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1. Inleiding en algemene bepalingen 

1.1. Inleiding 

Voor je ligt de personeelsgids van Yacht NL bv, KvK 33247719, voor 1 mei 2015 genaamd Yacht bv". 
In deze gids tref je aan de op de arbeidsovereenkomst met Yacht van toepassing zijnde 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Yacht is in Nederland marktleider op het gebied van projectdetachering. Yacht stelt zich ten doel om 
bedrijven, instellingen en organisaties te ondersteunen met hoogopgeleide interim-professionals die 
beschikken over de juiste kennis en inzet. Yacht levert specialisten in ICT, HRM, Bouw/Civiel & 
Ruimtelijke Ontwikkeling, Technology, Finance, Legal, Logistics & Procurement en Marketing & 
Communicatie. 
 
Deze personeelsgids is van toepassing op alle werknemers die voor 20 april 2015 in dienst zijn van 
Yacht NL bv, hierna te noemen Yacht.  
Voor werknemers met een parttime dienstverband gelden de op hen van toepassing zijnde 
arbeidsvoorwaarden naar rato. Hiervan is uitgezonderd de studiekostenregeling.  
 
In een markt waarin multi-inzetbaarheid en expertise kritische succesfactoren vormen voor het individu 
en de organisatie en waarin flexibiliteit, innovatie en resultaatgericht handelen meer dan ooit het 
succes van de organisatie bepalen, is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen en in 
staat worden gesteld om te gaan met de voortdurende veranderingen.  
Het creëren van waarde in een dynamische wereld vraagt gemotiveerde werknemers met de vereiste 
competenties, die bereid en in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor de kwaliteit van de 
dienstverlening van Yacht en die weten in te spelen op alle veranderingen en vragen waarvoor zij 
gesteld worden.  
Werknemers moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien, zodat zij met plezier werken en 
hun talenten en kennis zo goed mogelijk tot hun recht komen. Yacht wil hierin faciliterend zijn en 
hiervoor de voorwaarden scheppen. 
 
Yacht streeft daarbij na zijn werknemers goede, marktconforme arbeidsvoorwaarden te bieden. Zo 
heeft de werknemer een aantal keuzemogelijkheden om een voor hem of haar zo optimaal mogelijk 
pakket te kiezen, bijvoorbeeld door de mogelijkheid om extra verlofuren te kopen of met sabbatical 
leave te gaan.  
 
De Yacht-organisatie is in ontwikkeling, net zoals de hele arbeidsmarkt in beweging is. 
De inhoud van deze personeelsgids is daarom geen statisch gegeven; veranderingen of uitbreidingen 
zullen steeds in de personeelsgids worden opgenomen. Dit kan het geval zijn wanneer er een 
wetswijziging komt, maar ook wanneer Yacht het gewenst acht nieuwe regeling of wijzigingen van 
bestaande regelingen door te voeren. 
Yacht behoudt zich dan ook het recht voor de inhoud van de personeelsgids zo nodig eenzijdig aan te 
passen of aan te vullen. Bij zo’n wijziging zal de ondernemingsraad betrokken zijn. 
 
Voor gevallen waarin deze personeelsgids niet of niet naar billijkheid voorziet, kan de directie een 
bijzondere voorziening treffen. Hierbij kan in voorkomende gevallen de ondernemingsraad betrokken 
zijn. 

1.2. Begripsomschrijvingen 

Daar waar functies en personen worden aangeduid in de mannelijke vorm wordt ook de vrouwelijke 
vorm begrepen. 
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In deze personeelsgids wordt verstaan onder: 
 
Werkgever   
Yacht NL bv gevestigd te Diemen, hierna te noemen Yacht. 
 
Werknemer 
Degene die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd heeft afgesloten met de 
werkgever om werkzaamheden te verrichten bij of ten behoeve van een opdrachtgever, met 
uitzondering van degenen met een zogenaamde arbeidsovereenkomst met beperkte 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Opdrachtgever 
De relatie van werkgever bij wie of waarvoor de werknemer de werkzaamheden verricht. 
 
Partner  
De echtgenoot of geregistreerde partner van de werknemer dan wel degene met wie de werknemer – 
blijkens een aan de personeels- en salarisadministratie te overhandigen recent uittreksel uit de 
gemeentelijke basisregistratie, waaruit blijkt dat de ongehuwden gedurende ten minste één jaar al 
samenwonend staan ingeschreven of aan de hand van een samenlevingsovereenkomst – duurzaam 
een gemeenschappelijke huishouding voert als ware hij gehuwd. 
 
Salaris  
Het bruto salaris op maandbasis.  
 
Jaarsalaris 
Het salaris vermenigvuldigd met 12,96 (12x maandsalaris + 8% vakantiebijslag). 
 
