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ALGEMEEN: 
 
 

Ondergetekenden: 
 

- Dutch Space B.V., gevestigd aan de Mendelweg 30, 2333 CS Leiden, hierna te 
noemen “werkgever” 

en 
- De Vereniging FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam 
- De  Vereniging VHP2, gevestigd te Culemborg 

hierna gezamenlijk te noemen “de vakverenigingen” of  “VV” 
 

Komen overeen dat de arbeidsvoorwaarden van Dutch Space worden geregeld door de 
regelingen conform de CAO Metalektro 2011 - 2013 met uitdrukkelijke in achtneming van 
de navolgende en expliciet door partijen op de CAO Metalektro overeengekomen 
uitzonderingen, welke artikelen uit de CAO Metalektro niet van toepassing zijn en 
waarop medewerkers van Dutch Space B.V. geen aanspraak kunnen maken. 
 
Toekomstige significante wijzigingen in de CAO Metalektro zullen onderwerp zijn van 
nader overleg tussen partijen. 
 
De voornoemde uitsluitingen zijn: 
 
a) Collectieve arbeidsovereenkomst in de Metalektro inzake arbeidsmarkt en 

opleidingen (A + O) 2012-2013 
 

b) De volgende artikelen uit de “basis CAO” basis en “CAO HP” 2010/2011 
1. Artikel 3.13: “EVC erkenning van verworven competenties” 
2. Artikel 4.14; Meeruren en overuren 
3. Artikel 6.5; WGA hiaat verzekering 
4. Artikel 6.6; WAO bodemverzekering 
5. Artikel 6.7; Gedifferentieerde WGA premie 
6. Hoofdstuk 7; Pensioenregeling 
7. Artikel 8.2; Reis en verblijfkosten 
8. Artikel 9.6; Vervroegd uittreden 
9. Artikel 9.7: Pensioen 
10. Artikel 10.7; Behandeling van geschillen 
11. Artikel 10.8; Bemiddelingsprocedure 
12. Artikel 10.10; Secretariaatskosten 
 

De CAO Dutch Space 2011-2013 hoofdstuk 1 tot en met 12 en de daarbij behorende 
bijlagen zijn onverminderd van toepassing. 
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OVERIGE AFSPRAKEN 2011-2013:  
 
 

1. VAKBONDSBIJDRAGE: 

Werkgever stelt aan de vakverenigingen in 2011, 2012 en 2013 per werknemer een 
bedrag van € 19,21 als vakbondsbijdrage beschikbaar. Voor de bepaling van het 
aantal werknemers wordt uitgegaan van de stand per 30 juni respectievelijk  2011, 
2012 en 2013. De verdeling van de bijdrage zal gebaseerd worden op het aantal 
leden per vakorganisatie. 

2. PENSIOENPREMIE: 

Voor 2012 is de verdeling van de pensioenpremie als volgt vastgesteld: 
De verhouding in de premieverdeling tussen werkgever/werknemer blijft 60/40 
waarbij voor de werknemer geldt dat de premie over 2012 gemaximeerd is op 25,8% 
van de pensioengrondslag. Daarnaast levert de werknemer 16 vakantie-uren per jaar 
in bij een voltijds dienstverband. Bij in- en uitdiensttredingen in 2012 zal de bijdrage in 
vakantie-uren naar rato worden vastgesteld. Werkgever zal het verschil met de 
kostendekkende premie aanvullen tot een maximum van 35,0%. 
 
In 2012 zullen de voorwaarden voor de pensioenpremie over 2013 besproken 
worden.  

 

3. WERKKOSTENREGELING: 

Partijen zijn overeengekomen dat de invoering van de werkkostenregeling in 2014 
niet zal leiden tot een korting c.q. verruiming van de huidige afspraken. De 
werkkostenregeling zal kosten neutraal worden ingevoerd. 
 

4. VAKANTIEDAGENREGELING: 

Dutch Space zal, conform de nieuwe vakantiedagenwetgeving, de niet genoten 
wettelijke vakantiedagen (=4 x de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur) 6 
maanden na afloop van het jaar waarin de rechten werden opgebouwd, laten 
vervallen. 
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Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1.1: DEFINITIES 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
1. "Werknemer":  

degene die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7: 610 van het Burgerlijk 
Wetboek heeft gesloten, dan wel, al dan niet als thuiswerker, - anders dan in de 
zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep - in aangenomen werk persoonlijk 
arbeid verricht; 
 

2. "Werkgever": 
de natuurlijke of rechtspersoon voor wie een Werknemer als bedoeld in lid 1 arbeid 
pleegt te verrichten; 
 

3. "V.V.": 
de werknemersvakverenigingen, genoemd in de aanhef van deze overeenkomst; 
 

4. "Loonsom Coördinatiewet Sociale Verzekering": 
het totaal van het loon als omschreven in de artikelen 4 tot en met 8 van de 
Coördinatiewet Sociale Verzekering 1997, met dien verstande dat de in artikel 6.4 
van de CAO in de Metalektro bedoelde WAO- en WW-uitkeringen die via de 
werkgever worden betaald, alsmede de in genoemd artikel bedoelde aanvullingen 
hiertoe niet worden gerekend. 
 

5. "Feestdagen": 
Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en 
Tweede Kerstdag en de Nationale Feestdag (30 april). 
 

6. "De Basis Jaarlijkse Arbeidsduur (BJA)": 
het saldo van het aantal dagen in een kalenderjaar verminderd met: 
a. het aantal zaterdagen en zondagen in dat jaar, 
b. de vakantiedagen als bedoeld in Artikel 5.3 eerste en tweede volzin van deze 

CAO, 
c. de feestdagen die niet op zaterdag of zondag vallen, 
d. 13 roostervrijedagen (104 vrije roosteruren), vermenigvuldigd met 8 uren¹ 

 
De BJA bedraagt in 2011: 1728 uur 
De BJA bedraagt in 2012: 1720 uur 
De BJA bedraagt in 2013: 1712 uur 
 

7. "Voltijd": 
een/het aantal te werken uren (op kalenderjaarbasis) gelijk aan de BJA. 
 

8. "Deeltijd" / “Deeltijdarbeid”: 
een/het aantal te werken uren (op kalenderjaarbasis) minder dan de BJA. 
 

9. "Dienstrooster" 
 het voor de Werknemer vastgesteld rooster van werktijden en rusttijden, vrije 
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roosteruren en vakantietijden. 
 

10. "Normale werkdag": 
de volgens het vastgestelde rooster door de Werknemer op een kalenderdag te 
werken uren. 

 
11. "Vrije roosteruren": 

uren waarop de Werkgever de Werknemer binnen het dienstrooster vrijstelt van 
dienst. Ook wel arbeidsduurverlenging (ADV) 
 

12. “vrije roosterdagen”: 
dagen waarop de Werkgever de Werknemer binnen het dienstrooster vrijstelt van 
dienst. Ook wel arbeidsduurverlenging (ADV) 
 

13. "Meeruren": 
de gewerkte uren die de Werknemer in opdracht van de Werkgever heeft gewerkt 
boven de BJA. 
 

14. "Overuren": 
de gewerkte uren die de Werknemer in opdracht van de Werkgever heeft gewerkt: 
a. boven het aantal te werken uren volgens dagrooster voor zover het aantal 

gewerkte uren het aantal van 8 te boven gaat; 
b. op feestdagen of op roostervrije zaterdagen en zondagen. 
De zon- en feestdagen worden geacht te duren van middernacht tot middernacht. 
 

15. "Afwijkende werktijd": 
een andere werktijd op een kalenderdag dan de werktijd welke voor de betreffende 
Werknemers als normale werkdag is vastgesteld maar waarbij het aantal uren 
volgend het rooster van die dag niet wordt overschreden. 
 

16. "Ploegendienst": 
het verrichten van arbeid in een systeem waarin de werktijden van twee of meer 
groepen Werknemers op elkaar aansluiten of uitsluitend ten behoeve van het 
overdragen van de werkzaamheden elkaar op geringe mate overlappen. Hierbij zal 
door de betrokken Werknemer in regelmaat (bijvoorbeeld wekelijks) gedurende een 
langere termijn van dienst worden gewisseld. 
 

17. "Functiejaren": 
de hele jaren gedurende deWerknemer werkzaam is geweest in de salarisgroep, 
waarin hij is ingedeeld te rekenen vanaf het tijdstip waarop hij de voor die 
salarisgroep geldende minimum leeftijd heeft bereikt of, indien dit op hogere leeftijd 
het geval is, vanaf het tijdstip waarop hij is ingedeeld in die salarisgroep. 
Onder functiejaren wordt mede begrepen 
a. de fictieve jaren welke de Werkgever aan de Werknemer heeft toegekend bij 

invoering van een salarissysteem in de onderneming; 
b. de fictieve jaren welke de Werkgever aan de Werknemer heeft toegekend op 

grond van zijn vroegere werkzaamheden in een lagere salarisgroep in de 
onderneming, waarbij de hoogte van het salaris in een lagere salarisgroep mede 
bepalend is; 

c. de fictieve jaren welke de Werkgever aan een Werknemer bij indiensttreding 
toekent op grond van zijn ervaring in een andere onderneming. 
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18. "Salaris": 
het tussen Werkgever en Werknemer overeengekomen periodiek te betalen bedrag 
als vaste beloning voor de werkzaamheden in de door Werknemer uitgeoefende 
functie. 
 

19. "Jaarsalaris": 
het tussen Werkgever en Werknemer overeengekomen periodiek te salaris berekend 
op jaarbasis. 
 

20. "Oververdienste": 
hetgeen een Werknemer eventueel uit hoofde van een beloningssysteem per periode 
verdient boven zijn voor dezelfde periode overeengekomen salaris. 
 

21. "Beloningssysteem": 
een systeem waarbij de wijze van taakvervulling (individueel, groepsgewijs of 
collectief) wordt vast gesteld volgens één of meer kwantificeerbare factoren, of 
volgens een samenstel van factoren waarvan de meeste respectievelijk de 
belangrijkste kwantificeerbaar zijn (prestatiebeloning- respectievelijk 
prestatiebeoordelingssystemen). Bij deze systemen zijn fluctuaties mogelijk. 
Hieronder vallen derhalve niet vakantietoeslag, winstdeling, gratificatie en andere 
eindejaarsuitkeringen, alsmede overwerk-, ploegen-, arbeidsomstandigheden- en 
andere inconveniëntentoeslagen. 
 

22. "Jaarverdienste": 
het jaarsalaris vermeerderd met de vaste oververdienste, of ingeval van fluctuerende 
oververdienste de gemiddelde oververdienste van de Werknemer in het laatst 
verstreken kalenderjaar. De jaarverdienste heeft betrekking op het in het kalenderjaar 
door de Werknemer te werken aantal uren, de in lid 5 van dit Artikel bedoelde 
feestdagen, alsmede de voor hem geldende vrije roosteruren en vakantie. 
 

23. "Periodeverdienste": 
het dertiende deel van de jaarverdienste. 
 

24. "Uren verdienste": 
0,625 % van de periodeverdienste. 
 

25. CAO 
De CAO is van toepassing op de Werknemers van Dutch Space die een functie 
vervullen met een salarisklasse van ten hoogste 11, of zijn opgenomen in de 
salarisplanningsmethodiek en een richtklasse hebben van ten hoogste klasse 11 dan 
wel in een Jeugdklasse (J6 t/m J8) zijn ingedeeld tenzij in deze CAO anders is 
besloten. 
 

