
Veranderingen Personeelsregelingenboek Fokker Technologies Holding 2018 
 

Datum: 23 augustus 2018 
 
1.0 Algemeen 

 
Hieronder treft u een samenvatting aan van de uniformering van en wijzigingen in de Hoofdstukken 

1 tot en met 7 van de Personeelsregelingenboeken van de verschillende Fokker Bedrijven in 

Nederland.  

 

Hoofdstuk 8 is nog niet gewijzigd. Partijen hebben de wederzijdse intentie om Hoofdstuk 8 in de 

tweede helft van 2018 te bespreken en noodzakelijke of gewenste wijzigingen aan te brengen. De 

planning van de gesprekken hierover zullen wij in onderling overleg vaststellen.  

Er zijn zowel taalkundige als lay-out technische veranderingen doorgevoerd, die zullen niet nader 

toegelicht worden. Belangrijke inhoudelijke wijzigingen van de regelingen worden hieronder 

toegelicht. Dit overzicht heeft niet de bedoeling volledig te zijn, de inhoud van het regelingenboek is 

geldend en bepalend. De hoofdstuk/artikelnummering wordt aangehouden als referentie in deze 

samenvatting. 
 

De actualisering van het Personeelsregelingenboek omvat tevens het uniformeren van teksten van de 

oude bedrijfsspecifieke regelingen die hiermee zijn komen te vervallen. Alleen indien deze 

uniformering belangrijke inhoudelijke veranderingen met zich meebrengt, zijn deze in dit document 

opgenomen. Operating Company (OpCo) specifieke bepalingen kunnen opgenomen zijn wanneer 

daartoe een OpCo specifieke noodzaak toe is. 
 

Waar nodig is verwezen naar GKN policies. Wettelijke-, cao- en pensioenregelgevingswijzigingen 

worden niet apart vermeld in dit overzicht. Artikelen die volledig gelijk zijn aan wettelijke en cao-

bepalingen of pensioenregelingen worden niet meer herhaald in het Regelingenboek. Dit met de 

bedoeling om het Regelingenboek compact en overzichtelijk te houden.  
 

De Bijlagen behorende bij het regelingenboek zullen op een later moment worden geactualiseerd. 
 
2.0 Bepalingen 

 
1.18 Naast het regelingenboek is er een vergoedingenbijlage behorende bij het regelingenboek. 

Tenzij in betreffende artikel anders vastgelegd, worden eventuele aanpassingen één keer in de 

twee jaar met Vakverenigingen besproken. 

 

2.5 Artikel “beëindiging dienstverband i.v.m. volledige arbeidsongeschiktheid en overlijden” in 

zijn geheel vervallen daar wetgeving en/of cao leidend is en dus verwijzing in regelingenboek 

onnodig. 
 

3.1 Individuele wensen tot aanpassing van de werktijden dienen minimaal twee maanden 

voorafgaand aan de ingangsdatum te worden ingediend, die termijn was vier maanden. 

 

3.5.1. Lid 1: Collectieve ADV dagen bij deeltijdwerkers. 

Dit artikel is vervallen. 
 

3.6 ADV dagen die door bedrijfsomstandigheden in het betreffende kalenderjaar niet zijn 

opgenomen, komen (pas) per 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar te vervallen. 
 

3.10 Bij het verrichten van overwerk langer dan een half uur aansluitend op de normale werkdag is 



(conform cao) nu vastgelegd dat de vergoeding over de gehele overwerkduur zal plaatsvinden voor 

die medewerkers die daarvoor in aanmerking komen. 

 

3.11.1 In dit artikel is de arbeidsduur voor de 5-ploegendienst toegevoegd. 
 

3.12.1 De doelgroep bepaling voor de consignatievergoeding is in lijn gebracht met de cao bepaling. 
 

3.12.3 Hier is nu expliciet vermeld dat medewerker met de functiegroepen L t/m O geen recht 

hebben op overwerktoeslag. Dit sluit aan bij de huidige praktijk. 

 

4.6.2. Toeslag voor tijdelijke instructeurs van omscholingscursussen verhoogd van €50 naar 

€55 en van €25 naar €27,50. (zie vergoedingenoverzicht bijlage II). 

 

4.6.3.2  De bij Fokker Services en Fokker Techniek bestaande regeling “Compensatie excessief 

overwerk” voor medewerkers in salarisschalen L1 en L2 is opgenomen in het regelingenboek 

en daarmee ook van toepassing voor alle Fokker Nederland Opco’s.  

 Excessief overwerk: Overwerk met een uitzonderlijk en urgent bedrijfskarakter waarbij 

gedurende een periode van langer dan 4 weken aaneengesloten en een frequentie 

van minimaal 2 tot 3 maal per week wordt overgewerkt op uitdrukkelijk verzoek van 

de werkgever. 

 Managing Director en HR Director zijn akkoord met toepassing van deze regeling. 

 Indien het aantal uren in een week het aantal van 46 te boven gaat, zullen de uren 

boven 46 uur worden gecompenseerd. Bij overwerk op locatie geldt een aantal van 44 

uren. 

 Bij structureel overwerk in het weekend; alle uren in het weekend worden 

gecompenseerd mits in de week voorafgaand aan het weekend een volle werkweek is 

gewerkt. 

 Compensatie van overuren geschiedt volgens het principe “tijd voor tijd”. Dat wil 

zeggen op basis van het kale uurloon, zonder toeslagen. De medewerker heeft de 

keuze tussen compensatie in tijd of in geld. 
 