Cumulatief salaris 
Alle (maand) salarissen bij elkaar opgeteld over een bepaalde periode. 
 
Vakantiejaar 
Het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Arbeidstijd  
Het bij arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal arbeidsuren.  
 
Beschikbaarheid  
De tijdsperiode waarin de werknemer niet werkzaam is bij of ten behoeve van een opdrachtgever, 
anders dan ten gevolge van vakantie- verlof, bijzonder verlof, opleiding, ziekte of wegens 
werkzaamheden in het kader van de medezeggenschap. 



Personeelsgids IP Yacht NL bv 20170101  6 
  

2. Verplichtingen werknemer en werkgever 

2.1. Algemene verplichtingen 

1. De werknemer is gehouden de tot zijn functie behorende werkzaamheden naar behoren te 
verrichten en is bereid in redelijkheid op wisselende dagen en/of op wisselende tijden te werken 
afhankelijk van de opdrachtgever. 

2. De werknemer zal zich houden aan alle voor hem geldende regelingen, voorschriften en 
aanwijzingen bij de werkgever en de opdrachtgever. Deze zullen op voldoende duidelijke wijze 
bekend worden gemaakt. 

3. De werknemer zal, indien de werkgever dit noodzakelijk acht, tijdelijk ook andere dan zijn gewone 
dagelijkse werkzaamheden verrichten voor zover dit redelijkerwijze van hem verwacht mag 
worden, overigens zonder dat dit tot wijziging in het salaris aanleiding geeft. 

4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever mag de werknemer geen arbeid 
in loondienst voor derden verrichten, zaken voor eigen rekening doen, of als agent voor derden 
optreden. Aan de werknemers met een onvolledige dagtaak zal de benodigde toestemming niet 
geweigerd worden in zoverre het werkzaamheden betreft die geen belangenconflict kunnen 
veroorzaken. 

5. De werknemer verplicht zich ertoe om zowel gedurende zijn arbeidsverhouding als erna volledige 
geheimhouding te betrachten en op geen enkele wijze aan derden, direct of indirect in welke vorm 
of voege dan ook, enige mededeling te doen van of aangaande al hetgeen hem bekend is en 
bekend wordt betreffende werkzaamheden, activiteiten, producten, projecten en alle andere 
informatie, welke dan ook, van of betreffende werkgever of zijn opdrachtgevers. Voorts is de 
werknemer verplicht om desgewenst een geheimhoudingsverklaring van de opdrachtgever met een 
strekking overeenkomend met de vorige volzin te ondertekenen. 

6. Voor de werknemer geldt dat al hetgeen voorwerp is of kan zijn van industrieel of intellectueel 
eigendom en dat in samenhang met of voortvloeiende uit het dienstverband met werkgever, direct 
of indirect, wordt gecreëerd, tot stand gebracht of vervaardigd, al is het niet voltooid, 
onvoorwaardelijk eigendom is en blijft van de werkgever of de werkgever daarover het vrije 
beschikkingsrecht heeft. 

7. De werknemer zal noch direct, noch indirect enige betalingen, diensten of andere geschenken 
accepteren van een persoon of een bedrijf waar werkgever een relatie mee heeft. 

8. Alle materialen, documentatie, sleutels, werktuigen, computerapparatuur (hardware en software), 
badges, keycards, enzovoorts aan de werknemer toevertrouwd door de werkgever of de 
opdrachtgever, zal werknemer voorzichtig behandelen en onbeschadigd terugbezorgen, wanneer 
deze niet langer van nut zijn of wanneer de werknemer uit dienst treedt. 

9. Het mee naar huis nemen van zaken van waarde die eigendom zijn van de werkgever of de 
opdrachtgever, kan werknemer uitsluitend doen in overleg en met voorgaande schriftelijke 
toestemming van de werkgever of de opdrachtgever.  

2.2. Geheimhoudingsclausule 

De werknemer ondertekent bij aanstelling een geheimhoudingsclausule. 

2.3. Gelijke Behandeling 

Yacht hanteert bij de werving en selectie van kandidaten en gedurende het dienstverband de 
richtlijnen zoals vastgelegd in de wetgeving ten aanzien van gelijke behandeling.  
Kort samengevat staat er in de wetgeving dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege 
godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of 
homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd, arbeidsduur (full 
time of parttime werk) en soort contract (vast of tijdelijk). 
 