26. CAO-HP 
De CAO-HP is van toepassing op de Werknemers die een functie vervullen met een 
salarisklasse van ten minste 12 of ten hoogste 18, of zijn opgenomen in de 
salarisplanningsmethodiek en die een richtklasse hebben van 12 of hoger, tenzij in 
deze CAO anders is besloten. 
 

27. Dutch Space CAO 
De Dutch Space CAO is, tenzij anders vermeld, geldig voor zowel Werknemers 
vallend onder de CAO als de onder de CAO-HP. 
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ARTIKEL 1.2: WERKINGSSFEER 
 
1. Deze arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op de Werknemers die in dienst zijn 

van de Werkgever. 
2. De Werkgever zie artikel 1.1 lid 2 
3. De Werknemer zie artikel 1.1 lid 1 
4. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de bestuurders van de onderneming 

en de functionarissen, die rechtstreeks bij het bepalen van het ondernemingsbeleid 
zijn betrokken, dan wel zijn ingedeeld in een functieniveau of functieklasse niet 
vallend onder artikel 4.1, tenzij dit uitdrukkelijk met de Werkgever is overeengekomen 

5. Alle Werknemers, met in achtneming van het gestelde in lid 4 van dit Artikel, vallen 
onder de Dutch Space CAO ook indien de individuele Werknemer is uitgeleend of 
gedetacheerd. 

 
Toelichting bij lid 2: 
Voor de begrippen "bestuurder" en "onderneming" wordt verwezen naar de Wet op de 
ondernemingsraden, artikel 1 lid 1. 
 
 

ARTIKEL 1.3: GUNSTIGER EN ANDERE BEPALINGEN / FLEXIBILISERING 
 
1. De Werkgever kan in voor Werknemers gunstige zin van bepalingen van deze 

overeenkomst afwijken. 
2. De Werkgever kan niet in voor Werknemers ongunstige zin van bepalingen van deze 

overeenkomst afwijken. 
3. De Werkgever zal in zijn onderneming geldende arbeidsvoorwaarden, die voor alle of 

één of meer groepen van Werknemers in gunstige zin van bepalingen van deze 
overeenkomst afwijken, niet in ongunstige zin wijzigen dan na voorafgaand overleg 
met de ondernemingsraad (Bedrijfsregelingen) en de V.V. (CAO) 

4. De Werkgever die om belangrijke redenen zoals de continuïteit van de onderneming 
en/of de daarmee verband houdende werkgelegenheid in de onderneming voor alle 
of één of meer groepen van Werknemers wenst af te wijken van het gestelde in lid 2 
van dit artikel, kan daartoe overgaan indien daarover overeenstemming is bereikt met 
V.V.. 
De aldus vastgestelde regeling treedt voorzover nodig in de plaats van de betreffende 
CAO-bepalingen. 
De Werkgever stelt de betrokken Werknemers schriftelijk in kennis van de gesloten 
overeenkomst, van de bepalingen van deze CAO waarop de afwijking betrekking 
heeft, van de ingangsdatum, welke na de kennisgeving moet zijn gelegen, en van de 
duur van de overeenkomst. 

5. De op basis van dit Artikel van een vorige CAO overeengekomen regeling(en) blijft 
resp. blijven van kracht, ook na wijziging(en) van de CAO bepaling(en) waarvan bij 
die regeling(en) is afgeweken, zulks met inachtneming van de bij die regeling(en) 
overeengekomen looptijd. 

 
Toelichting bij lid 3: 
Dit lid heeft betrekking op de overlegprocedure bij voorgenomen wijzigingen in 
arbeidsvoorwaarden voor groepen Werknemers. 
Daarnaast zijn ook op de arbeidsovereenkomsten de algemene bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing zoals genoemd in de artikelen 6: 248 en 6: 258. 



 

DATUM: 23-12-2011 
Issue: 01 

PAGINA: 12 

 

 
 
Dutch Space B.V. 
All rights reserved. Disclosure to third parties of this document or any part thereof, or use of any information contained for purposes other than provided 
 for by this document, is not permitted, except with prior and express written permission. 

 
 

ARTIKEL 1.4: NEVENBEDINGEN 
 
Indien tussen Werkgever en Werknemer een concurrentiebeding en/of regeling inzake 
octrooi-, auteurs- of publicatierecht is overeengekomen, zal/zullen die regelingen tussen 
partijen schriftelijk worden vastgelegd. 
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Hoofdstuk 2: ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 

ARTIKEL 2.1: OVERWERK*) 
 
1. De Werkgever zal tijdig de ondernemingsraad inlichten wanneer hij overwerk wil laten 

verrichten: 
a) voor een langere periode dan 6 maanden;  
b) voor een langere periode dan 4 weken voor meer dan 45 uur per week;  
c) voor een nieuwe periode waardoor tezamen met reeds te verrichten overwerk 

aaneengesloten overwerkperiode voor de betreffende groep(en) werknemers 
ontstaat als onder a. en b. bedoeld;  

d) op achtereenvolgende zondagen. 
2. De Werkgever pleegt over het overwerk overleg met de ondernemingsraad indien 

deze daartoe de wens te kennen geeft.  
3. Wanneer de Werkgever, voorzover nodig, de in de voorgaande leden geregelde 

procedures in acht heeft genomen, is de werknemer van 18 jaar of ouder gehouden 
het overwerk te verrichten. Deze verplichting geldt niet voor de werknemer die een 
beroep doet op zijn gezondheid. Bij verschil van mening dient, zo mogelijk met 
inschakeling van de bedrijfsarts, een medische verklaring te worden overgelegd. 

4. Indien overwerk op zondagen of op de in artikel 1.1 lid 5 genoemde feestdagen 
noodzakelijk is, houdt de Werkgever bij het aanwijzen van Werknemers daarvoor 
ernstig rekening met hun consciëntie. 

 
Aanbevelingen: 

1. Op de Werkgever wordt een beroep gedaan om overwerk waar mogelijk te beperken.  
2. bij lid 3: De Werkgever wordt aanbevolen om, wanneer een Werknemer aantoont dat persoonlijke 

omstandigheden resp. zijn gezinssituatie het verrichten van overwerk extra bezwaarlijk maken, 
hiermede ernstig rekening te houden.  

3. bij lid 4: De Werkgever wordt aanbevolen overwerk op zaterdagen en zon- en feestdagen te 
vermijden. 

 
 

ARTIKEL 2.2: CONSIGNATIE* 
 

1. Teneinde de noodzakelijke continuïteit van bepaalde activiteiten van de 
onderneming voldoende te kunnen waarborgen, kan van de Werknemer worden 
verlangt, dat hij zich buiten de voor hem geldende werktijden bereikbaar en 
beschikbaar houdt. 

2. De Artikelen 'consignatie' (3.15; 3.16; 3.17 en 3.18) zijn uitsluitend van kracht voor 
CAO-personeel.  

3. Gedurende de looptijd van deze CAO zal, indien noodzakelijk, in specifieke 
situaties voor HP-medewerkers een ad hoc regeling getroffen worden. Een en 
ander ter beoordeling van de Werkgever. 

 
 

ARTIKEL 2.3: VOORWAARDEN CONSIGNATIE 
 

1. De duur van de consignatieperiode bedraagt: 

 

Op werkdagen: Het aantal uren tussen einde werktijd en 
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aanvang werktijd van de volgende dag. 

Op zaterdagen, 
zondagen en 
feestdagen: 

Een vol etmaal. 

 

2. De geconsigneerde Werknemer is gedurende de consignatieperiode bereikbaar 
en beschikbaar. 

3. Het hoofd van de afdeling zal na duidelijke afspraak met de Werknemer hiervan 
aan de afdeling Human Resources vooraf schriftelijk mededeling doen. 

 
 

ARTIKEL 2.4: VERGOEDING CONSIGNATIE 
 

1. Consignatie: 
Voor het geconsigneerd zijn wordt een vergoeding toegekend voor: 
a) Werkdagen, per avond of nacht: Euro 14,07 (bruto) 
b) zater- /zon- /feest- en collectieve roostervrije dagen, per etmaal: Euro 28,14 

(bruto) 
2. Gewerkte uren: Als overwerk. 
3. Reisuren: De werkelijk gemaakte reistijd wordt vergoed als zijnde nominale 

werktijd (geen toeslagen). 
4. Reiskosten: 

a) Bij het reizen per openbaar vervoermiddel worden de werkelijke reiskosten 
vergoed. 

b) Bij het reizen per eigen auto geldt de zakelijke kilometer vergoeding. 
 
 

ARTIKEL 2.5: OPROEPEN BUITEN DE NORMALE WERKTIJD 
 

Indien een Werknemer wordt opgeroepen voor werkzaamheden buiten de normale 
werktijd zonder geconsigneerd te zijn, worden per uitgevoerde oproep de navolgende 
vergoedingen gegeven: 

 
1. Gewerkte uren: Als overwerk . 
2. Reisuren: De werkelijke gemaakte reisuren worden vergoed. 
3. Reiskosten 

a) Bij het reizen per openbaar vervoermiddel worden de werkelijke reiskosten 
vergoed. 

b) Bij het reizen per eigen auto geldt de zakelijke kilometer vergoeding. 
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Hoofstuk 3: Winstdelingsregeling 2011 en 2012 
 

Het bedrag van de winstdeling wordt berekend op het niveau van EADS N.V., resp. de 
divisie Astrium. De berekening en vaststelling van het bedrag geschiedt dus niet door 
Dutch Space B.V. Ter informatie is de berekeningsmethode hieronder opgenomen in 
de tekst. De volledige tekst van de EADS winstdelingsregeling is opgenomen in bijlage 
A (Engels). 

 
Nadere regels zijn: 

 
1. Het winstdelingsbedrag wordt uitgekeerd aan iedere werknemer die op 31 

december  2011 en/of 2012 in dienst is, naar rato van percentage deeltijd op 31 
december en het aantal maanden dienstverband over het jaar 2011 en/of 2012 
waarop de winstdeling betrekking heeft. 

2. Op het winstdelingsbedrag worden alle wettelijke heffingen in mindering gebracht; 
3. Het winstdelingsbedrag is geen onderdeel van de pensioengrondslag; 
4. Het beschikbare bedrag voor de winstdelingsregeling is gemaximeerd tot 3% van 

de EBIT van Dutch Space BV volgens haar jaarrekening; 
5. De feitelijke betaling geschiedt na formele publicatie van de jaarrekening van 

EADS N.V.; 
 
 
Berekeningsmethodiek zoals gehanteerd door EADS N.V. 
(verkorte weergave en vertaling; voor volledige versie dient te worden uitgegaan van de volledige Engelse versie) 

 
De winstdeling is gebaseerd op het resultaat van EADS N.V. en de bijdrage van de 
divisie Astrium daaraan tot een maximum van 70%. De grondslag is het resultaat vóór 
financiële baten en lasten, belastingen, goodwill afschrijvingen en buitengewone baten 
en lasten; de grondslag is genaamd EBIT. EBIT uitgedrukt als een percentage van de 
omzet wordt ROS genoemd. 
 
Het bedrag dat per medewerker beschikbaar staat wordt berekend door: 
 
A. ROS ≤ 0. Geen winstdeling behalve indien of EADS N.V. of de divisie een ROS ≥ 

0 heeft. 
B. ROS ≥ 0, maar ≤ 2%. Totaal bedrag wordt berekend door:  

EADS N.V. omzet x 2% x 5% x 30% plus 
Divisie omzet x 2% x 5% x 70% 

C. ROS ≥ 2% tot een max. van 10%. 
EADS N.V. EBIT x (0.075 x EADS N.V. ROS + 1.35%) plus divisie EBIT x (0.175 
x divisie ROS + 3.15%). 

