april 2021 

 

Schaal /

trede
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1.544,60  1.660,67  1.783,87  1.909,18  2.036,42  2.182,56  2.373,21  2.614,31  2.905,77  3.396,36  3.953,07  4.584,14  5.340,15  6.012,83  6.995,46    

1   1.573,93 1.692,23  1.817,75  1.943,54  2.073,05  2.219,65  2.413,56  2.656,16  2.952,26    3.447,30 4.012,37  4.652,88  5.414,95  6.097,01  7.086,43    

2 1.603,85  1.724,40  1.852,28  1.978,52  2.110,36  2.257,38  2.454,58  2.698,66  2.999,52  3.499,03  4.072,57  4.722,69  5.490,74  6.182,36  7.178,54    

3   1.634,32 1.757,14  1.887,48  2.014,14  2.148,34  2.295,75  2.496,32  2.741,82  3.047,50    3.551,50 4.133,65  4.793,52  5.567,59  6.268,92  7.271,88    

4 1.665,37  1.790,54  1.923,35  2.050,39  2.187,03  2.334,80  2.538,75  2.785,70  3.096,28  3.604,77  4.195,66  4.865,43  5.645,55  6.356,67  7.366,42    

5   1.697,00 1.824,56  1.959,87  2.087,28  2.226,39  2.374,49  2.581,90  2.830,29  3.145,79    3.658,86 4.258,59  4.938,42  5.724,58  6.445,69  7.462,17    

6 1.729,26  1.859,22  1.997,11  2.124,86  2.266,45  2.414,84  2.625,79  2.875,57  3.196,14  3.713,74  4.322,46  5.012,50  5.804,74  6.535,92  7.559,20    

7   1.762,12 1.894,56  2.035,06  2.163,10  2.307,27  2.455,90  2.670,43  2.921,58  3.247,31    3.769,45 4.387,31  5.087,69  5.886,00  6.627,43  7.657,47    

8 1.795,59  1.930,55  2.073,72  2.202,06  2.348,79  2.497,65  2.715,85  2.968,30  3.299,25  3.825,98  4.453,11  5.164,01  5.968,41  6.720,21  7.757,01    

9   1.829,70 1.967,23  2.113,13  2.241,69  2.391,07  2.540,12  2.762,00  3.015,80  3.352,04    3.883,38 4.519,91  5.241,47  6.051,96  6.814,29  7.857,84    

10 1.864,47  2.004,60  2.153,27  2.282,02  2.434,11  2.583,29  2.808,97  3.064,06  3.405,69  3.941,63  4.587,72  5.320,08  6.136,67  6.909,69  7.959,98    

11   1.899,91 2.042,69  2.194,18  2.323,12  2.477,93  2.627,22  2.856,69  3.113,08  3.460,18    4.000,74 4.656,52  5.399,88  6.222,59  7.006,42  8.063,48    

12 1.936,00  2.081,50  2.235,88  2.364,94  2.522,53  2.671,89  2.905,28  3.162,90  3.515,53  4.060,76  4.726,39  5.480,87  6.309,71  7.104,51  8.168,30    

13   1.972,79 2.121,06  2.278,37  2.407,51  2.567,92  2.717,27  2.954,67  3.213,49  3.571,78    4.121,67 4.797,29  5.563,10  6.398,02  7.203,98  8.274,49    

14 2.010,28  2.161,37  2.321,64  2.450,82  2.614,14  2.763,49  3.004,89  3.264,91  3.628,94  4.183,49  4.869,23  5.646,54  6.487,60  7.304,82  8.382,05    

15   2.048,46 2.202,41  2.365,75  2.494,95  2.661,22  2.810,46  3.055,98  3.317,16  3.686,98    4.246,24 4.942,26  5.731,25  6.578,43  7.407,09  8.491,03    

16 2.087,41  2.244,28  2.410,72  2.539,84  2.709,09  2.858,24  3.107,91  3.370,23  3.745,99  4.309,95  5.016,41  5.817,21  6.670,52  7.510,79  8.601,42    

17   2.127,07 2.286,92  2.456,52  2.585,57  2.757,85  2.906,83  3.160,75  3.424,15  3.805,91    4.374,61 5.091,65  5.904,47  6.763,91  7.615,94  8.713,25    

18 2.167,47  2.330,35  2.503,18  2.632,11  2.807,50  2.956,26  3.214,49  3.478,93  3.866,82  4.440,21  5.168,00  5.993,04  6.858,59  7.722,57  8.826,51    