 
Bij sollicitatie, indiensttreding of ontslag, arbeidsvoorwaarden, het volgen van cursussen, bevordering 
of promotie maakt Yacht op bovenstaande gronden geen onderscheid tussen werknemers. 
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2.4. Persoonsgegevens 

In het kader van de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens streeft Yacht ernaar de 
privacy van haar werknemers zoveel mogelijk te garanderen. Op verzoek kan de werknemer zijn 
personeelsdossier komen inkijken en afschriften krijgen van de inhoud. Hiervoor kan contact worden 
opgenomen met de leidinggevende . 

2.5. Verplichtingen bij beschikbaarheid/ leegloop 

In het geval van beschikbaarheid dient de werknemer er zorg voor te dragen dat hij gedurende de 
beschikbare tijd telefonisch bereikbaar is voor de werkgever. De werknemer dient na opdracht daartoe 
door de werkgever op het kantoor van de werkgever aanwezig te zijn om door de werkgever te 
worden ingezet bij een opdrachtgever dan wel werkzaamheden op het kantoor van de werkgever te 
verrichten. Kan of wil de werknemer een werkdag besteden naar eigen inzicht dan dient daartoe een 
vrije dag te worden aangevraagd.Tevens kan de werknemer gedurende bovengenoemde periode 
verplicht worden gesteld die tijd te benutten voor het volgen van een opleiding, cursus en dergelijke. 

2.6. Verstrekking personeelsgids 

De werkgever stelt de personeelsgids aan de werknemers ter beschikking bij indiensttreding en tevens 
door publicatie hiervan op intranet. Wanneer de personeelsgids wijziging ondergaat wordt hiervan 
mededeling gedaan via intranet. De meest recente versie van de personeelsgids is steeds te vinden op 
intranet. 

2.7. Werkopdracht 

Bij aanvang van iedere nieuwe detacheringsopdracht ontvangt de werknemer een werkopdracht 
waarop specifieke informatie wordt vermeld met betrekking tot de werkzaamheden bij een 
opdrachtgever. Hierbij wordt informatie verstrekt met betrekking tot de eerste werkdag, de plaats waar 
de werknemer zich kan melden, het tijdstip waarop en de contactpersoon bij wie. 
Ook zullen hierbij de eventuele kostenvergoedingen worden vermeld zoals deze voor de duur van de 
betreffende opdracht zullen gelden. 

2.8. Urenverantwoording 

De werknemer is verplicht om aan het eind van iedere werkweek (uiterlijk zondag voor 24.00 uur) zijn 
urenverantwoording web-enabled bij de werkgever aan te leveren. Yacht stelt de werknemer bij 
aanvang van het dienstverband op de hoogte van de procedure hieromtrent. Op de werkopdracht staat 
vermeld welke urensoorten op de betreffende opdracht van toepassing zijn. Actuele invulinstructies zijn 
te allen tijde beschikbaar via het intranet.  
De uren die door werknemer worden ingevuld vormen de basis voor facturatie naar de klant. Het is 
daarom noodzakelijk dat de werknemers bij het tijdig en correct invullen van de urenverantwoordingen 
de nodige discipline betrachten. 

2.9. Veiligheid en Gezondheid 

Indien van toepassing zal de werknemer geïnformeerd worden over de aspecten betreffende Veiligheid 
en Gezondheid rondom de uit te voeren werkzaamheden. Dit gebeurt voor aanvang van de opdracht, 
tijdens de introductie bij de opdrachtgever en gedurende de looptijd van de opdracht. Dit betekent 
concreet dat:  
• de werknemer de VG-beleidsverklaring ontvangt en leest;  
• op structurele basis de veiligheidsrisico’s en vereiste veiligheidsmaatregelen met de werknemer 

worden besproken, aan de hand van de VG-checklist;  
• de werknemer wijzigingen in werkzaamheden of werkomstandigheden aan zijn leidinggevende  

meldt;  
• wanneer de werknemer betrokken is bij een (bijna) ongeval of een incident, hij dat terstond aan 

zijn leidinggevende meldt. 
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2.10. Werken in het buitenland 

Buitenlandse projectuitvoering kan met individuele werknemers worden overeengekomen. In dat geval 
zullen aanvullende voorwaarden voor projectuitvoering in het buitenland worden overeengekomen. 
Buitenlandse projectuitvoering kan alleen geschieden met instemming van zowel de werknemer als de 
werkgever. Bij tewerkstelling in het buitenland zijn de daar geldende nationale feestdagen en  
weekenddagen in plaats van de Nederlandse van toepassing. 

2.11. Dienstreizen binnen en buitenland 

Op verzoek van de klant kan een dienstreis gemaakt worden. Voor reizen binnen Nederland mogen 
geen extra kosten gedeclareerd worden, eventueel kan in overleg met de klant en jouw leidinggevende 
reistijdcompensatie worden gegeven. Voor dienstreizen buiten Nederland dient jouw leidinggevende 
altijd vooraf contact op te nemen  met HR in verband met een eventuele aanvraag van verklaring 
toepasselijke sociale verzekeringswetgeving. 
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3. In- en uitdiensttreding 

3.1. Aanstelling 

Aanstelling bij de werkgever heeft doorgaans plaats op basis van: 
a. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 
b. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; 
c. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een project. 
 