4.6.4 Consignatievergoedingen: 
 

 Vergoeding consignatiedienst op werkdagen is verhoogd van euro 15 (FS/FT 18,45) naar euro 
20 per avond/ nacht 

 
 Vergoeding consignatiedienst op Zaterdag/Zondag/Feestdag is verhoogd van euro 30 (FS/FT 

36,89) naar euro 40 per etmaal 
 

 Bij een oproep (zowel telefonisch als daadwerkelijk naar locatie) zal voortaan minimaal 30 
minuten werktijd worden betaald. 

 

 Bij daadwerkelijk noodzakelijke aanwezigheid op locatie ontvangt medewerker per oproep 
euro 25 bruto extra. 

 

 Bedragen (zowel consignatievergoeding als extra vergoeding) wordt jaarlijks per 1-1 
geïndexeerd met cao-verhogingen uit voorliggende jaar. 

 
 

4.6.5.1 Voor de 2 en 3 ploegendiensten bij Fokker Aerostructures is een standaard 



toeslagpercentage overeengekomen. 
 

4.6.6.3/4.6.6.4/4.6.6.5 – Afbouwtoeslag ploegendienst: 

Deze artikelen komen in zijn geheel te vervallen. Bij beëindiging van ploegendienst gelden 

voortaan onverkort de bepalingen in de cao (art. 4.12). Daarmee komt ook de 

uitzonderingsbepaling voor medewerkers van 57,5 jaar en ouder te vervallen in lijn met cao en het 

verschuiven van de individuele AOW-leeftijd.  

 Medewerkers van 57,5 jaar en ouder waarvoor een afbouwtoeslag ploegendienst reeds van 

toepassing is en uitbetaald wordt per datum invoering nieuwe regelingenboek, vallen onder 

een overgangsregeling die inhoud dat voor hen de bestaande regeling doorloopt tot datum 

pensionering.  

 Medewerkers werkzaam in ploegendienst, die per datum invoering van het nieuwe 

regelingenboek reeds 57,5 jaar of ouder zijn, komen, indien zij op initiatief van Werkgever 

voor 1-1-2019 worden geplaatst in dagdienst c.q. in een lager beloond rooster, nog in 

aanmerking voor artikel 4.6.6. van het regelingenboek 2012. 
 

5.1 nieuw. De bepaling is in lijn gebracht met de feitelijk bestaande praktijk (wettelijke vervaltermijn 

vakantiedagen). 
 

5.1 nieuw.  Toegevoegd is de verplichting voor arbeidsongeschikte medewerkers om 

vakantierechten op te nemen. Dit is in lijn met recente wetgeving. 
 

6.3.1.1 De jaarvergoeding voor leden van de vrijwillige brandweer is geüniformeerd over de Fokker 

OpCo’s en verhoogd van euro 136,13 naar euro 175 bruto. 
 

6.3.2.4 De jaarvergoeding voor leden van de vrijwillige EHBO is geüniformeerd over de Fokker 

OpCo’s en verhoogd van euro 136,13 naar euro 175 bruto. 
 

6.3.1.3 en 6.3.2.2 Het netto deel van de uurvergoeding voor werkelijk aan oefeningen zowel 

brandweer als EHBO besteedde uren is geüniformeerd en verhoogd tot euro 7,75. 
 

7.1. Pensioenpremie doorbetaling bij ouderschapsverlof door de werkgever wordt uitgevoerd 

conform de bepalingen van de geldende pensioenreglementen. 

 

7.2.1. Bij kort verzuim/bijzonder verlof aangegeven dat wettelijke en/of cao bepalingen 

leidend zijn en dat GKN Fokker beleid daarop aanvullend is. 
 

7.2.2.1 en Bijlage E.  

 Gewijzigde bedragen jubileum uitkering: 
o Bij 25 jaar dienstverband: van €1.816 naar €2.750 
o Bij 40 jaar dienstverband: van €2.360 naar €3.500 
o Waar mogelijke en binnen fiscale grenzen worden deze bruto bedragen netto 

uitbetaald. 
o Bedragen worden jaarlijks per 1-1 geïndexeerde met de cao-verhogingen uit 

voorliggende jaar. 

 Tevens is toegevoegd is dat ook bij een 50-jarig dienst jubileum een verlofdag wordt 
toegekend. (geen jubileumuitkering). 

 Jaarlijks zal er 1 centrale/collectieve jubileumviering plaatsvinden op iedere Fokker locatie. 
 
Bijlage L Salarissysteem: 

 Salaristabellen staan op intranet en dus niet (meer) in regelingenboek 

 Bij hoofdstuk 2 wordt lid 9 toegevoegd: “Indien een werknemer in zijn salarisschaal het 
maximumsalaris in de kolom “uitloop” heeft bereikt, kan (ook in geval van meerdere excellente 



beoordelingen) geen salarisverhoging meer worden toegekend. 

 Bij Hoofdstuk 2 lid 1 wordt gesproken over de 15 salarisschalen A t/m O. Teneinde 
onduidelijkheden te voorkomen zal hier worden toegevoegd dat bijlage L (salarissysteem) niet 
van toepassing is voor medewerkers in HAY of WTW schalen. 

 
Zoals vermeld bij 1.0 van dit schrijven, worden in Hoofdstuk 8 van het regelingenboek op dit moment 
(nog) geen wijzigingen aangebracht. Wel komt de vaste daggeldvergoeding welke o.a. is opgenomen in 
artikel 5.6.2 van Bijlage P Vervoer en karwei te vervallen. Daarvoor in de plaats kunnen medewerkers 
voortaan de werkelijke en noodzakelijke kosten voor overnachting, ontbijt, lunch en diner tot maximaal 
de vermelde (fiscaal-maximum) bedragen in de overheidstabel declareren. Dit uiteraard tegen 
overlegging van de bonnen/facturen. Overige noodzakelijke onkosten kunnen eveneens worden 
gedeclareerd via de direct leidinggevende. 
 

 
 
 
 