19   2.208,64 2.374,63  2.550,73  2.679,49  2.858,06  3.006,51  3.269,12  3.534,60  3.928,69    4.506,84 5.245,52  6.082,95  6.954,62  7.830,67  8.941,26    

20 2.250,62  2.419,76  2.599,21  2.727,73  2.909,49  3.057,61  3.324,70  3.591,15  3.991,55  4.574,43  5.324,20  6.174,18  7.051,97  7.940,31  9.057,49    

21 2.776,80  2.961,85  3.109,57  3.381,22  3.648,59  4.055,41    4.643,04 5.404,08  6.266,79  7.150,71  8.051,46  9.175,22    

22 3.015,17  3.162,46  3.438,69  3.706,99  4.120,29  4.712,69  5.485,14  6.360,80  7.250,84  8.164,17  9.294,53    

23 3.216,22  3.497,15  3.766,30  4.186,22    4.783,38 5.567,42  6.456,20  7.352,32  8.278,47  9.415,34    

24 3.270,89  3.556,61  3.826,57  4.253,20  4.855,13  5.650,94  6.553,05  7.455,26  8.394,37  9.537,74    

25 3.617,08  3.887,80  4.321,25    4.927,94 5.735,71  6.651,36  7.559,63  8.511,91  9.661,74    

26 3.949,99  4.390,38  5.001,87  5.821,73  6.751,12  7.665,46  8.631,09  9.787,36    

27 4.013,19  4.460,62    5.076,89 5.909,07  6.852,38  7.772,80  8.751,91  9.914,58    

28 4.532,01  5.153,06  5.997,70  6.955,16  7.881,62  8.874,43  10.043,47   

29   5.230,33 6.087,68  7.059,50  7.991,95  8.998,69  10.174,04   

30 5.308,82  6.178,99  7.165,40  8.103,82  9.124,65  10.306,29   
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BIJLAGE 2 LEVENSLOOPREGELING  

 

Alleen van toepassing voor de werknemer waarop de cao van toepassing is (zie hoofdstuk 1 

paragraaf 1.1. en 1.6 en die op 31 december 2011 deelnam aan de levensloopregeling en in die 

regeling een tegoed opgebouwd had van minimaal € 3000. 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

 

Levensloopregeling: 

Een door Kiwa N.V. gefaciliteerde regeling die ten doel heeft het treffen van een voorziening in geld 

uitsluitend ten behoeve van het opnemen van een periode van onbetaald verlof. 

 

Arbeidsovereenkomst: 

De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. 

 

Werkgever:    

Kiwa N.V. en haar dochterondernemingen Kiwa Nederland B.V., Kiwa Technology B.V., Kiwa Training 

B.V. en Kiwa Register B.V. hierna ook genoemd “Kiwa”; 

 

Werknemer: 

Personen die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van werkgever. 

 

Bron: 

Het loon als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 dan wel tijdbronnen die conform de cao Kiwa 

NV kunnen worden ingezet als inlegbron. 

 

Doel: 

Geheel of gedeeltelijke loondoorbetaling gedurende een door de werknemer gekozen en door 

werkgever verleende periode van onbetaald verlof.  

 

De spaarperiode: 

De periode waarin jaarlijks maximaal 12% van het brutoloon wordt gespaard en gereserveerd op een 

geblokkeerde rekening ten name van de werknemer bij een financiële instelling ten behoeve van 

financiering van het onbetaald verlof.  

 

De levensloopperiode: 

De levensloopperiode, waarin onbetaald verlof wordt genoten en levenslooploon wordt verkregen.  

 

Kalenderjaar: 

Het tijdvak van 1 januari van enig jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar. 

 

Inleg en opbouw aanspraak: 

De maximale jaarlijkse inleg van het spaartegoed in de levensloopregeling is gesteld op 12% van het 

bruto jaarsalaris voor zover de totale aanspraken aan het einde van het kalenderjaar een saldo van 

210% niet te boven gaan. De opgebouwde aanspraak kan niet worden afgekocht, vervreemd, 

prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden. Indien op enig tijdstip de 

voorziening geheel of gedeeltelijk wordt afgekocht of vervreemd dan wordt de aanspraak ingevolge de 

levensloopregeling aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking. 
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Levenslooploon: 

De ingevolge een levensloopregeling opgebouwde voorziening waarover mag worden beschikt ten 

behoeve van loon tijdens onbetaald verlof, te weten 

a. het ingehouden loon vermeerderd met de daarop gekweekte inkomsten en de daarmee 

behaalde rendementen bij een levenslooprekening als bedoeld in artikel 61c van de Wet op 

de Loonbelasting 1964, 

b. onderscheidenlijk de waarde van de polis bij een levensloopverzekering als bedoeld in artikel 

61d van de Wet op de Loonbelasting 1964. 