De werknemer ontvangt bij aanvang van het dienstverband een schriftelijke bevestiging van de met 
hem gesloten arbeidsovereenkomst. 
 
Indien er bijzondere medische eisen worden gesteld aan de functie, kan een medische keuring deel 
uitmaken van de selectieprocedure. In dat geval geschiedt de indiensttreding onder voorbehoud van 
een positieve uitslag van de keuring. 

3.2. Proeftijd 

Bij het aangaan van een dienstverband geldt wederzijds een proeftijd. Deze bedraagt bij een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd twee maanden.  
 
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en bij een dienstverband voor de 
duur van een project geldt wederzijds een proeftijd van: 
• geen proeftijd, als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor zes maanden of korter; 
• één maand, als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor meer dan zes maanden en maximaal 2 

jaar;  
  
In de arbeidsovereenkomst kan echter een kortere of helemaal geen proeftijd zijn afgesproken. 

3.3. Aanzegging 

In het geval dat de arbeidsovereenkomst 6 maanden of langer duurt, zal de werknemer uiterlijk een 
maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk door Yacht worden geïnformeerd over 
het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Mocht de arbeidsovereenkomst worden 
verlengd – inclusief de situatie dat vervolgens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt 
aangegaan – dan zal Yacht de werknemer tevens informeren over de (arbeids)voorwaarden 
waaronder die verlenging zal plaatsvinden. 

3.4. Opzegging 

Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van 
reden, worden opgezegd. Echter, de opzeggende partij dient in het geval dat daartoe door de andere 
partij wordt verzocht, de reden van opzegging schriftelijk mee te delen. 
 
Schriftelijke opzegging is vereist: 
• bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 
• bij ontslag na twee jaar ziekte/arbeidsongeschiktheid van de werknemer. 
 
Geen schriftelijke opzegging is vereist bij: 
• het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd; 
• beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tenzij anders overeengekomen); 
• beëindiging met wederzijds goedvinden; 
• beëindiging wegens een dringende reden. 
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De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, per datum van het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

3.5. Opzegtermijn 

Voor de werkgever gelden de volgende wettelijke opzegtermijnen: 
 
• als de werknemer korter dan vijf jaar in dienst is: een maand; 
• als de werknemer vijf jaar of langer, maar nog geen tien jaar in dienst is: twee maanden; 
• als de werknemer tien jaar of langer, maar nog geen vijftien jaar in dienst is: drie maanden; 
• als de werknemer vijftien jaar of langer in dienst is: vier maanden 
 
Voor de werknemer bedraagt de wettelijke opzegtermijn een maand. 
 
Er kan alleen worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand. De opzegtermijn moet dus 
worden berekend vanaf de eerste van de maand, volgend op de datum van de schriftelijke opzegging. 
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4. Arbeidstijden 

4.1. Arbeidstijd 

De normale arbeidstijd bedraagt 40 uur per week. De werktijden zoals deze gelden bij de 
opdrachtgever zijn bepalend.  
 
Naast werkzaamheden bij de opdrachtgever kan de werknemer uren besteden ten behoeve van Yacht. 
Onder deze zogenaamde ‘interne uren’ wordt verstaan: deelname aan de Ondernemingsraad, 
geautoriseerde projecten, stuurgroepen en werkgroepen ten behoeve van Yacht. De leidinggevende 
beoordeelt of de dergelijke uren daadwerkelijk geboekt mogen worden op de urenverantwoording van 
de werknemer. 
 
Bij een parttime dienstverband bedraagt het aantal overeengekomen uren in beginsel tenminste 32 uur 
per week. 

4.2. Aanpassing arbeidsduur 

Meer of minder uren werken    
Tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten is de werkgever verplicht een verzoek 
van een werknemer om korter of langer te werken in te willigen. Met andere woorden, de belangen 
van collega’s en continuïteit van de werkzaamheden en dienstverlening tellen mee bij instemming met 
(of afwijzing/opschorting van) het verzoek. Wel heeft de werkgever een inspanningsverplichting om te 
zorgen dat het verzoek wordt ingewilligd. Bij promotie of wijziging van de werkzaamheden kunnen 
bestaande parttimerrechten worden meegenomen mits deze verenigbaar zijn met de nieuwe functie en 
opnieuw wordt voldaan aan de uitgangspunten. 
 