 
Het bedrag berekend volgens de bovenstaande formule wordt vervolgens gedeeld door 
het totaal aantal EADS N.V. werknemers voor het EADS N.V. gedeelte en het totaal 
aantal divisie werknemers van het divisie gedeelte. De som van deze twee bedragen is 
het winstdelingsbedrag per werknemer. 
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Hoofdstuk 4: SALARISBEPALINGEN 
 
 

ARTIKEL 4.1: FUNCTIEWAARDERING 
 

1. Indeling (classificatie) van functies door Werkgever vindt plaats op basis van het 
in 2004 geïntroduceerde systeem van functiewaardering, de 
“FunctieNiveauMatrix” (FNM) (zie: Bijlage B) en het Universeel Systeem 
Berenschot (USB). 

2. Het te waarderen functieprofiel van de betreffende functie wordt via de afdeling 
Human Resources door de betreffende leidinggevende aangeboden aan de 
“Functie Indelings Commissie” (FIC). De FIC stelt een indelingsadvies op en 
stuurt deze aan de Werkgever. De Werkgever stelt de definitieve indeling (functie-
eindklasse) van de functie vast. De resultaten van deze indeling worden 
vastgelegd in de FunctieMatrix. Zowel de FNM als de FunctieMatrix zijn 
openbaar. (zie: Bijlage C, voor de meest actuele stand zie de intranetpagina van 
de afdeling HR) 
Werkgever informeert de Ondernemingsraad over het indelingsbesluit. 

3. De FNM onderscheidt 10 functieniveau’s van 1 tot en met 10. Deze 
functieniveau’s corresponderen met de salarisklassen 8 t/m 17 (zie onderstaande 
tabel) 

 
Functieniveau Functiegroepen CAO / 

CAO-HP 
1 8 CAO 
2 9 CAO 
3 10 CAO 
4 11 CAO 
5 12 CAO-HP
6 13 CAO-HP 
7 14 CAO-HP 
8 15 CAO-HP 
9 16 CAO-HP 

10 17 CAO-HP 
 

4. Indien de Werkgever bij de indeling van functies gebruik wil maken van een 
systeem dat afwijkt van de in lid 1 genoemde systemen kan dit slechts 
geschieden in overleg met de V.V.. Dit geldt ook voor wijzigingen van de 
toegepaste systemen of invoering van een nieuw functiewaardelingssysteem. 

5. De Werknemer wiens functie is ingedeeld kan tegen de beslissing van de 
Werkgever in beroep gaan. Hiervoor dient hij de beroepsprocedure 
funciewaardering te te volgen (zie: Bijlage D) 

 
 

ARTIKEL 4.2: FUNCTIEGROEPEN 
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1. Elke functie die in de onderneming wordt uitgeoefend wordt ingedeeld in 
Functieniveau, gekoppeld aan een Functiegroep. De Functiegroepen zijn 
onderverdeeld in de volgende categorieen: 
  
Catergorie Functiegroep / Salarisklasse 
Jeugd J5; J6; J7 
CAO 8 t/m 11 
CAO-HP 12 t/m 17 
SPM HBO; ACA 

 
2. De indeling van de functies geschiedt aan de hand van de Functiematrix, welke 

met toelichting deel uitmaakt van deze overeenkomst (Zie bijlage C) 
 
 

ARTIKEL 4.3: DEFINITIES 
 

Functie-groep: De verzameling van functies die uit het oogpunt van 
functiezwaarte gelijkwaardig zijn. 
 

Salaris: Het tussen Werkgever en Werknemer overeengekomen te 
betalen bruto bedrag per jaar (in 13 perioden van 4 weken) 
als vaste beloning voor de werkzaamheden in de door de 
Werknemer uitgeoefende functie, exclusief vakantietoeslag 
 

Eindsalaris: Het eindsalaris is het salaris, waarbij op grond van de 
salarisklasse en de geldende beoordeling, geen verhoging 
meer wordt toegekend. 
 

Periodesalaris: Het 1/13 deel van het salaris. 
 

Basisuurloon: 0,625 % van het periodesalaris. 
 

 
 

ARTIKEL 4.4.A: FUNCTIE-GROEPEN CAO 
 

Elke functie die bij de Werkgever wordt uitgeoefend, wordt ingedeeld in een functie-
groep. Er zijn 4 functie-groepen, aangeduid met de nummers 8 t/m 11. 

 
 

ARTIKEL 4.4.B: FUNCTIE-GROEPEN CAO-HP 
 

Elke functie die bij de Werkgever wordt uitgeoefend, wordt ingedeeld in een functie-
groep. Er zijn 6 functie-groepen, aangeduid met de nummers 12 t/m 17. 
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ARTIKEL 4.5.A: INSCHALEN VAN DE WERKNEMERS IN SALARISKLASSEN 
CAO 
 

1. De Werkgever schaalt de Werknemers in salarisklassen in op grond van de door 
hen uitgeoefende functies. 

2. Aan elke functie-groep is een salarisklasse gekoppeld, aangeduid met de nummers 
8 t/m 11 (zie: Bijlage E) 

3. Jeugdige Werknemers beneden de 23 jaar worden ingeschaald in de 
salarisklassen van J2 t/m J7 (zie: Bijlage F). 

4. Nieuwe Werknemers met een voltooide hogere beroepsopleiding en geen of weinig 
werkervaring, worden gedurende de aanloop naar inschalen in een salarisklasse 
ingeschaald in de salarisplanning-methodiek HBO/ACA (zie: Bijlage G) met een 
richtklasse kleiner dan 12. 

 
 

ARTIKEL 4.5.B: INSCHALEN VAN DE WERKNEMERS IN SALARISKLASSEN CAO-
HP 

 
1. De Werkgever schaalt de Werknemers in salarisklassen in op grond van de door 

hen uitgeoefende functies. 
2. Aan elke functie-groep is een salarisklasse gekoppeld, aangeduid met de 

nummers 12 t/m 18 (zie: Bijlage H) 
3. Nieuwe Werknemers met een voltooide hogere beroepsopleiding en geen of 

weinig werkervaring, worden gedurende de aanloop naar inschalen in een 
salarisklasse ingeschaald in de salarisplanning-methodiek (SPM) HBO of ACA 
(zie: Bijlage H) met een richtklasse groter dan 11. 

 
 

ARTIKEL 4.6: DE JAARLIJKSE SALARISVASTSTELLING CAO + CAO-HP 
 
1. Aan iedere Werknemer wordt jaarlijks met ingang van de eerste periode een 

salarisverhoging toegekend tot het moment, waarop hij zijn eindsalaris in de voor 
hem geldende salarisklasse heeft bereikt. Aan jeugdige Werknemers tot en met 23 
jaar wordt daarnaast jaarlijks per 1 juli een salaris verhoging toegekend. 

 
2. Het eindsalaris dient in de regel te worden bereikt voor de leeftijd van 55 jaar. 
 
3. Het bedrag van de verhoging wordt vastgesteld op grond van salarisklasse, aantal 

perspectiefjaren (CAO) danwel Relatieve Salaris Positie (RSP) (CAO-HP) en 
geldende beoordeling. 

 
4. Bij gelijk blijvende salarisklasse en beoordeling wordt een normverhoging 

toegekend. Voor jeugdige Werknemers tot en met 23 jaar wordt het bedrag van de 
verhoging vast gesteld op grond van salarisklasse, leeftijd en beoordeling. 

 
5. In één salarisronde kan de beoordeling ten opzichte van die, welke in de 

voorgaande salarisronde werd toegepast, met ten hoogste één niveau worden 
gewijzigd 

 



 

DATUM: 23-12-2011 
Issue: 01 

PAGINA: 20 

 

 
 
Dutch Space B.V. 
All rights reserved. Disclosure to third parties of this document or any part thereof, or use of any information contained for purposes other than provided 
 for by this document, is not permitted, except with prior and express written permission. 

6. In één salarisronde kan de salarisklasse ten opzichte van die, welke in de 
voorgaande salarisronde werd toegepast, met ten hoogste één klasse worden 
verhoogd. Inschaling in een hogere salarisklasse is slechts mogelijk indien het 
nieuwe salaris tenminste gelijk is aan het minimum salaris van de hogere 
salarisklasse. 

 
 

ARTIKEL 4.7.A: AANPASSING VAN HET SALARIS BIJ BENOEMINGEN CAO 
 

Bij benoeming in een zwaardere functie volgt gelijktijdig een salaris verhoging ten 
bedrage van tenminste één normverhoging van de nieuwe salarisklasse. 

 
 

ARTIKEL 4.7.B: AANPASSING VAN HET SALARIS BIJ BENOEMINGEN CAO-HP 
 

Bij benoeming in een zwaardere functie volgt gelijktijdig een salaris verhoging ten 
bedrage van 4% tot 7% van het normsalaris van de nieuwe salarisklasse. 

 
 

ARTIKEL 4.8: AANPASSING VAN HET SALARIS BIJ PLAATSING IN EEN 
LAGERE FUNCTIE 

 
1. Functie verlaging als gevolg van een reorganisatie 

 
a) De Werknemer behoudt, tot het moment van herplaatsing, doch uiterlijk tot na een 

half jaar na inwerkingtreding van de nieuwe organisatie, het salaris en de 
schriftelijke vastgelegde salarisaanspraken, verbonden aan de functie, die de 
Werknemer tot het moment van herplaatsing heeft vervuld. 

b) Aan de Werknemer, die wordt herplaatst in een lager gewaardeerde functie, 
waarbij het salaris van de betrokkene op het moment van herplaatsing hoger is 
dan het salaris in de nieuwe functie behorende bij een F beoordeling met 0 
perspectiefjaren (Werknemers vallend onder de CAO) respectievelijk  hoger is 
dan het 100% norm salaris (Werknemers vallend onder de CAO-HP), wordt het 
verschil tussen beide salarissen gecompenseerd door middel van een 
persoonlijke toelage. 

c) De in sub b van dit lid vermelde persoonlijke toelage zal worden afgebouwd door 
de toekomstige collectieve structurele salarisverhogingen, berekend over het 
nieuwe (lagere salaris) in mindering te brengen op de persoonlijke toelage. 

d) Pensioenopbouw vindt plaats over het nieuwe salaris verhoogd met de 
persoonlijke toelage. 

e) De persoonlijke toelage zal worden beëindigd op het moment dat het salaris van 
de Werknemer behorende bij de nieuwe functie, tenminste gelijk is aan het salaris 
dat de Werknemer had op het moment waarop hij werd herplaatst in de lagere 
functie. 

f) In principe zal een Werknemer niet worden geplaatst op een functie die meer dan 
twee salarisschalen lager is gewaardeerd dan de functie die de Werknemer vóór 
de reorganisatie bekleedde. 

g) De Werknemer, die wordt herplaatst op een lager gewaardeerde functie, waarbij 
het salaris van de betrokkene op het moment van plaatsing lager is dan het 
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maximaal bereikbare salaris in de nieuwe functie, wordt horizontaal overgeplaatst 
in de salarisschaal van de nieuwe functie. Is de horizontale overplaatsing niet 
mogelijk, dan zal hij worden ingepast in de naast hogere salaristrede, 
I. (Voor Werknemers vallend onder de CAO)doch nooit hoger dan het maximaal 

bereikbare salaris van de nieuwe functie (maximum: F beoordeling; 0 
perspectiefjaren). 