Het levenslooploon waarover wordt beschikt mag tezamen met het van werkgever genoten loon niet 

uitgaan boven het laatstgenoten loon.  Over het levenslooploon wordt loonheffing ingehouden. 

 

Financiële instelling: 

Onder financiële instelling wordt begrepen de door de werknemer gekozen instelling waar de 

voorziening wordt ondergebracht voor het levensloopsparen en die voldoet aan de voorwaarden zoals 

opgenomen in artikel 19g van de Wet op de Loonbelasting 1964. 

De financiële instelling beheert en administreert per deelnemer afzonderlijk de opgebouwde tegoeden.  

 

Overeenkomst levensloopsparen: 

Aanvulling op de arbeidsovereenkomst waarin de afspraken met betrekking tot het levensloopsparen 

tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd. 

 

Artikel 2 Werkingssfeer 

a. De levensloopregeling staat per 1 januari 2006 open voor alle werknemers die een 

dienstverband met werkgever hebben. Vanaf 1 januari 2012 kunnen alleen werknemers, die 

op 31 december 2011 aan de levensloopregeling deelnamen en die per die datum een tegoed 

van € 3000 of meer op hun levenslooprekening hadden staan, blijven deelnemen . 

b. Werknemers tussen 50 en 55 jaar (peildatum: 1 januari 2005) mogen extra storten in de 

levensloopregeling. 

 

Artikel 3 Levensloopbronnen 

Tijdbronnen 

• Vakantiedagen: alle vakantiedagen boven de 20 

• ATV-dagen: alle niet-collectief aangewezen ATV-dagen 

• Vergoeding in tijd voor overwerk: maximaal de in de keuzeperiode ontvangen vergoeding in 

tijd 

Geldbronnen 

• Brutoloon werknemer (salaris en/of variabele beloning), met dien verstande dat het resterende 

deel van het vaste salaris niet lager wordt dan het wettelijk minimum loon  

• Vakantietoeslag 

• Uitkering in geld voor overwerk  

• Eindejaarsuitkering 

• Winstuitkering 

• Variabele beloning 

 

  



Collectieve Arbeidsovereenkomst Kiwa N.V.  Bijlage 2 blad 3 

Cao Kiwa 2020-2021 

Artikel 4 Periodes van onbetaald verlof die met levenslooploon kunnen worden gefinancierd 

De werknemer kan levenslooploon benutten voor de volgende onbetaald verlofdoelen: 

 

• Langdurig voltijdsverlof / Loopbaanonderbreking   

De werknemer kan met de werkgever schriftelijk overeenkomen dat hij onbetaald verlof opneemt ten 

behoeve van een loopbaanonderbreking (sabbatical). 

De duur van dit onbetaald verlof bedraagt minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden.  Het 

onbetaalde verlof kan, gecombineerd met andere vormen van betaald verlof, worden opgenomen. 

Indien daarvan sprake is geldt daarvoor ook in totaal de maximale termijn van 6 maanden.  

 

• Vroegpensioen: 

De werknemer kan met de werkgever schriftelijk overeenkomen dat hij voordat hij met pensioen gaat 

vervroegd kan uittreden. De duur van de vervroegde uittreding is onderwerp van overleg en 

overeenstemming tussen de werkgever en de werknemer. Deze overeenstemming moet tenminste 6 

maanden voorafgaand aan de beoogde vervroegde uittredingsdatum tussen werkgever en werknemer 

schriftelijk worden vastgelegd. 

 

• Zorgverlof: 

De werknemer heeft bij ziekte van de partner, ouders, pleegouders, stiefouders, schoonouders, 

kinderen, pleegkinderen, stief- en aangehuwde kinderen recht op zorgverlof voor het verzorgen van 

het familielid. De duur van het verlof is onderwerp van overleg tussen de werkgever en de werknemer. 