Uitgangspunten  
1. Het dienstverband dient op het moment dat de aanpassing ingaat ten minste een jaar te hebben 

geduurd. 
2. Het verzoek moet tenminste vier maanden voorafgaand aan het tijdstip van aanpassing schriftelijk 

bij de werkgever ingediend te zijn met opgave van: 
a. Tijdstip van ingang; 
b. Gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur per week; 
c. Gewenste spreiding van de uren over de week. 

3. Het verzoek kan ten hoogste eenmaal per twee jaar worden gedaan. Een werknemer wiens 
verzoek is afgewezen kan bij gewijzigde omstandigheden (die verband houden met de reden van 
afwijzing) binnen twee jaar na afwijzing opnieuw een verzoek indienen. Formeel stelt Yacht de 
spreiding van de uren vast, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van 
de werknemer. De invulling van het verzoek zal nimmer in strijd mogen zijn met andere wetten, 
zoals de arbeidstijden- en arbeidsomstandighedenwet.  

4. De werknemer wordt uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk geïnformeerd 
over de beslissing op zijn het verzoek. Indien dit niet gebeurt, wordt de arbeidsduur aangepast 
conform het verzoek van de werknemer. 

 
Afwijzing c.q. opschorting  
Afwijzing c.q. opschorting van het verzoek in verband met zwaarwegende bedrijfsbelangen zal te allen 
tijde gemotiveerd gebeuren.  
 
Bij verzoeken om vermindering van het aantal arbeidsuren (parttime verzoek) kan bij zwaarwegende 
bedrijfsbelangen gedacht worden aan ernstige problemen: 
• voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren; 
• op het gebied van de veiligheid; 
• van roostertechnische aard. 
 



Personeelsgids IP Yacht NL bv 20170101  12 
  

Bij verzoeken om vermeerdering van het aantal arbeidsuren kan gedacht worden aan ernstige 
problemen: 
• van financiële of organisatorische aard; 
• wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk; 
• omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting daartoe geen ruimte biedt. 
 
Contracturen (tijdelijk) aanpassen voor duur van opdracht 
Op vrijwillige basis kan het aantal uren in dienstverband worden verminderd en aangepast worden aan 
het aantal uren dat een werknemer bij een opdrachtgever is geplaatst. Door het (tijdelijk) verminderen 
van het aantal contracturen stijgt de bezettingsgraad van de werknemer en daarmee komt hij eerder in 
aanmerking voor een bonus of voor een hogere bonus. Het is aan de leidinggevende om te bepalen of 
hij de ‘mismatch’ in uren van tijdelijke of van permanente aard acht. 
 
In het geval van een tijdelijke mismatch: 

• na de mismatch opdracht heeft de werknemer het recht terug te gaan naar zijn oorspronkelijke 
aantal arbeidscontracturen; 

• dit recht geldt ook indien de werknemer aansluitend aan de mismatch opdracht in de 
beschikbaarheid komt; 

• de werknemer is geen parttime bijdrage voor de lease auto verschuldigd voor zover deze wordt 
veroorzaakt door de tijdelijke verlaging van het aantal arbeidscontracturen. 

 
In het geval van een structurele mismatch: 

• de verlaging van het aantal arbeidscontracturen is permanent; 
• de werknemer is geen parttime bijdrage voor de lease auto verschuldigd voor zover deze wordt 

veroorzaakt door de in het kader van de mismatch afgesproken verlaging van het aantal 
arbeidscontracturen. 

 
In beide gevallen worden de afspraken op schrift gesteld en door zowel de werknemer als de 
werkgever (de leidinggevende) ondertekend. De werknemer krijgt een ondertekend exemplaar van de 
afspraken uitgereikt. 
 
Indien de werknemer de uren niet wenst aan te passen zullen de resterende uren altijd op kantoor 
ingevuld worden en worden deze uren als leegloopuren geschreven. 
 
Aanpassen van contract uren geschiedt op vrijwillige basis met de garantie dat na het project de uren 
weer aangepast worden naar de oorspronkelijke contracturen. 

 
Consequenties voor arbeidsvoorwaarden bij minder uren werken 
1. Het brutosalaris wordt berekend naar rato van het aantal te werken uren per week.  
2. De reiskostenvergoeding wordt berekend naar rato van het aantal te werken dagen per week. 
3. Het aantal verlofuren wordt naar rato berekend. Opgebouwde rechten blijven staan.  
4. De vakantiebijslag voor parttimers wordt naar rato berekend, met dien verstande dat voor de 

berekening van de jaarlijks uit te keren vakantiebijslag het totale jaarsalaris over het vakantiejaar 
als grondslag dient.  

5. Indien een feestdag of bijzonder verlof gelijktijdig valt met de vrije (halve) dag(en) wordt geen 
compensatie verleend.  