II.  (Voor Werknemers vallend onder CAO-HP) doch nooit hoger dan het 
maximaal bereikbare (100% RSP) salaris van de nieuwe functie 

h) Aan de Werknemers die wordt geplaatst in een hoger gewaardeerde functie wordt 
een salaris toegekend overeenkomstig de salarisschaal van deze functie, 
eventueel met toekenning van maximaal één (1) normverhoging (CAO) 
respectievelijk maximaal 4% (CAO-HP) salarisverhoging. Indien het verschil in 
inschaling tussen de oude en de nieuwe functie meer dan één salarisschaal 
bedraagt, zal de Werknemer evenwel, onder condities als hiervoor vernoemd, 
worden geplaatst in de naast hogere schaal van zijn oude functie. 

i) Niet-persoonlijke en persoonlijke toeslagen alsmede functiegebonden 
emolumenten vervallen voor zover deze in de nieuwe functie niet meer, of in 
mindere mate aan de orde zijn. 

j) Het bepaalde in sub a tot en met i van dit lid is eveneens van toepassing bij 
wijziging van een functie met aanvulling van passende of geschikte 
werkzaamheden. 

k) Wanneer aan de Werknemer in het salarisniveau, dat aan zijn nieuwe functie is 
verbonden, nog periodieken kunnen worden toegekend, zullen deze verhogingen 
op normale wijze en op normale tijdstippen - voorzover zij het maximumsalaris 
van de nieuwe functie, behorende bij de beoordeling, niet te boven gaan - worden 
toegekend. 

 
2. Afbouw loopbaan 

a) Bij plaatsing in een functie, die in een lagere functie-groep is ingedeeld, ten 
gevolge van omstandigheden waarop de Werknemer geen invloed heeft kunnen 
uitoefenen, wordt de Werknemer ingeschaald in de bijbehorende lagere 
salarisklasse (CAO: maximum F beoordeling; 0 perspectiefjaren; CAO-HP 100% 
RSP). Het actuele salaris wordt, afhankelijk van de leeftijd van de Werknemer, 
jaarlijks in maximaal 120 maanden afgebouwd. 

b) Daarnaast krijgt de Werknemer een schaalsalaris in de lagere salarisklasse 
behorend bij de beoordeling in de oude functie. Het schaalsalaris wordt verhoogd 
met de verhoging(en) uit de individuele- en collectieve loonronde(s) totdat dit 
schaalsalaris weer gelijk is aan het actuele salaris. 

c) Het verschil tussen het actuele salaris en het schaalsalaris op moment van 
plaatsing is de persoonlijke toeslag. Deze toeslag wordt éénmalig vastgesteld. 
I. Afbouw persoonlijke toeslag Werknemer < 50 jaar: 

De toeslag wordt jaarlijks in evenredige delen afgebouwd. De duur van de 
afbouw wordt bepaald door het aantal opgebouwde dienstjaren 
(onafgebroken diensttijd) door twee te delen. Voor Werknemers jonger 
dan 50 jaar geldt een maximum van 60 maanden. 

II. Afbouw persoonlijke toeslag Werknemer  50 jaar: 
De toeslag wordt jaarlijks in evenredige delen afgebouwd. De duur van de 
afbouw wordt bepaald door het aantal opgebouwde dienstjaren 
(onafgebroken diensttijd) door twee te delen. Voor Werknemers van 50 
jaar en ouder geldt een maximum van 120 maanden. 

 
3. Demotie als gevolg van verwijtbaar gedrag Werknemer 
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a) Bij plaatsing in een lagere functie als gevolg van het verwijtbaar gedrag van de 
Werknemer, wordt deze Werknemer direct ingeschaald in het lagere schaalsalaris 
(CAO: maximum F beoordeling; 0 perspectiefjaren; CAO-HP 100% RSP). Alle 
emolumenten verbonden aan de oorspronkelijke functie vervallen direct bij 
plaatsing. Eventuele financiële gevolgen worden op de eerste dag van de eerst 
volgende periode geëffectueerd. 

b) Er is geen sprake van een persoonlijke toeslag 
c) De Werknemer wordt maximaal twee salarisklassen lager ingedeeld. 

 

ARTIKEL 4.9: PENSIOENGARANTIE 50PLUS 

 

1. De Werknemer die op het moment van de salarisverlaging 50 jaar of ouder is, wordt 
in de gelegenheid gesteld om op vrijwillige basis de pensioenopbouw op het oude 
salaris, direct voorafgaand aan de verlaging, voort te zetten. 

2. De Werkgever zal in dat geval 60% van de meerkosten van de pensioenpremie voor 
haar rekening nemen. 
 
 

ARTIKEL 4.10: MEERUREN EN OVERUREN; UITSLUITEND VOOR WERKNEMERS 
VALLEND ONDER DE CAO 

 
1. Toeslag 

Over overuren wordt de navolgende toeslag betaald: 
a) Voor de eerste 3.5 uur overwerk, verricht direct voorafgaand aan of volgend op de 

normale werkdag: 30% toeslag. 

b) Voor de uren boven de eerste 3,5 uur: 40% toeslag. 

c) Voor de uren op zaterdag: 60% toeslag. 

d) Voor de uren op zon- en feestdagen: 80% toeslag. 
 

De genoemde toeslagen gelden niet voor Werknemers die deeltijdarbeid verrichten, 
voorzover de extra gewerkte uren vallen binnen de normale werkdag zoals die geldt 
voor voltijd arbeid in een vergelijkbare functie. 

 
2. Uur vergoeding 

De Werknemer heeft als vergoeding voor meeruren en overuren aanspraak op 
compensatieuren. De meeruren en overuren komen niet in aanmerking voor de Flex-
regeling (hoofdstuk 3.10). 
 
Compensatieuren worden toegekend op tijdstippen, waarop de werksituatie dit 
mogelijk maakt. Bedoelde tijdstippen worden door de Werkgever vastgesteld, na 
overleg met de Werknemer. 
 
In overleg tussen Werkgever en Werknemer kan de aanspraak van de Werknemer op 
compensatieuren worden vervangen door een aanspraak van de Werknemer op 
uitbetaling, tegen 0.625 % van het periodesalaris per overuur. 
 
Het verdient aanbeveling de compensatieuren te realiseren of uit te betalen binnen 
het kwartaal waarin de overuren zijn gemaakt. 
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De toeslagen, zoals genoemd in lid 1 worden uitsluitend in geld betaalbaar gesteld en 
nimmer in compensatieuren. 

 
3. Uitzonderingen 

Geen vergoeding resp. toeslag is verschuldigd voor overuren, wanneer die overuren 
aansluiten aan de normale werkdag en die dienen ter afsluiting van de normale 
werkdag. 
Evenmin is vergoeding respectievelijk toeslag verschuldigd over inhaaluren. 

 
4. Reiskostenvergoeding 

In principe ontstaat er ten gevolgeten gevolge van overwerk geen recht op 
vergoeding van extra reiskosten. 
Ingeval van overwerken op zaterdagen, zondagen of feestdagen wordt de normale 
woon-werkverkeervergoeding toegekend. (zie Hoofdstuk 9) 

 
 

ARTIKEL 4.11: EXCESSIEF OVERWERK UITSLUITEND VOOR CAO-HP 
 
1. Algemene bepalingen 

a. Werkingssfeer 
Indien door Werknemers in opdracht van Werkgever in een week tenminste vier 
uur (Werknemers ingedeeld in salarisklasse 12 of 13) respectievelijk vijf uur 
(Werknemers ingedeeld in salarisklasse 14, 15 of 16) wordt overgewerkt, kunnen 
de overgewerkte uren worden uitbetaald of volgens het principe tijd-voor-tijd 
worden gecompenseerd. De overuren komen niet in aanmerking voor de Flex-
regeling (hoofdstuk 3.10). 
Bij de vaststelling van de gestelde grenzen van vier respectievelijk vijf uur worden 
buiten beschouwing gelaten de gewerkte uren die beperkt blijven tot ten hoogste 
een half uur vóór het begin van de normale werktijd en tot ten hoogste één uur na 
het einde van de normale werktijd. 

b. Vergoeding 
Compensatie-uren worden toegekend op tijdstippen, waarop de werksituatie dit 
mogelijk maakt. Bedoelde tijdstippen worden door de Werkgever vastgesteld, na 
overleg met de Werknemer. 
In overleg tussen Werkgever en Werknemer kan de aanspraak van de 
Werknemer op compensatie-uren worden vervangen door een aanspraak van de 
Werknemer op uitbetaling, tegen 0.625 % van het periodesalaris per overuur. 

c. Opnemen compensatie uren 
Het verdient aanbeveling de compensatie-uren te realiseren of uit te betalen 
binnen het kwartaal waarin de overuren zijn gemaakt. 

 
2. Uitzonderingen 

Geen vergoeding resp. toeslag is verschuldigd voor overuren, wanneer die overuren 
aansluiten aan de normale werkdag en die dienen ter afsluiting van de normale 
werkdag. 
Evenmin is vergoeding resp. toeslag verschuldigd over inhaaluren. 

 
3. Reiskostenvergoeding 

a) In principe ontstaat er ten gevolgeten gevolge van overwerk geen recht op 
vergoeding van extra reiskosten. 
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b) Ingeval van overwerken op zaterdagen, zondagen of feestdagen wordt de 
normale woon-werkverkeervergoeding toegekend. (zie Hoofdstuk 9) 

 
 

ARTIKEL 4.12: SPAARLOONREGELING 
(Deze regeling vervalt formeel per 1 januari 2012 en effectief per 15 november 2011) 
 
1. Spaarloon 

Ingevolge de wet op de loonbelasting kan de Werknemer een deel van zijn 
brutosalaris tot een in de wet vastgesteld maximum bedrag per kalenderjaar sparen 
in de vorm van spaarloon. Over dit spaarloon is geen loonheffing verschuldigd. Het 
spaarloon dient gedurende tenminste vier jaar op een spaarloon-rekening te worden 
geblokkeerd. Slechts in speciale gevallen is het toegestaan het opgespaarde bedrag 
vervroegd op te nemen. 

 
2. Deelname 

Voor alle Werknemers staat de mogelijkheid open deel te nemen aan de door de 
Werkgever in overleg met de stichting Nederlandse Middenstands Spaarbank 
ingestelde spaarloonregeling. Uitgezonderd zijn stagiaires en afstudeerders. 

 
3. Reglement 

Alle op de spaarloonregeling betrekking hebbende regels zijn vastgelegd in een 
afzonderlijk reglement dat verbindend is voor alle deelnemers aan de regeling (ter 
inzage bij de afdeling Personeelsadministratie). 

 
4. Uitvoering 

De Werkgever draagt zorg voor de inhouding en overmaking van het spaarloon. De 
inleg voor geblokkeerd sparen kan afkomstig zijn van:  

a) inhouding bruto loon. 
b) winstuitkering. 
c) aandelen optierechten. 

Met de verdere uitvoering van de regeling is de Nederlandse Middenstands 
Spaarbank belast. 

 
5. Aan-/ afmelding of wijziging 

De Werknemer kan zich op enig tijdstip aan- of afmelden als deelnemer. De aan- of 
afmelding dient schriftelijk bij de afdeling Human Resources te geschieden. Bij de 
aanmelding dient te worden aangegeven de hoogte van het spaarloon (ten hoogste 
het wettelijk maximum bedrag per kalenderjaar) en de wijze van inhouding. De 
inhouding kan als bedrag ineens of als een vast bedrag per periode geschieden. Voor 
het bedrag ineens (of het bedrag per periode) kan worden gekozen uit: 

a) (het dertiende deel van) het vrijgestelde spaarloon. 
b) (het dertiende deel van) tweederde van het vrijgestelde spaarloon. 
c) (het dertiende deel van) eenderde van het vrijgestelde spaarloon. 