Gedurende de eerste twee weken van het verlof heeft de werknemer recht op 70% van het salaris 

voor zover dit salaris niet meer bedraagt dan het maximum dagloon als bedoeld in de Coördinatiewet 

Sociale verzekering, maar ten minste op het voor hem geldende wettelijk minimumloon. Ook het 

betaalde deel van het zorgverlof gedurende de eerste twee weken (70% tot max dagloon) kan met 

levensloopgeld tot 100% worden aangevuld. 

Vanaf twee weken is sprake van onbetaald zorgverlof. De werknemer kan het gespaarde tegoed op 

de levenslooprekening inzetten voor financiering van dit zorgverlof. 

 

• Langdurig deeltijdverlof: 

Het voornemen om langdurig deeltijdverlof op te nemen dient tenminste 6 maanden van tevoren 

schriftelijk bij de werkgever kenbaar te worden gemaakt. Deze termijn is niet van toepassing wanneer 

er sprake is van aanwending van het verlof voor zorgdoeleinden en als het moment van aanvang van 

het verlof niet in redelijkheid kon worden voorzien.  

 

• Ouderschapsverlof: 

De werknemer heeft voor de verzorging van een tot het gezin behorende kind in de leeftijd van 0 tot 8 

jaar recht op onbetaald verlof. Het aantal uren verlof waarop de werknemer maximaal recht heeft 

bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een 

aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden. 

De werknemer kan de werkgever verzoeken om: 

o Verlof voor een langere periode dan 6 maanden, of 

o Het verlof op te delen in maximaal 3 perioden, waarbij iedere periode ten minste een maand 

bedraagt, of 

o Meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. 

De werkgever kan het verzoek afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. 

De werknemer kan het gespaarde tegoed op de levenslooprekening fiscaal vriendelijk inzetten voor 

financiering van het ouderschapsverlof. 
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Artikel 5 Bepalingen van procedurele aard 

a. De werknemer heeft onder bij en krachtens de Wet op de Loonbelasting 1964 gestelde 

voorwaarden elk kalenderjaar recht deel te nemen aan een levensloopregeling. 

b. De werknemer maakt elk jaar een keuze uit deelname aan de levensloopregeling of de 

spaarloonregeling en maakt dit schriftelijk kenbaar aan de werkgever vóór het begin van het 

kalenderjaar. 

c. De werkgever stort het op verzoek van de werknemer ter zake van een levensloopregeling 

ingehouden loon op de door de werknemer geopende levenslooprekening of afgesloten 

levensloopverzekering. 

d. Bij het onder lid c bedoelde verzoek geeft de werknemer kennis aan de werkgever van de 

hoogte van het per kalenderjaar in te houden en op de levenslooprekening of als premie voor 

de levensloopverzekering te storten loon. 

e. De werkgever willigt het verzoek in uiterlijk met ingang van de aanvang van de derde 

kalendermaand na de indiening ervan. 

f. De werknemer kan het in lid c bedoelde verzoek slechts een keer per jaar doen, met dien 

verstande dat de werknemer te allen tijde kan verzoeken om de inhoudingen en stortingen te 

beëindigen. 

g. Het bedrag aan maandelijkse inhoudingen en stortingen kan op verzoek van de werknemer in 

bijzondere omstandigheden gedurende het jaar omhoog of omlaag worden aangepast. 

h. De werknemer kan éénmaal per jaar de in te zetten bronnen, door middel van een 

aanvraagformulier, kenbaar maken aan de werkgever.  In het aanvraagformulier vermeldt de 

werknemer voor de komende keuzeperiode uit welke bronelementen wordt gespaard. Tevens 

wordt hierbij aangegeven of een eventuele inhouding maandelijks of eenmalig plaats vindt. De 

werkgever kan de voorgelegde keuze afwijzen op de volgende procedurele gronden: 

i. Het keuzeformulier is niet tijdig ingediend; 

ii. Niet alle bescheiden zijn overgelegd; 

iii. De voorgestelde keuze is in strijd is met de bepalingen in deze regeling dan wel 

(fiscaal) wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 6 Verlof afspraken 

Het voornemen om langdurig (partieel) verlof op te nemen dient tenminste 6 maanden van tevoren 

schriftelijk bij de werkgever kenbaar te worden gemaakt. Deze termijn is niet van toepassing wanneer 

er sprake is van aanwending van het verlof voor zorgdoeleinden en als het moment van aanvang van 

het verlof niet in redelijkheid kon worden voorzien.   De werkgever stemt in met de verlof aanvraag, 

tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich tegen het voorgestelde tijdstip en/of de vorm van het verlof 

verzetten.  Ingeval de werkgever niet instemt met de verlofaanvraag, deelt de werkgever dat 

schriftelijk en gemotiveerd binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee. Er wordt dan in 

onderling overleg naar een alternatief gezocht. De werkgever stelt geen eisen aan de invulling van het 

verlof mits tijdens de verlofperiode geen arbeid wordt verricht voor een andere werkgever of 

werkzaamheden worden verricht welke in strijd zijn met de bepalingen van de Kiwa bedrijfs-cao, 

behoudens goedkeuring van werkgever. 