6. Indien de arbeidsduur is verminderd wordt er bij meerwerk van de werknemer aan de hand van de 
personeelsgids bepaald of er wel of geen sprake is van overwerk.  

7. Voor de overige secundaire arbeidsvoorwaarden geldt in beginsel dat deze voor parttime 
werknemers naar rato gelden. 

8. Werknemers met leaseauto betalen bij een parttime arbeidsovereenkomst een bijdrage voor de 
leaseauto.  

9. Werknemers met recht op de auto- en vervoersregeling en die deelnemen aan de afzieregeling of 
de budgetbox regeling, ontvangen de bruto vergoeding of het bruto jaarbudget naar rato van het 
dienstverband. 
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10. Vermindering van de arbeidsduur kan voor de werknemer nadelige gevolgen hebben voor een 
eventuele toekomstige werkloosheidsuitkering van werknemer. 

4.3. Overwerk 

Voor zover de wettelijke bepalingen dit toelaten, is de werknemer verplicht langer te werken indien de 
werkgever van oordeel is dat de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. In het algemeen 
zullen werknemers overwerk regelen in overleg met de opdrachtgever. 
 
Vergoeding van overwerk 
Werknemers met een salaris tot en met € 3.105,45 komen onverkort in aanmerking voor een 
vergoeding van overwerk. 
Werknemers met een salaris hoger dan € 3.105,45 komen eerst in aanmerking voor een vergoeding 
van overwerk in het geval dat deze uren worden betaald door de opdrachtgever. 
 
Voor de werknemer beneden de 18 jaar en voor werknemers van 55 jaar of ouder bestaat geen 
verplichting tot overwerk. 
Onder overwerk wordt verstaan de arbeid die in opdracht van de werkgever wordt verricht boven de 
normale arbeidsduur van 40 uur per week. Er is geen sprake van overwerk indien de arbeid niet langer 
dan 30 minuten aansluitend aan de normale werktijd wordt verricht. 
 
De werkgever zal van tevoren de werknemer van het te verrichten overwerk in kennis stellen. 
 
Als overwerkvergoeding wordt uitbetaald: 
- op maandag t/m vrijdag                               +   25% 
- op zaterdag                                                 +   50% 
- op zon- en feestdagen                                  + 100% 
 
Voor dagen waarop de werknemer na de normale werkdag langer dan 2 uur overwerkt kan onder 
overlegging van een nota een bedrag van maximaal € 14,- worden gedeclareerd voor een maaltijd. 
Op zaterdagen en zon- en feestdagen kan, boven de normale arbeidsduur per week van 40 uur, na 6 
uur werken een maaltijd worden gedeclareerd. De tijd die nodig is voor het nuttigen van de maaltijd 
wordt niet als werktijd beschouwd. 
 
In het geval dat in shiftdiensten wordt gewerkt geldt de shiftdienstregeling en is de overwerkregeling 
niet van toepassing. 
 
Compensatie van overwerk 
Op verzoek van de werkgever en/of opdrachtgever en in overleg met de werknemer kan worden 
afgesproken dat er gedurende de opdracht over een bepaalde periode structureel meer uren door de 
werknemer gewerkt gaan worden dan het aantal contracturen zoals opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst. In dit geval bestaat de mogelijkheid dat voorafgaand afspraken gemaakt worden 
betreffende compensatie in tijd. 
 
Bij compensatie van overwerk in de vorm van tijd gelden de volgende regels: 

1. Compensatie-uren als gevolg van overwerk in de vorm van tijd dienen te worden 
opgenomen bij einde opdracht direct aansluitend aan de opdracht; 

2. In het geval dat er bij einde opdracht nog compensatie-uren resteren en een werknemer 
aansluitend aan de opdracht met vakantie gaat of beschikbaar is, worden tijdens deze 
vakantie of periode van beschikbaarheid compensatie-uren opgenomen. Een daarna 
eventueel resterend saldo aan compensatie-uren wordt uitbetaald; 

3. In het geval dat bij einde opdracht nog compensatie-uren resteren en deze vanwege een 
aansluitende nieuwe opdracht niet kunnen worden opgenomen worden de compensatie-
uren uitbetaald. 

4. Bij uitdiensttreding wordt het restant saldo compensatie-uren verrekend met de 
eindafrekening. Een positief saldo wordt uitgekeerd, een negatief saldo wordt ingehouden. 



Personeelsgids IP Yacht NL bv 20170101  14 
  

4.4. Ploegendienst 

In voorkomende gevallen kan de werknemer worden verplicht werkzaamheden in ploegendienst te 
verrichten. De te hanteren toeslagpercentages voor uren in ploegendienst worden bij aanvang van de 
opdracht op de werkopdracht vermeld. 
 