De aanmelding wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, onder automatische 
aanpassing van de hoogte van het spaarloon bedrag aan het fiscaal forfait. 

 
Wijzigingen in het spaarloon bedrag en/of de wijze van inhouding kan slechts 
éénmaal per kalenderjaar geschieden en wel in de maand november. Om 
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administratieve redenen ligt het invoeringsmoment van de wijziging tenminste vier 
weken na het moment van de schriftelijk gemelde wijziging. Met toestemming van de 
manager Human Resources is het in bijzondere omstandigheden mogelijk daarnaast 
nog éénmaal in een jaar wijzigingen aan te brengen bijvoorbeeld in de hoogte van het 
spaarloon of de inhouding te stoppen. 
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Hoofdstuk 5: VAKANTIE 
 

ARTIKEL 5.1: VASTSTELLINGSPROCEDURE VAKANTIE- EN VRIJE 
ROOSTERUREN 

 
 

1. Aanwenden voor extra arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen: 
Voor het inkopen van extra arbeidsvoorwaardelijke voorzieningen (PC-privé; 
Individueel Pensioensparen, Fietsenplan, Levensloopregeling) kunnen bij een voltijds 
dienstverband jaarlijks maximaal worden ingezet: 
a) De bovenwettelijke vakantie-uren. 
b) 48 vrije roosteruren (6 ADV-dagen) bij voltijdsdienstverband. 
 

2. Vakantie rechten en rechten op vrije roosteruren bij volledige 
arbeidsongeschiktheid: 

a) Bij volledige arbeidsongeschiktheid die zich uitstrekt over een tijdvak van langer 
dan zes maanden kan de arbeidsongeschikte Werknemer slechts aanspraak 
maken op de vakantierechten over een tijdvak van ten hoogste de laatste zes 
maanden waarin de arbeid niet werd verricht.  
(Dit lid vervalt per 1 januari 2012) 

b) Bovenstaande aanspraak vervalt indien de Werknemer de dienstbetrekking 
beëindigt alvorens de arbeid is hervat.  
(Dit lid vervalt per 1 januari 2012) 

c) Bij elke aaneen gesloten periode van 4 weken (28 kalenderdagen) van volledige 
arbeidsongeschiktheid wordt de Werknemer geacht 1 vrije roosterdag 
opgenomen te hebben. 

d) Bij volledige arbeidsongeschiktheid op een collectief vastgestelde vrije roosterdag 
wordt deze dag geacht te zijn opgenomen. 

e) Het totaal opgenomen vrije roosteruren zoals gesteld onder lid 3 en lid 4 van dit 
artikel zal het totale aantal vrije roosteruren op jaarbasis niet te boven gaan. 

 
3. Vakantie- en ADV rechten bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan de Werknemer slechts aanspraak 
maken op de vakantie- en ADV rechten over het gedeelte waarin feitelijk arbeid 
werd verricht. 
Met ingang van 1 januari 2006 zal gedurende de eerste 6 maanden van de 
arbeidsongeschiktheid geen korting op de vakantie- en ADV rechten plaats vinden 
indien Werknemer het werk gedeeltelijk hervat. 
 

4. Opnemen vakantie tijdens ziekte 
Werknemers die tijdens de ziektewetjaren dan wel tijdens de volledige 
arbeidsongeschiktheid periode met vakantie gaan, zullen hiervoor de 
bovenwettelijke dagen van hun vakantierechten gebruiken. 

 
 

ARTIKEL 5.2: KOPEN EXTRA VAKANTIE DAGEN 
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1. Werknemers kunnen per jaar een aantal extra vrije dagen kopen onder de 
navolgende voorwaarden: 
a) Maximaal 5 kalender dagen per kalenderjaar (5 x 8 = 40 uur) 
b) De conform CAO voor de werknemer geldende vakantie- en ADV dagen zijn 

gebruikt 
c) Het werk staat het toe. 
d) Tegen 0.625 % van het periodesalaris per uur. 

2. Dutch Space zal in een dergelijke situatie het pensioen en de 
ziektekostenverzekering voortzetten en zorgdragen voor de afdracht sociale wetten 
zonder daartoe extra kosten te berekenen aan de werknemer. 
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Hoofdstuk 6: WIA verzekeringen 
 
 
Dutch Space heeft voor haar medewerkers bij Fortis ASR te Utrecht collectieve 
verzekeringen afgesloten voor WIA en WGA. Medewerkers die op of na 1 januari 2004 
ziek geworden zijn kunnen aanspraak maken op deze verzekeringen. 
 
Voor medewerkers die voor 1 januari 2004 al ziek waren en voor 1 januari 2006 recht 
hebben op een WAO uitkering, geldt een andere regeling. 
 
Voor de voorwaarden van de WIA excedent en WGA verzekeringen zie intranet. 
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Hoofdstuk 7: PENSIOENREGELING 
 
 

ARTIKEL 7.1: DUTCH SPACE PENSIOENREGELING 
Met ingang van 1 januari 2008 geldt het Pensioenreglement van november 2009 (zie 
Bijlage I) 

 
 

 

ARTIKEL 7.2: OVERLIJDENSUITKERING 
 

De nagelaten betrekkingen van een Werknemer hebben recht op een 
overlijdensuitkering overeenkomstig het gestelde in artikel 7: 674 van het Burgerlijk 
Wetboek, met dien verstande dat deze, voorzover nodig in afwijking van artikel 7: 674 
B.W., gaat over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van 
de tweede maand na die waarin het overlijden plaatsvond. 
 
Toelichting: 
Wanneer in vóór 31 december 1970 gesloten individuele arbeidsovereenkomsten op dit punt 
gunstiger voorwaarden zijn opgenomen, blijven deze voorwaarden krachtens artikel 6: 248 lid 
2 B.W. in deze arbeidsovereenkomsten gehandhaafd. 
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Hoofdstuk 8: OVERPLAATSING 
 
 

ARTIKEL 8.1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1. Werkingssfeer 
Deze overplaatsingsregeling is bedoeld ter regeling van overplaatsingen van 
Werknemers, ten gevolge van een organisatiewijziging. 
De Werkgever streeft er in beginsel naar om Werknemers, van wie de functie 
vervalt een passende functie elders binnen Dutch Space aan te bieden. Daarbij 
zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de kwaliteiten en sociale 
omstandigheden van de Werknemer. 
De afdeling Human Resources draagt zorg voor de begeleiding van de 
overplaatsing en de daarbij behorende voorbereidende maatregelen. 

2. Toepassing 
Deze overplaatsingsregeling is van toepassing op Werknemers die direct of 
indirect betrokken zijn bij een organisatiewijziging, tenzij over genoemde 
reorganisatiewijziging nadere afspraken gemaakt zijn tussen Werkgever en V.V.. 
 

ARTIKEL 8.2: PROCEDURE 

 
1. Mededeling 

In geval van overplaatsing zal de Werkgever zo spoedig mogelijk de betrokken 
Werknemers schriftelijk mededelen dat deze regeling op hen van toepassing is.  
 

2. Matching 
Met alle betrokken Werknemers zal een belangstellingsonderzoek worden 
gevoerd, waarin zij overplaatsingswensen kenbaar kunnen maken. Doel van dit 
gesprek is het inventariseren van individuele wensen, teneinde hiermee, zo 
mogelijk, rekening te kunnen houden bij de beoordeling van 
overplaatsingsmogelijkheden. 
De Werkgever zal een afstemming plegen tussen bestaande vacatures, op 
termijn voorziene vacatures en de gegevens van de betrokken Werknemers. Een 
en ander laat onverlet dat de Werknemer met behoud van zijn rechten en plichten 
ingevolge de overplaatsing op eigen initiatief kan reageren op een vacature. In 
dat geval wordt de normale procedure voor interne sollicitatie gevolgd en zal bij 
gelijkwaardige kandidaten een voorkeursrecht gelden voor de Werknemer wiens 
arbeidsplaats komt te vervallen. 
 

3. Overplaatsingsaanbod 
De Werkgever zal na matching van vraag en aanbod met een positief resultaat de 
Werknemer een functie aanbieden. De Werknemer krijgt bij het 
overplaatsingsaanbod zo volledig mogelijk inzicht in aard van de functie en de 
voor zijn beoordeling van belang zijnde informatie. De Werknemer moet binnen 
twee weken zich uitspreken of hij het aanbod al dan niet wil aan vaarden. In 
bijzondere gevallen kunnen bovenstaande termijnen door de manager Human 
Recources met één respectievelijk twee weken worden verlengd. Na acceptatie 
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door Werknemer, zal deze zonder gebruikelijke sollicitatieprocedure geplaatst 
worden. Er geldt geen proeftijd. 

4. Afwijzing overplaatsingsaanbod 
Indien de Werknemer een aanbod voor overplaatsing afwijst zonder dat er naar 
oordeel van de Werkgever, gehoord de manager Human Resources, sprake is 
van redelijke gronden daarvoor, kan de Werkgever overgaan tot het aanvragen 
van een ontslagvergunning respectievelijk ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst. Indien een afwijzing is gebaseerd op redelijke gronden zal 
door de Werkgever na matching (lid 3 van dit artikel) een tweede aanbod worden 
gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de essentiële bezwaren tegen het 
eerste aanbod. 
 

5. Terugkomen op overplaatsing 
De Werknemer kan in beginsel binnen drie maanden na feitelijke overplaatsing 
hierop schriftelijk terugkomen. 
Indien de Werknemer hiervoor naar het oordeel van de Werkgever, gehoord de 
manager Human Resources, geen redelijke gronden aanvoert kan de Werkgever 
overgaan tot het aanvragen van een ontslagvergunning respectievelijk ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst. Indien er sprake is van redelijke gronden zal een 
nieuw overplaatsingsaanbod worden gedaan. 
 

6. Vertrouwenspersoon 
Tijdens gesprekken die in het kader van overplaatsing plaatsvinden kan de 
Werknemer zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. 
 

ARTIKEL 8.3: INWERKTIJD EN HERSCHOLING, OMSCHOLING OF 
BIJSCHOLING 

 
Bij de overplaatsing in een andere functie, zal een zo goed mogelijke begeleiding, 
een redelijke inwerktijd en indien dit noodzakelijk is, een herscholing, omscholing of 
bijscholing op kosten van de Werkgever worden gegeven. De herscholing, 
omscholing of bijscholing geschiedt in beginsel in werktijd. 
 

ARTIKEL 8.4: BEHANDELING KLACHTEN 

 
Indien een Werknemer klachten heeft over de juiste toepassing van deze 
overplaatsingsregeling, dan kan hij een klacht indienen bij de Klachtencommissie 
Dutch Space. 
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Hoofdstuk 9: VERPLAATSING BINNEN- EN BUITENLAND 
 

ARTIKEL 9.1: VOORWAARDEN VERPLAATSING IN BINNEN- EN BUITENLAND 
 

1. Algemeen: 
a) Onder verplaatsing of dienstreis wordt verstaan: 

“De in opdracht van de Werkgever buiten de standplaats (Leiden) van de 
Werkgever te verrichten werkzaamheden”. 

b) De Werkgever kent vier soorten verplaatsingen / dienstreizen: 
 

 Binnenland Buitenland 
Korte dienstreis  40 dagen  1 maand 
Lange dienstreis  40 dagen  1 jaar  1 maand  1 jaar 

 
c) Bij dienstreizen welke langer dan 1 jaar duren, zullen vooraf individuele afspraken 

gemaakt worden. 
d) Onder co-locatie wordt verstaan het tijdelijk uitvoeren van eigen werkzaamheden 

op een andere dan de eigen locaties van Dutch Space al dan niet in teamverband 
met derden. 

e) Onder detachering wordt verstaan het tijdelijk uitvoeren van werkzaamheden 
onder verantwoordelijkheid en op de locatie van derden. 