 

Artikel 7 Storting 

Het is de werknemer niet toegestaan gelden rechtstreeks op zijn/haar levenslooprekening te storten of 

te doen storten. 

 

Artikel 8 Overboeking  levenslooptegoed 

Voor het opnemen van het levenslooptegoed heeft de werknemer goedkeuring nodig van de 

werkgever. De goedkeuring door de werkgever wordt verleend door het afgeven en ondertekenen van 

een formulier ‘Opname levenslooptegoed’. 
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Indien de werkgever akkoord gaat met opname van het levenslooptegoed zal de financiële instelling 

dat tegoed overboeken naar de werkgever, die het levenslooptegoed onder inhouding van de 

verschuldigde belastingen doorstort op de betaalrekening van werknemer. 

De goedkeuring wordt door de werkgever uitsluitend verleend:  

• Voor de betaling van loon tijdens een periode van verlof;  

• Voor de uitbetaling van het levenslooptegoed bij beëindiging dienstbetrekking; 

• Voor een storting bij inbreng van het levenslooptegoed  bij een nieuwe werkgever;  

• Voor een storting bij inbreng van het levenslooptegoed in een aanspraak ingevolge een 

bestaande pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding.  

 

Artikel 9 Omzetting levenslooptegoed in ouderdomspensioen 

Het levenslooptegoed kan worden aangewend om het ouderdomspensioen te optimaliseren binnen de 

in of krachtens de Wet op de Loonbelasting 1964 gestelde begrenzingen (Witteveenkader). Dit is 

mogelijk tot de dag vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, maar uiterlijk tot de dag voorafgaand 

aan het ingaan van het ouderdomspensioen. Als op dat moment nog een tegoed aanwezig is, en geen 

gebruik is gemaakt van de omzetting in ouderdomspensioen wordt het levenslooptegoed als loon uit 

vroegere dienstbetrekking belast. Het tegoed wordt uiterlijk op de dag voor het ingaan van het 

ouderdomspensioen belast, aangezien daarna de doelstelling achter de levensloopregeling (het 

opbouwen van een voorziening ten behoeve van een periode van verlof gedurende het arbeidzame 

leven) niet meer gerealiseerd kan worden. Dit geldt echter niet als er sprake is van deeltijdpensioen. In 

dat geval blijft de dienstbetrekking immers deels in stand en blijft de mogelijkheid van verlof bestaan.  

 

Artikel 10 Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden werknemer 

Tijdens de verlofperiode gelden in afwijking van de arbeidsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in 

de cao Kiwa NV de navolgende arbeidsvoorwaardelijke afspraken: 

 

Salarisregeling 

• Tijdens het verlof wordt het vaste salaris niet doorbetaald;  

• Voor de jaarlijkse individuele salarisherziening gelden de volgende afspraken: 

Voltijds verlof (loopbaanonderbreking, vroegpensioen): de eventueel toe te kennen 

salarisverhoging zal pro rato gekort worden voor de duur van het voltijds verlof.  

Voltijdsverlof (zorgverlof): de toe te kennen salarisverhoging zal pro rato gekort worden indien 

het zorgverlof langer duurt dan vier maanden 

Eindejaarsuitkering/winstuitkering 

• Voor de jaarlijkse eindejaars-/winstuitkering  gelden de volgende afspraken: 

Voltijds verlof (loopbaanonderbreking, vroegpensioen): de uitkering zal pro rato gekort worden 

voor de duur van het voltijds verlof.  

Voltijdsverlof (zorgverlof): de uitkering zal pro rato gekort worden indien het zorgverlof langer 

duurt dan vier maanden 

Pensioenregeling 

• De werknemer blijft gedurende de voltijd/deeltijd verlofperiode deelnemer aan de bij 

werkgever geldende pensioenvoorziening waarbij de verlofperiode geldt als diensttijd voor de 

pensioenopbouw. 