Stand-by dienst 
In voorkomende gevallen kan de werknemer worden verplicht tot stand-by dienst. 
Onder de stand-by dienst wordt verstaan dat een werknemer buiten de normale werktijd stand-by 
moet zijn om zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten of telefonisch problemen op te lossen als dit 
nodig is. 
De stand-by dienst treedt pas in werking nadat de werknemer in de betreffende week 
zijn aantal contracturen heeft gewerkt, inclusief verlof- en/of ziektedagen. Wanneer een werknemer 
stand-by diensten draait en in de lopende week een gedeelte beschikbaar is geweest, wordt het aantal 
beschikbare uren verrekend met de stand-by vergoeding. 
Wanneer de werknemer tijdens bovengenoemde stand-by dienst daadwerkelijk wordt opgeroepen en 
arbeid verricht, worden deze werkzaamheden vergoed volgens de overwerkregeling. Ook het eerste 
uur werk is inbegrepen in de hieronder genoemde vergoedingen. 
Voor de berekening van deze overwerkvergoeding wordt per oproep, nadat één uur werkzaamheden 
zijn verricht, uitgegaan van een periode van ten minste een half uur. Deze uren (inclusief reisuren) 
dienen vermeld te worden op de wekelijkse urenverantwoording. 
 
Deze gewerkte uren, die dus uitbetaald worden als overwerkuren, dienen in mindering gebracht te 
worden op het aantal uren van de stand-by dienst. De som van de stand-by diensturen en de 
daadwerkelijk gewerkte uren kan bij een bereikbaarheid van 24 uur de 24 uren dus niet overschrijden. 
 
De vergoeding voor stand-by diensten bedraagt:  
• Zaterdagen   € 3,15 bruto per uur  
• Zon- en feestdagen  € 3,15 bruto per uur     
• Overige werkdagen  € 1,89 bruto per uur     

4.5. Shiftdienst 

In voorkomende gevallen kan de werknemer worden verplicht tot het werken in shiftdienst. 
Van een shiftdienstrooster is sprake, indien voor de werknemer een door de opdrachtgever van 
tevoren vastgesteld werktijdenschema is opgesteld, waarbij tenminste een gedeelte van de reguliere 
werktijd valt tussen 20.00 uur en 6.00 uur. Een werknemer kan aanspraak maken op een 
shiftdienstvergoeding, indien het shiftdienstrooster voor acht of meer dagen per kalendermaand van 
toepassing is. 
 
De tijden voor het werken in shiftdienst kunnen per opdrachtgever verschillend zijn. 
Roosterindelingen zijn van toepassing overeenkomstig het bij de opdrachtgever van toepassing zijnde 
schema. 
 
De shiftdienstvergoeding bestaat uit de vaste shiftdienstvergoeding vermeerderd met de variabele 
shiftdienstvergoeding. Beide genoemde vergoedingen zijn bruto. Indien in shiftdiensten wordt gewerkt 
en er volgens rooster gewerkt wordt in het weekeinde en/of op feestdagen, is alleen de variabele 
shiftdienstvergoeding van toepassing en niet de overwerkregeling. 
 
Bij een bruto maandsalaris lager dan of gelijk aan €  2.499,54 geldt een vaste shiftdienstvergoeding 
van maximaal € 77,- bruto per maand, indien er een redelijke kans bestaat, dat in shiftdienst gewerkt 
kan worden en dit schriftelijk bevestigd is. Bij een bruto maandsalaris hoger dan € 2.499,54is de vaste 
shiftdienstvergoeding een integraal onderdeel van het salaris. 
 
Gedurende de periode dat de werknemer in volcontinudienst (7 x 24 uur) werkt, bedraagt 
de vaste shiftdienstvergoeding bruto: 
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• Bruto maandsalaris lager dan € 1.628,40   € 189,20 
• Bruto maandsalaris van € 1.628,40 tot € 1.945,68   € 253,00 
• Bruto maandsalaris € 1.945,68 en hoger    € 314,60 
 
Werknemers die normaliter niet in aanmerking komen voor een shiftdienstvergoeding, maar toch te 
werk gesteld worden in shiftdiensten, ontvangen voor die periode de voor die shiftdienst geldende 
vergoedingen. 
 
Voor het werken op zaterdagen en zon- en feestdagen is alleen de variabele shiftvergoeding voor de 
avond- en nachtdienst van toepassing.  
• Bij een avonddienst (starttijd tussen 12.00 – 18.00 uur) is de vergoeding standaard € 13,20 bruto. 