2. Verplaatsingen / dienstreizen binnenland: 
a) Definities 

I. Korte dienstreis: 
Een verplaatsing gevolgd door een verblijf van tijdelijke aard (niet langer dan 
veertig dagen* in één kalenderjaar, bij één opdrachtgever / op één locatie) 
buiten de standplaats van Werkgever.  
De standplaats verandert niet. 

N.b. : Co-locatie en detachering korter of gelijk aan 40 dagen worden gelijkgesteld met de 
korte dienstreis 

 
II. Lange dienstreis: 

Een tijdelijke, niet definitieve, tewerkstelling van meer dan veertig dagen* , 
binnen één kalenderjaar buiten de standplaats van Werkgever bij één 
opdrachtgever / op  één lokatie. De standplaats verandert wel. 

 
N.b. Co-locatie en detachering langer dan 40 dagen worden gelijkgesteld met de 
lange dienstreis 

 
* koppeling met  fiscale criterium(fiscale grens) uit de reiskostenregeling, thans 80 
dagen (2004). 

 
III. Overig / onvoorzien: 

Indien een korte dienstreis onvoorzien langer duurt dan 40 dagen, heeft dit tot 
gevolg dat: 
a. De lange dienstreis ingaat op de dag dat bekend wordt dat de  grens van 

40 dagen zal worden overschreden 
b. Na overschrijding van de 40 dagen grens zal altijd de regeling voor de 

lange dienstreis in gaan. 
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c. (Fiscale) verrekening vindt zoveel mogelijk plaats zonder nadelige 
financiële gevolgen voor de Werknemer. 

d. Er vindt geen nabetaling plaats volgens de regeling lange dienstreis aan 
de Werknemer over de periode gewerkt in korte dienstreis. 

 
 

ARTIKEL 9.2: KORTE DIENSTREIS  
 

1. Voorwaarden 
De dienstreis dient te worden uitgevoerd op de voor de Werkgever minst kostbare 
en meest doelmatige wijze. De declaratie van gemaakte reis- en verblijfkosten 
dient behoorlijk te zijn gespecificeerd, vergezeld te zijn van de desbetreffende 
rekeningen en andere bescheiden, en ter parafering aan de verantwoordelijke 
manager te worden aangeboden. 

2. Vergoeding hotel en pensionkosten 
a) Indien in een hotel moet worden verbleven, worden de hotelkosten met ontbijt 

op declaratiebasis vergoed. Werknemers worden geacht te verblijven in hotels 
van middenklasse. 

b) Indien in een pension moet worden verbleven, worden de pensionkosten 
inclusief ontbijt op declaratiebasis vergoed, in principe tot maximaal het 
bedrag van de kosten van een hotel van middenklasse. 

3. Reiskosten 
a) Bij het reizen per openbaarvervoer worden de werkelijke reiskosten vergoed. 

Hieronder vallen ook de Treintaxi en kosten voor de fietsenstalling. 
b) Bij het reizen per eigen auto worden de werkelijk gereisde kilometers vergoed 

op basis van de zakelijke kilometervergoeding.  Deze vergoeding is 0,19 Euro 
netto en 0,14 Euro bruto per kilometer 

c) Parkeer- en tunnelgelden en dergelijke kunnen afzonderlijk gedeclareerd 
worden. Deze kosten worden nagenoeg fiscaal neutraal vergoed. 

d) Boetes voor verkeersovertredingen worden niet vergoed. 
4. Vergoeding reisuren 

Reisuren binnen en buiten de normale werktijd, komen niet voor (extra) 
vergoeding in aanmerking. 

5. Verblijfskosten 
De in redelijkheid gemaakte verblijfskosten anders dan de kosten bij gebruik van 
door of via de Werkgever geboden faciliteiten, zullen worden vergoed onder 
overlegging van rekeningen. 
 
 

ARTIKEL 9.3: LANGE DIENSTREIS 
 

1. Voorwaarden 
a) Het te werkstellen van een Werknemer voor 40 dagen of meer, geschiedt 

uitsluitend in overleg met de afdeling Human Resources. De afdeling Human 
Resources draagt zorg voor de uitvoering van de voornaamste 
voorbereidingen en begeleidende maatregelen, waaronder het schriftelijk 
vastleggen van de voornaamste punten en voorwaarden. 

b) De lange dienstreis heeft geen invloed op de beoordeling en / of het salaris en 
op de overeengekomen perspectieven van de Werknemer. 

c) De reizen dienen te worden uitgevoerd op de voor de Werkgever minst 
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kostbare en meest doelmatige wijze. De declaratie voor reis- en 
verblijfskosten dienen behoorlijk te zijn gespecificeerd en vergezeld te gaan 
van de desbetreffende rekeningen en andere bescheiden, en ter parafering 
aan de verantwoordelijke manager te worden aangeboden. 

 
2. Vergoeding hotel en pensionkosten 

a) Indien in een hotel moet worden verbleven, worden de hotelkosten met ontbijt 
op declaratiebasis vergoed. Werknemers worden geacht te verblijven in hotels 
van middenklasse. 

b) Indien in een pension moet worden verbleven, worden de pension kosten 
inclusief ontbijt op declaratiebasis vergoed, in principe tot maximaal het 
bedrag van de kosten van een hotel van middenklasse. 

 
3. Reiskosten 

Het uitgangspunt voor de berekening van de reiskosten is de tijdelijke standplaats 
van de Werknemer. 
 

4. Openbaarvervoer 
Het reizen geschiedt per openbaarvervoer tenzij vooraf anders wordt 
overeengekomen. De werkelijke gemaakte reiskosten worden vergoed. Hieronder 
vallen ook de onkosten gemaakt voor fietsenstalling. 
 

5. Eigen vervoer: 
a) Reisafstand nagenoeg gelijk of minder dan de normale afstand woon- 

werkverkeer: 
Indien de reisafstand en/of de reis omstandigheden (b.v. carpoolen) nagenoeg 
gelijk zijn aan de reisafstand en omstandigheden welke dagelijks door de 
Werknemer voor het woon- werkverkeer worden afgelegd, zal de Werkgever 
de reiskosten vergoeden alsof de lange dienstreis plaats vindt op een 
standplaats van de Werkgever. Dat wil zeggen dat de Werknemer de gewone 
reiskosten vergoeding van de Werkgever zal ontvangen welke in gelijke 
omstandigheden geldig waren toen de Werknemer op een standplaats bij de 
Werkgever werkzaam was. 

b) Reisafstand groter dan de afstand woon- werkverkeer. 
Indien vaststaat dat de Werknemer redelijkerwijs niet in staat is gebruik te 
maken van het openbaarvervoer kan hij reizen met een eigenvervoermiddel. 
De Werkgever verstrekt dan een vergoeding van 0,33 Euro per kilometer. Van 
deze vergoeding zal het fiscaal maximum netto vergoed worden. Voor 2011 is 
dat 0,19 Euro. Het overige deel 0,14 Euro zal belast worden conform de 
fiscale regelgeving. Deze vergoeding zal uitsluitend via het salaris vergoed 
worden. 

c) Vervoermiddel vanwege de werkgever verstrekt: 
De Werkgever heeft de mogelijkheid om vervoer te organiseren. Dat kan in de 
vorm van een busdienst. Ook het tijdelijk ter beschikking stellen van een huur- 
of een lease auto behoort tot de mogelijkheden.  
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
I. Geen combinatie met kilometer vergoeding. 
II. Verplichting tot samenreizen met collega’s werkzaam op dezelfde 

locatie. 
III. Geen privé gebruik van het ter beschikking gestelde vervoermiddel. 
IV. Bijhouden van een sluitende “kilometer administratie” 
V. Extra reistijd onstaan door het ophalen van één of meer collega’s leidt 

niet tot “meer reistijd”. 
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d) Diversen 
I. Parkeer- en tunnelgelden en dergelijke kunnen afzonderlijk 

gedeclareerd worden. 
II. Boetes voor verkeersovertredingen worden niet vergoed. 
 

6. Vergoeding reisuren 
Werkelijk gemaakte reisuren kunnen voor vergoeding in aanmerking komen 
indien: 
a) Aanpassing van het werkpatroon niet tot significante vermindering van de 

reistijd leidt. 
b) Indien de reistijd enkele reis meer dan 1 uur bedraagt, wordt het meerdere 

boven 1 uur in geld vergoedt. De maximale vergoeding bedraagt 1 uur per 
enkele reis; 2 uur per gewerkte dag. 

c) Indien de reistijd 1 uur of korter is danwel indien de nieuwe reistijd nagenoeg 
gelijk is aan de normale reistijd, vindt geen vergoeding plaats. 

d) Indien de reistijd meer dan 2 uur per enkele reis ligt is het raadzaam om 
gebruik te maken van hotelfaciliteiten e.d. 

De gemiddelde duur van de reistijd (enkele reis) wordt aan het begin van de lange 
dienstreis in overleg met de afdeling Human Resources vastgelegd. Per werkelijk 
gereden dag wordt de toeslag op declaratie basis betaald. 
 

7. Lunch en diner kosten (Nederland) 
De Werknemer kan, nadat dit vooraf is overeengekomen met de afdeling Human 
Resources de kosten voor lunch en diner declareren.  
a) Lunch: maximaal € 8,00  
b) Diner: maximaal € 17,00 
c) Diverse maximal € 5,00 
 
De door de overheid vastgestelde normbedragen voor 2011 zijn voor een lunch € 
2,20 en voor een diner € 4,20. 
 

8. Inconveniënten: 
De Werknemer kan, nadat dit vooraf is overeengekomen met de afdeling Human 
Resources, een bedrag van maximaal Euro 9,08 bruto per werkdag op locatie 
declareren ongeacht de werkelijk gemaakte kosten.  
Deze vergoeding kan uitsluitend via het salaris betaald gesteld worden. 

 
 

ARTIKEL 9.4: VERPLAATSINGEN BUITENLAND 
 

1. Definities 
a) Dienstreis: 

Een verplaatsing gevolgd door een verblijf van tijdelijke aard (niet langer dan 
één maand) in het buitenland onder de verantwoordelijkheid van de leiding van 
de betrokken afdeling. 

b) Detachering: 
Een tijdelijke, niet definitieve, tewerkstelling van meer dan één maand in het 
buitenland. 
 