• De pensioenopbouw tijdens levensloopverlof vindt plaats conform het Pensioenreglement 

ABP.  
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Zorgverzekering 

• Tijdens de onbetaald verlofperiode blijft de werknemer verzekerd voor de zorgverzekering in 

het kader van de Zorgverzekeringswet.  Bij het berekenen van de premie zorgverzekeringswet 

blijft het gedeelte van het brutoloon dat gespaard wordt voor de levensloopregeling buiten 

aanmerking. Dit betekent dat er geen zorgverzekeringspremie wordt berekend over de inleg in 

de levensloopvoorziening. 

 

Overige regelingen 

Ten aanzien van aanwezigheid gerelateerde kostenvergoedingen en rechten, zoals tegemoetkoming 

woon-werkverkeer, reiskostenvergoedingen en incidentele toeslagen  zijn als volgt geregeld: 

• Betaling zal worden gestopt of aangepast  (deeltijd verlofperiode) met ingang van de (deeltijd) 

verlofperiode. 

• De werknemer is gedurende de verlofperiode verzekerd krachtens de 

werknemersverzekeringen (ZW, WIA, WW), krachtens de Wet onbetaald verlof en sociale 

verzekeringen. 

• Tijdens het verlof stopt de opbouw van vakantie- en ATV dagen en vakantietoeslag. 

• Nadat de voltijds verlofperiode drie maanden heeft geduurd eindigt deelname aan de 

leaseauto regeling of kan deze worden opgeschort. De vergoeding van brandstofkosten komt 

tijdens de verlofperiode voor eigen rekening. 

• Indien de levensloop gebruikt wordt voor vroegpensioen, eindigt deelname aan de 

leaseautoregeling op het moment dat het verlof aanvangt. 

 

Artikel 11 Ziekte tijdens de verlofperiode 

Ingeval de werknemer gedurende de verlofperiode ziek wordt, loopt het verlof gewoon door. Indien de 

ziekte doorloopt tot na het einde van de verlofperiode, ontstaat het recht op doorbetaling van loon op 

de eerste werkdag na de verlofperiode. 

De uitkeringen van de tegoeden in de verlofperiode worden vanwege de ziekte niet onderbroken. De 

werknemer heeft in geval sprake is van langdurige ziekte het recht om de overeenkomst 

levensloopsparen tussentijds op te schorten. Dit recht ontstaat vanaf het moment waarop de 

werknemer, na melding van de ziekte bij de werkgever, tenminste zes weken aaneengesloten ziek is 

geweest en naar verwachting van de bedrijfsarts de ziekte van langdurige aard zal zijn. Vanaf het 

moment dat de verlofovereenkomst wordt opgeschort gelden de bij de werkgever afgesproken 

reïntegratie afspraken. De maximale jaarlijkse inleg van 12% dient in het tweede ziektejaar te worden 

aangepast aan de gewijzigde salarisdoorbetaling bij ziekte langer dan 52 weken. Voor het overige is 

cao Bijlage 3 Ziekte en arbeidsongeschiktheid onverminderd van toepassing. 

 

Artikel 12 Terugkeer in de functie 

Werknemer heeft na terugkeer van het verlof een functiegarantie, d.w.z. recht op de functie die de 

werknemer bekleedde bij aanvang van de verlofperiode. 

Werknemer heeft recht op voortzetting van alle arbeidsvoorwaarden zoals die golden bij aanvang van 

de verlofperiode. Werkgever maakt over deze zaken met de werknemer voorafgaand aan het 

levensloopverlof afspraken in de overeenkomst levensloopsparen en draagt zorg voor de uitvoering 

hiervan. 
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Artikel 13 Verbod tot vervreemding en zekerheidsstelling 

Het is de werknemer niet toegestaan zijn aanspraak jegens de werkgever ingevolge deze regeling af 

te kopen, te vervreemden, prijs te geven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid te maken.  

Het is de werknemer niet toegestaan zijn vordering op de financiële instelling te vervreemden, prijs te 

geven dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid te maken. Zodra de werknemer in strijd 

handelt met het bepaalde in dit artikel, eindigt de deelneming aan de levensloopregeling en wordt het 

opgebouwde levenslooptegoed onder inhouding van de gebruikelijke belastingen uitgekeerd aan de 

betrokken werknemer. 

 

Artikel 14 Beschikkingsmacht 

De werkgever zal nimmer aanspraak kunnen maken op het tijdelijk onder zijn berusting zijnde 

levenslooptegoed om daarop een eventuele vordering op de werknemer die hij meent te hebben 

wegens het niet nakomen van verplichtingen van de werknemer tegenover de werkgever, te verhalen. 

Met de periodieke betaling aan de werknemer tijdens de verlofperiode van het levenslooptegoed is de 

werkgever jegens de werknemer ter zake gevrijwaard. 

 

Artikel 15 Overlijden 

Op het moment van overlijden van de werknemer kan het levenslooptegoed ineens ter beschikking 

worden gesteld van de erfgenamen van de werknemer. De fiscale behandeling is dan hetzelfde als bij 

postuum loon. De erfgenamen hebben de keuze om dit loon nog in de aangifte van de overleden 

werknemer in aanmerking te nemen als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking of in hun eigen 

aangifte in aanmerking te nemen als loon uit een vroegere dienstbetrekking van een ander.  

 

Artikel 16 Verklaring of opgave 

In de te ondertekenen overeenkomst levensloopsparen verklaart de werknemer dat hij geen 

aanspraken in gevolge een regeling voor levensloopsparen heeft bij een of meer vorige werkgevers of 

indien zulks niet kan worden verklaard, wat de totale omvang van de aanspraken bij één of meer 

vorige werkgevers is. 

 

Artikel 17 Aanvang en beëindiging van de overeenkomst levensloopsparen 

Door werkgever en de betrokken werknemer wordt een overeenkomst levensloopsparen getekend. 

Deze overeenkomst vangt aan op de dag zoals genoemd in de overeenkomst en eindigt van 

rechtswege op de laatste dag dat de werknemer verlof heeft genoten, behoudens hetgeen hierna is 

bepaald. 

 

De overeenkomst levensloopsparen eindigt: 

• Op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst eindigt; 

• Op het moment dat de werknemer komt te overlijden; 

• Op het moment dat de werknemer één jaar volledig arbeidsongeschikt is. 

 

De overeenkomst levensloopsparen kan voorts door ieder der partijen met onmiddellijke ingang 

worden beëindigd, indien: 

• Eén der partijen in staat van faillissement wordt verklaard; 

• Voor één der partijen surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel op 

andere wijze de vrije beschikking over zijn gehele of gedeeltelijke vermogen verliest; 

• Bij ontslag op staande voet. 
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BIJLAGE 3 DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 

 

De werkgever kan de werknemer die zijn verplichtingen jegens de werkgever niet of niet behoorlijk 

nakomt of zich niet gedraagt zoals een goed werknemer zich behoort te gedragen, een disciplinaire 

maatregel opleggen. 

 

1. Disciplinaire maatregelen 

De disciplinaire maatregelen die kunnen worden opgelegd zijn: 

a. een schriftelijke berisping; 

b. vermindering van het verlof waarop de werknemer in het lopende of daaropvolgende 

kalenderjaar aanspraak heeft met ten hoogste vijf dagen; 

c. onthouding van een periodieke salarisverhoging voor ten hoogste twee opeenvolgende 

kalenderjaren; 

d. terugzetting in een lagere functie voor bepaalde tijd (voor ten hoogste twee jaren) of 

onbepaalde tijd, met of zonder vermindering van salaris; 

e. overplaatsing; 

f. schorsing in de uitoefening van de werkzaamheden van werknemer voor een bepaalde tijd, al 

dan niet met geheel of gedeeltelijk behoud van salaris; 

g. ontslag. 

De hierboven onder sub b t/m f genoemde maatregelen kunnen voorwaardelijk worden opgelegd. Als 

de werknemer binnen een termijn van ten hoogste drie jaren opnieuw een handeling verricht of nalaat 

op grond waarvan de werkgever een disciplinaire maatregel kan opleggen of hij niet voldoet aan de 

bij de oplegging van de maatregel gestelde bijzondere voorwaarden, wordt de maatregel uitgevoerd. 