2. Dienstreis 
a) Voorwaarden 
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Voor de reis en hotelboekingen, wijze van vervoer en reisklasse wordt 
verwezen naar de intranetsite van de Facilitaire dienst / reisburo. 

b) Verzekeringen 
Voor de regeling verzekeringen wordt verwezen naar de Bedrijfsregelingen 
Hoofdstuk 6. 

c) Vergoeding kledingkosten 
Ter aanpassing van de persoonlijke garderobe aan klimatologische condities 
die aanmerkelijk verschillen van Nederland kan door de Werkgever een 
vergoeding voor de noodzakelijke extra aanschaf van kleding worden 
verstrekt. 

d) Vergoeding maaltijden en overige verblijfkosten 
Voor de feitelijk gemaakte kosten van maaltijden en de overige verblijfkosten 
wordt een daggeldvergoeding verstrekt. 

e) Transport op locatie 
Vergoeding vindt plaats op declaratiebasis voor zover zakelijk nodig en 
verantwoord in het licht van lokale omstandigheden. Bewijsstukken dienen te 
worden overlegd. 

f) Representatie 
Voor zo ver nodig en redelijk in verband met uitoefening van de functie zijn 
representatiekosten declarabel. Bewijsstukken dienen te worden overlegd. 

g) Vakantie en ADV 
Conform regeling bij de Werkgever in Nederland. 

h) Werktijden 
Tijdens dienstreizen worden werktijden in acht genomen die in 
overeenstemming zijn met lokaal gebruik en de uit te voeren taken. 

i) Compensatie reisuren / overwerk 
Reisuren worden niet gecompenseerd noch vergoed. Overwerk wordt niet 
gecompenseerd noch vergoed. 

j) Weekendcompensatie: 
Indien er sprake is van een buitenlandse dienstreis welke aanvangt, eindigt in 
een weekend of een weekend omvat, zal de Werknemer in tijd 
gecompenseerd worden. De compensatie is 4 uur per (deel van een) zaterdag 
of zondag. De compensatie dient binnen één week na afloop van de dienstreis 
te worden opgenomen anders vervalt het recht op compensatie. De 
Werkgever zal de Werknemer hiervoor in de gelegenheid stellen. 

k) Jetlag 
Na afloop van zijn buitenlandse dienstreis zal de Werknemer in de 
gelegenheid gesteld worden om te recupereren van de gevolgen van jetlag. 
Voorwaarde hierbij is dat er minimaal 5 uur tijdsverschil moet zijn tussen het 
land van vertrek en Nederland, en dat de compensatie direct na aankomst 
genoten moet worden. Afhankelijk van de aankomsttijd in Nederland wordt de 
werknemer vrijgesteld van verschijningsplicht voor de ochtend, danwel voor 
de gehele dag. De compensatieuren kunnen niet op een ander tijdstip worden 
opgenomen. 
Indien de aankomst (tijdstip van landing) van het vliegtuig ligt na 19:00 uur 
(dag 1) en voor 02:00 uur (dag 2) wordt de werknemer vrijgesteld van arbeid 
tot 13:00 uur van dag 2. 
Indien de aankomst (tijdstip van landing) ligt op of na 02:00 en voor 16:00 uur, 
wordt de werknemer vrijgesteld van arbeid voor die dag. 
 

3. Detachering 
a) Voorwaarden 
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Voor de reis- en hotelboekingen, wijze van vervoer en reisklasse wordt 
verwezen naar de intranetsite van de Facilitaire dienst / reisburo. 

b) Verzekeringen 
Voor de regeling verzekeringen wordt verwezen naar de Bedrijfsregelingen 
Hoofdstuk 6. 

c) Extra bagage 
Boven de door de luchtvaartmaatschappij gegeven vrijdom kan maximaal 20 
kg. bagage voor rekening van de Werkgever worden meegenomen. 

d) Vergoeding kledingkosten 
Ter aanpassing van de persoonlijke garderobe aan klimatologische condities 
die aanmerkelijk verschillen van Nederland kan door de Werkgever een 
vergoeding voor de noodzakelijke extra aanschaf van kleding worden 
verstrekt. 

e) Vergoeding maaltijden en overige verblijfkosten 
Voor de feitelijk gemaakte kosten van maaltijden en de overige verblijfkosten 
wordt een daggeldvergoeding verstrekt. 

f) Transport op locatie 
Vergoeding vindt plaats op declaratiebasis voor zover zakelijk nodig en 
verantwoord in het licht van lokale omstandigheden. Bewijsstukken dienen te 
worden overlegd. 

g) Representatie 
Voor zo ver nodig en redelijk in verband met uitoefening van de functie zijn 
representatiekosten declarabel. Bewijsstukken dienen te worden overlegd. 

h) Buitenlandtoelage 
Over de termijn van het verblijf in het buitenland wordt per dag een bruto 
buitenlandtoelage ad. 20 % van 1/28 van het brutoperiodejaarsalaris 
toegekend. 

i) Compensaties van weekends doorgebracht in het buitenland 
Voor ieder vol weekend ( zaterdag en zondag) in het buitenland doorgebracht 
geldt een halve werkdag compensatie, voor zo ver van toepassing te 
gebruiken voor gezinshereniging. 

j) Gezinshereniging faciliteiten 
Na iedere termijn van 6 weken aaneengesloten verblijf binnen West-Europa, 
respectievelijk 12 weken buiten West-Europa, wordt Werknemer in de 
gelegenheid gesteld voor een kort verlof naar huis te gaan op kosten van 
Werkgever. 
Op te nemen verlof wordt in overleg met lokaal management en de Werkgever 
bepaald, waarbij de volgende regels gelden: 
I. Tenminste een vol weekend plus gespaarde werkdagen uit de weekend 

compensatie. 
De faciliteit geldt niet als een termijn vervalt in de drie weken voorafgaande 
aan de beëindiging van de uitzending. 

II. De faciliteit kan ook worden gebruikt voor de overkomst van de 
echtgeno(o)te, in welk geval gedurende maximaal een week per keer: 
a. Werkelijke meerkosten voor huisvesting op locatie geheel worden 

vergoed. 
b. Het daggeld voor de medewerker wordt verhoogd met 75 %. 
c. Deze faciliteit vervalt indien daarvan gedurende de detachering geen 

gebruik wordt gemaakt. 
k) Vakantie en ADV 

Conform regeling bij de Werkgever in Nederland. 
l) Werktijden 
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Tijdens detacheringen worden werktijden in acht genomen die in 
overeenstemming zijn met lokaal gebruik en de uit te voeren taken. 

m) Compensatie reisuren / overwerk 
Reisuren worden niet gecompenseerd noch vergoed. Overwerk wordt niet 
gecompenseerd noch vergoed.  
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Hoofdstuk 10: WOON- WERKVERKEER REGELING 
 

ARTIKEL 10.1: ALGEMEEN 
 

De Werkgever kent de Werknemer een tegemoetkoming in de kosten van het woon- / 
werkverkeer toe. Daarbij worden de navolgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

a. De tegemoetkoming wordt verstrekt over een reisafstand enkele reis van meer 
dan 10 kilometer. 

b. Vergoed worden de reiskosten op basis van het Algemene reiskostenforfait tabel 
tussen de woonplaats en de standplaats Leiden. 

c. De tegemoetkomingen en inhoudingen genoemd in dit hoofdstuk zullen naar rato 
van het aantal part-time dagen worden berekend. 

d. Indien de reisafstand meer dan 30 kilometer bedraagt (tot en met 31/12/2011 > 
35km) stelt de werkgever de medewerker op diens verzoek een NS - 
jaartrajectkaart tweede klasse inclusief het benodigde zoneabonnement ter 
beschikking. De reiskostentegemoetkoming en eventuele compensatieregeling 
komt alsdan te vervallen. 

e. De betaling van de tegemoetkoming vindt plaats per periode. Voor kort verzuim 
door o.a. ziekte, vakantie en overig verzuim wordt een korting toegepast. De 
korting bedraagt per jaar 20/260 deel van de tegemoetkoming en wordt in dertien 
gelijke delen met de betaling verrekend. 

f. Bij langdurig verzuim van meer dan 20 aaneengesloten werkdagen zal de 
vergoeding gedurende het verzuim worden stop gezet, c.q. zal, indien van 
toepassing, het vervoersbewijs door de Werkgever worden ingenomen. 

g. Indien door de Werkgever op andere wijze in vervoer wordt voorzien (b.v. lease-
auto) is het gestelde in dit hoofdstuk niet van toepassing. 

h. Daar waarop de tegemoetkomingen, zoals die in dit hoofdstuk beschreven zijn, de 
fiscale regelgeving en overige wetgeving van toepassing zijn, zullen deze als 
zodanig worden toegepast. 

i. De Werkgever kan besluiten personeelsvervoer te organiseren. 
 
 

ARTIKEL 10.2: AFSTANDSBEPALING. 
 

De tegemoetkoming wordt berekend aan de hand van het aantal kilometers tussen de 
postcode van de woonplaats en de postcode van de standplaats langs de meest 
gebruikelijke weg. Het maximaal aantal kilometers enkele reis dat voor vergoeding in 
aanmerking komt bedraagt 30 kilometer. 
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ARTIKEL 10.3: VASTSTELLING KILOMETERPRIJS 
 

Tabel 1: Reiskostenvergoeding 2011 
 

Enkele reisafstand 
Woon- werkverkeer 
In kilometers 

 

Tegemoetkoming
in Euro’s 
per periode 
(incl. correctie) 

Tegemoetkoming 
In Euro’s 
per werkdag 
(incl. correctie) 

0 – 10 0 0 
11 – 15 55,37 2,77 
16 – 20 77,57 3,88 

21 of meer 110,75 5,54 
 

a) Bij verzuim van meer dan vier aaneengesloten kalenderweken zal de 
tegemoetkoming worden gestopt.  
 

b) De tegemoetkoming wordt, in overleg met de V.V., gewijzigd. 
 

ARTIKEL 10.4: NS-JAARTRAJECTKAART. 
Werknemers woonachtig op meer dan 30 (postcode) kilometers (tot en met 
31/12/2011 35 km of meer) van de standplaats worden,door de Werkgever in de 
gelegenheid gesteld om, tegen inlevering van hun tegemoetkoming in de reiskosten 
en de vergoeding uit de compensatieregeling, een NS – jaartrajectkaart 2P

de
P klas via 

de Werkgever te verkrijgen. In aanvulling op de NS-jaartrajectkaart wordt het 
benodigde vervolgvervoer binnen de woon- c.q. standplaats voor bus; tram en metro 
vergoed. De aanspraak op het vervolgvervoer kan omgezet worden in een 
vergoeding van een abonnement voor de (stations)fietsenstalling mits kostenneutraal. 
De treintaxi en andere vormen van aanvullend vervoer komen niet voor vergoeding in 
aanmerking. 

 

ARTIKEL 10.5: VERHUIZEN / OVERPLAATSEN 
a) Verhuizen 

I. Bij de Werknemer die op een kleinere reisafstand van zijn standplaats 
gaat wonen, wordt de tegemoetkoming gebaseerd op de kleinere 
afstand. Ingaande op de datum van de feitelijke verhuizing 

II. Bij de Werknemer die anders dan door overplaatsing op basis van de 
postcode tabel op of na 1 januari 2006 op een grotere reisafstand van 
zijn standplaats gaat wonen, wordt de tegemoetkoming gebaseerd op 
de grotere afstand. Ingaande op de datum van de feitelijke verhuizing 
Bij verhuizingen voor 1 januari 2006 blijft de tegemoetkoming 
gebaseerd op de oorspronkelijke afstand. 

III. Werknemers in het bezit van een vervoersbewijs (NS-jaartrajectkaart 
en/of busabonnement) door de Werkgever volgens artikel 4 van dit 
hoofdstuk verstrekt, leveren dit vervoersbewijs op de eerst volgende 
werkdag na de feitelijke verhuizing in bij de Werkgever.  

b) Overplaatsing 
Bij de Werknemer die hetzij op verzoek van de Werkgever hetzij door functie 
wisseling op een grotere reisafstand van zijn woonplaats gaat werken, worden 
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alle kilometers op basis van de postcodetabel vergoed met inachtneming van 
het gestelde in art. 1, 2, 3 en 4 van dit hoofdstuk. 

 
 

ARTIKEL 10.6: FIETSENPLAN 
 

1. Werknemer kan overeenkomstig de fiscale regelgeving jegens de werkgever 
aanspraak maken op deelname aan het Fietsplan.  

2. Werknemer die deelneemt aan het fietsenplan kan, in het kader van dit 
Fietsenplan, een deel van zijn bovenwettelijke vakantierechten en/of zes ADV-
dagen, conform het gestelde in artikel 5.5 lid 3, uit laten betalen door Werkgever. 
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Hoofdstuk 11: DISCIPLINAIRE MAATREGELEN 
 
 
1. Dutch Space heeft een beperkte set van Disciplinaire maatregelen opgenomen in de 

CAO. Hierdoor wordt het voor: 
a. Werknemers duidelijk dat er maatregelen genomen kunnen worden indien zij 

het gewenste gedrag niet of onvoldoende vertonen 
b. Werkgever mogelijk om Werknemers niet alleen aan te spreken op het 

ongewenste gedrag, maar ook maatregelen te treffen om het gewenste 
gedrag te bereiken 

c. Werknemer en Werkgever duidelijk welke maatregelen getroffen kunnen 
worden. 

 
2. De hieronder vermelde maatregelen moeten gezien worden als aanvulling op 

hetgeen reeds wettelijk geregeld is op dit gebied en zijn van toepassing op zowel de 
CAO als op de Bedrijfsregelingen  

 
1. Mondelinge waarschuwing  
2. Berisping (Schriftelijke waarschuwing) 
3. Ontzegging van secundaire arbeidsvoorwaarden  
4. Ontzegging van door de werkgever ter beschikking gestelde diensten en/of 

goederen 
5. Inhouding van loon c.q. vakantie-uren c.q. adv-uren. 
6. Gedwongen overplaatsing naar andere (vergelijkbare) functie 
7. Gedwongen overplaatsing naar andere lager gewaardeerde functie incl. directe 

financiële consequenties 
8. Schorsing met behoud van salaris in afwachting van een uitspraak 
9. Schorsing zonder behoud van salaris 
10. Gedwongen ontslag 
11. Ontslag op staande voet. 

 
In onderstaande tabel wordt aan de hand van enkele voorbeelden aangegeven bij 
welke maatregel genomen kan worden bij welk soort gedrag. De voorbeelden zijn 
indicatief en zeker niet uitputtend. Uiteraard dient de zwaarte (impact) van een  
maatregel in verhouding te staan tot de gebeurtenis.  

 
3. In de onderstaande tabel is vast gelegd welk gremium bevoegd is tot het nemen van 

welke maatregel. Afhankelijk van de aard en omvang van de gebeurtenis zal de 
werkgever een passende maatregel overwegen en toepassen. 

 
4. Indien er sprake is van overtredingen van ernstige aard welke uitmonden in een 

maatregel zoals genoemd onder 5 t/m 11 heeft de Werknemer het recht zich te laten 
bijstaan door een deskundige. Tevens zal de Werkgever de OR-Commissie 
Disciplinaire Maatregelen (OR-CDM) voorafgaand aan het uitvoeren van de 
maatregel 5 t/m 11 informeren over de voorgenomen maatregel. De leden van de 
commissie hebben de mogelijkheid om, indien betrokken Werknemer er mee instemt, 
overleg te plegen met de betrokken Werknemer. De bevindingen van de commissie 
zullen door de Werkgever meegewogen worden in de definitieve keuze van de 
maatregel. 
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5. In het voorkomende geval dat Werkgever over gaat tot het aanspreken van een 
kaderlid van een vakvereniging op basis van dit reglement disciplinaire maatregelen, 
zal, indien de Werknemer er mee instemt, de betrokken vakbondsbestuurder 
geïnformeerd worden. 

 
6. Van alle maatregelen zal de werknemer onverwijld schriftelijk door de Werkgever in 

kennis gesteld worden. 
 
7. De Werkgever zal de OR-CDM jaarlijks informeren over het aantal malen dat de 

onderneming de maatregelen 1 t/m 4 heeft toegepast. Uiteraard zijn de gegevens uit 
deze rapportage niet naar individuen te herleiden. 
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Hoofdstuk 12: DIVERSE BEPALINGEN 
 

ARTIKEL 12.1: LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST 
 

Deze overeenkomst heeft een looptijd van 14 maanden en wordt geacht in werking te zijn 
getreden op 1 mei 2011 en eindigt op 30 juni 2013 zonder dat daarvoor opzegging nodig 
is.  

 

ARTIKEL 12.2: TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN. 
 

In goed overleg tussen Partijen is het mogelijk de overeenkomst tussentijds te wijzigen 
 
 
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend op 23 december 2011: 
 
 
 
Dutch Space B.V. 
 
 
 
 
 
 
FNV BONDGENOTEN / CNV BEDRIJVENBOND 
 
 
 
 
 
 
 
VHP-2 
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Bijlage A: Winstdelingsregeling EADS NV 

Bijlage B: FunctieNiveauMatrix FNM (artikel 4.1) 

Bijlage C: Functie Matrix (artikel 4.1) 

Bijlage D: Beroepsprocedure Functiewaardering (artikel 4.1) 

Bijlage E:  Salarisschaal CAO 

Bijlage F: Salarisschaal Jeugd 

Bijlage G: Salarisschaal Salaris Plannings Methodiek (SPM) 

Bijlage H: Salarisschaal CAO-HP 

Bijlage I: Pensioenregeling met ingang van 1 januari 2008 
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Bijlage J: Tabel Disciplinaire maatregelen 
Issue: 20 december 2005. 
 
maatregel Bij welke (voorbeeld) gebeurtenis  

(genoemde gebeurtenissen zijn voorbeelden en niet 
uitputtend beschreven)

Bevoegd 
gezag 

Opmerking 

1 Mondelinge 
waarschuwing 

Alle gebeurtenissen waarbij de werknemer niet 
gereageerd heeft op duidelijke aanwijzingen van 
de werkgever. Dit kunnen zowel het niet nakomen 
van afspraken als het niet volgen van procedures 
zijn. Te denken valt aan: 
 Niet correct ziek/hersteld melden 
 Niet / niet op tijd verschijnen op afspraken 
 Indien het gedrag van dien aard is dat de 

noodzaak van een mondelinge 
waarschuwing direct gewenst is. 
(Schelden/roken) 

Direct of 
naast hogere 
leidinglevende 
na advies  van 
de Consultant 
Human 
Resources 

OR-CDM wordt 
jaarlijks 
achteraf 
geïnformeerd 

2 Berisping 
(schriftelijke 
waarschuwing
) 

Indien 1 of meer mondelinge waarschuwingen 
niet het gewenste resultaat bereiken kan 
overwogen worden om een schriftelijke 
waarschuwing te geven. Een dergelijke 
waarschuwing zal aan het einde van het jaar 
meegewogen worden in de beoordeling van 
betrokkene 

Direct  of 
naast hogere 
leidinggevend
e na advies  
van de 
Consultant 
Human 
Resources 

Idem 

3 Ontzegging 
van 
secundaire 
arbeidsvoorw
aarden  

 

Indien betrokkene misbruik maakt van de 
betreffende secundaire arbeidsvoorwaarde(n) 
heeft de werkgever, al naar gelang de mate van 
het feit, het recht deze gedurende een korte 
periode dan wel definitief de secundaire 
arbeidsvoorwaarde(n) te ontzeggen. Te denken 
valt aan: 
 Niet conformeren aan de Flex-regeling  
 De door de onderneming ter beschikking 

gestelde NS-jaartrajectkaart onrechtmatig 
gebruiken 

 Met de door de onderneming ter beschikking 
gestelde bedrijfsauto veelvuldig schades 
veroorzaken danwel overtredingen begaan. 

MT-lid 
na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

Idem 

4 Ontzegging 
van door de 
werkgever ter 
beschikking 
gestelde 
diensten en/of 
goederen 

 

Idem 3 maar dan met diensten en/of goederen. 
Te denken valt aan: 
 Misbruik maken van de door te onderneming 

ter beschikking gestelde GSM of RAS-key 

MT-lid 
Na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

Idem 
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maatregel Bij welke (voorbeeld) gebeurtenis  
(genoemde gebeurtenissen zijn voorbeelden en niet 
uitputtend beschreven)

Bevoegd 
gezag 

Opmerking 

Inhouding van 
loon c.q. 
vakantie-uren 
c.q. adv-uren. 

 

Deze maatregel zal met name toegepast kunnen 
worden in combinatie met de ziek- & 
herstelmeldingsprocedure en/of dienstreizen. Te 
denken valt aan: 
 Herhaaldelijk niet correct ziekmelden 
 Herhaaldelijk niet beschikbaar zijn voor 

controle bij ziekte 
 Herhaaldelijk te laat komen 
 Zonder opgaaf van reden kortdurend (max 2 

dagen) niet op het werk verschijnen  
 (deel van) gevolgschade van handeling of 

nalatigheid 
 Onnodig lang dienstreizen oprekken  

Directielid  
na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

OR-CDM wordt 
voorafgaand 
aan de 
beslissing van 
de directie 
geïnformeerd 
over de te 
nemen 
maatregel 

Gedwongen 
overplaatsing 
naar andere 
(vergelijkbare) 
functie 

 

Deze maatregel kan toegepast worden indien in 
de werkconstaltie van de werknemer zijn sociale 
positie door aan hem verwijtbaar gedrag niet 
langer houdbaar is. Te denken valt aan: 
 Pestgedrag 
 Ongewenst sexueel getint gedrag 
 Ontoelaatbaar intimiderend gedrag 

Directielid  
na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

Idem 

Gedwongen 
overplaatsing 
naar andere 
lager 
gewaardeerde 
functie incl. 
directe 
financiële 
consequenties 

Idem aan 6 met dien verstande dat de aard, 
omvang en impact van het gedrag veel zwaarder 
is, maar nog niet van dien aard dat ontslag (op 
staande voet) aan de orde is. Dit is een laatste 
redmiddel om betrokkene te stimuleren zijn/haar 
gedrag aan te passen. 

Directie lid  
na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

Idem 

Schorsing met 
behoud van 
salaris in 
afwachting 
van een 
uitspraak 

Voor die gebeurtenissen die vallen onder punt 5 
en hoger. 

Directie lid  
na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

Idem 

Schorsing 
zonder 
behoud van 
salaris 

 

 Voor die gebeurtenissen waarvan de 
onderneming in overweging neemt om de 
arbeidsovereenkomst te verbreken 

 Indien betrokken medewerker niet mee wil 
werken aan reïntegratie zoals bedoeld in de 
Wet Poortwachter. 

Directie lid  
na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

Idem 

Gedwongen 
ontslag 

 

In geval voorafgaande maatregelen niet geleid 
hebben tot het gewenste gedrag en/of het gedrag 
van dien aard is dat het belang van de 
onderneming danwel de overige werknemers 
ernstig geschaad wordt. Er is dan sprake van 
disfunctioneren of van verstoorde arbeidsrelatie. 
Dit wordt ook wel  “dringende reden” genoemd. 

Directie lid  
na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

Idem 

Ontslag op 
staande voet. 

 

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
wegens gebeurtenissen zoals gesteld in het 
Burgerlijk Wetboek; artikelen 7: 677, 678 en 679.  
Hierbij valt bijvoorbeeld  te denken aan diefstal, 
verduistering en mishandeling. Ook een reeks 
van gebeurtenissen met ongewenst gedrag waar 
werknemer op aangesproken is kan leiden tot 
ontslag op staande voet. 

Directie lid  
na advies van 
de Manager 
Human 
Resources 

Idem 

 