 

2. Verweer en verantwoording 

a. De disciplinaire maatregel wordt niet eerder opgelegd dan nadat de werknemer in de 

gelegenheid is gesteld zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden ten overstaan van de 

werkgever of ten overstaan van een door de werkgever aangewezen vertegenwoordiger. De 

werknemer kan zich hierbij door een raadsman doen bijstaan. 

b. De verantwoording vindt niet eerder plaats dan na zes werkdagen en niet later dan binnen 

twaalf werkdagen. Op verzoek van de werknemer kan van deze termijn worden afgeweken. 

c. Van een mondelinge verantwoording wordt door de werkgever binnen drie werkdagen een 

schriftelijk verslag opgemaakt, dat na lezing wordt getekend door degene(n) in wiens 

aanwezigheid de verantwoording plaats heeft gevonden en door de werknemer. 

d. Weigert de werknemer de ondertekening, dan wordt daarvan in het verslag melding gemaakt, 

zo mogelijk met vermelding van de redenen. Een afschrift van het verslag wordt per 

aangetekende post naar de werknemer gezonden. 

e. Op zijn verzoek worden de werknemer en zijn raadsman in de gelegenheid gesteld kennis te 

nemen van de bescheiden welke op de hem ten laste gelegde feiten betrekking hebben tenzij 

dat in verband met het vertrouwelijk karakter ervan in redelijkheid niet van de werkgever kan 

worden gevraagd. 

 

3. Kennisgeving 

Van het besluit tot opleggen van een disciplinaire maatregel, dat met redenen is omkleed, wordt 

zo spoedig mogelijk en tegen ontvangstbewijs aan de werknemer een afschrift verstrekt. 

 

4. Uitvoering voorwaardelijk opgelegde disciplinaire maatregel 

De artikelen 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing als een voorwaardelijk opgelegde 

maatregel alsnog ten uitvoer wordt gelegd. 
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5. Tenuitvoerlegging disciplinaire maatregel 

Een disciplinaire maatregel wordt niet ten uitvoer gelegd zolang zij niet onherroepelijk is 

geworden, tenzij bij opleggen van de maatregel onmiddellijke tenuitvoerlegging is bepaald. 

 

6. Mogelijkheden en behandeling van bezwaar 

a. Indien een werknemer van mening is, dat een ten aanzien van hem als zodanig door de 

werkgever genomen besluit in strijd is met een of meer rechten die hij jegens de werkgever 

kan doen gelden, dan wel zijn belangen ernstig schaadt, kan door of namens hem bij de 

werkgever tegen een degelijk besluit een bezwaarschrift tegen een dergelijk besluit worden 

ingediend. 

b. Met een besluit van de werkgever wordt gelijkgesteld: 

I. een handeling door de werkgever, of  

II. een uitgesproken weigering van de werkgever om een besluit te nemen of een handeling te 

verrichten.  De weigering om een besluit te nemen wordt geacht te zijn uitgesproken indien 

binnen de daarvoor bepaalde termijn of, indien een tijdsbepaling ontbreekt, binnen een 

redelijke termijn het besluit niet is genomen of de handeling niet verricht; 

c. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop het besluit 

is genomen; Het bezwaarschrift bevat in elk geval: 

I. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; 

II. de grond(en), waarop het bezwaar berust; 

III. hetgeen wordt gevorderd; 

IV. indien bedoelde vordering tevens een vordering tot schadevergoeding inhoudt, het 

bedrag van de vergoeding. 

d. Een bezwaarschrift dat na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn wordt 

ingediend, wordt niettemin geacht tijdig te zijn ingediend, indien de werknemer aannemelijk 

maakt het te hebben ingediend binnen dertig dagen na de dag waarop hij van het besluit 

redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen; 

e. De werkgever stelt de werknemer binnen drie weken na de dag waarop hij het bezwaarschrift 

heeft ontvangen in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. De werknemer kan 

zich hierbij door een raadsman doen bijstaan; 

f. De werknemer en zijn raadsman worden op hun verzoek in de gelegenheid gesteld kennis te 

nemen van de stukken die op de zaak betrekking hebben; 

g. De werkgever stelt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag op van de mondelinge 

toelichting en zendt dit, door hem ondertekend, in tweevoud naar de werknemer;  

h. De werknemer zendt één exemplaar van het verslag, door hem mede ondertekend, binnen 

drie werkdagen terug naar de werkgever. Door zijn ondertekening geeft de werknemer te 

kennen, dat het verslag een juiste weergave is van de mondelinge toelichting;  

i. Weigert de werknemer de ondertekening, dan doet hij daarvan binnen drie werkdagen 

schriftelijk melding aan de werkgever, met vermelding van de redenen. 

j. De werkgever beslist op het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop hij het heeft 

ontvangen. 

k. Van deze beslissing, die met redenen is omkleed, wordt onverwijld en tegen gedateerd 

ontvangstbewijs aan de werknemer een afschrift verstrekt.  

l. Tenzij de werkgever anders beslist, heeft het indienen van een bezwaarschrift geen 

opschortende werking ten aanzien van het besluit. 

  