Bij een bruto maandsalaris van € 1.620,30 of minder is de vergoeding € 6,60 bruto. 
• Bij een nachtdienst (starttijd tussen 18.00 – 6.00 uur) is de vergoeding standaard € 22,00 bruto. 

Bij een bruto maandsalaris van € 1.620,30 of minder is de vergoeding € 13,20 bruto.  
 
Werknemers die niet in een volcontinudienst werken, hebben, indien zij werkzaamheden in het 
weekeinde verrichten naast de bestaande regeling, recht op een aanvullende bruto vergoeding voor: 
• zaterdagen € 13,20 bruto  
• zondagen € 22,00 bruto  
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5. Job & Development House 

5.1. Inleiding 

Voor Yacht is het belangrijk dat de werknemers in staat worden gesteld om te gaan met de 
voortdurende veranderingen binnen de organisatie en de markt.  
Yacht creëert een omgeving waarin talentvolle werknemers zich kunnen ontwikkelen, doorgroeien en 
hun marktwaarde vergroten.  
 
Belangrijke beginselen hierbij zijn dat werknemers zich verbonden voelen met de identiteit van de 
organisatie en dat de arbeidsvoorwaarden marktconform en aantrekkelijk zijn. 
Deze beginselen komen tot uitdrukking in het Job & Development House, zijnde het geheel van 
beloningsbeleid, salarissysteem, functiehuis, beoordelingssystematiek en persoonlijk ontwikkelplan. 

5.2. Beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid wordt gekenmerkt door: 
• De zwaarte en de marktwaarde van de functie, dat wil zeggen de functie gerelateerd aan 

vergelijkbare functies binnen de markt waarin Yacht werkzaam is. In dit kader vindt periodiek een 
benchmark plaats. 

• De realisatie van de afspraken op het gebied van de arbeidsprestatie en de ontwikkeling van de 
werknemer. 

 
Het beloningsbeleid krijgt vorm door middel van het salarissysteem en het functiehuis. 

5.3. Salarissysteem 

Uitgangspunt voor het Yacht salarissysteem is dat het management binnen de gegeven kaders zelf 
verantwoordelijk is voor de salariëring van zijn werknemers. Daarnaast laat het systeem 
toepassingsmogelijkheden toe die flexibel op de markt aansluiten.  
 
Het salaris drukt de economische waarde van de arbeid uit. Binnen een verantwoord personeelsbeleid 
moet deze waarde zichtbaar worden gemaakt door middel van het salarissysteem. Dit systeem regelt 
de verdeling van de loonsom over de werknemers, al naar gelang de bijdrage die zij individueel aan 
het arbeidsproces leveren.  
 
Het salarissysteem beoogt de verschillen in niveau van werk, ervaring en kwaliteit van werk op een 
verantwoorde en controleerbare wijze in de salariëring tot uitdrukking te brengen. 
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5.4. Salarisgroepen 

Het salarissysteem kent 12 salarisschalen. 
 
Salaristabel  
 

Salaris-
klasse Functienaam 

Maand-salaris 
excl.VT           

RSP 70% 

Maand-salaris      
excl. VT       

RSP 100% 

Max               
Maand-salaris           

excl. VT          
RSP 120 % 

12. Interim Professional IV 5.163 7.375 8.851 
11. Interim Professional IV 4.365 6.235 7.482 
10. Interim Professional III 3.732 5.331 6.398 
09. Interim Professional II 3.240 4.628 5.555 
08. Interim Professional II 2.888 4.125 4.950 
07. Interim Professional I 2.588 3.698 4.437 
06. Interim Professional I 2.335 3.336 4.004 
05. Interim Professional A 2.121 3.031 3.637 
04. Interim Professional A 1.955 2.793 3.353 
03. Interim Professional A 1.830 2.614 3.136 
02. Interim Professional A 1.716 2.451 2.941 
01. Interim Professional A 1.625 2.320 2.784 

 
NB: De kolom met 70% RSP is ter voorbeeld, dit is niet het minimum niveau binnen de salarisschaal. 
 
Jaarlijks beziet de directie of de salarisschalen zullen worden aangepast. 

5.5. Salarisgroei 

Salarisgroei kan tot stand komen door: 
• Individuele salarisverhoging;  
• Promotie. 

 
Salarisgroei vindt niet plaats bij demotie. 
 
Individuele salarisverhoging 
De individuele groei van het salaris is afhankelijk van de beoordelingsscore en de bezettingsgraad.  
De beoordelingsscore geeft een kwalificatie aan de arbeidsprestatie en vormt de uitslag van de 
jaarlijkse individuele beoordelingsronde. Er is een 5-tal beoordelingsscores: ‘onvoldoende’, ‘onder 
verwachting ’, ‘naar verwachting’, ‘boven verwachting’ en ‘excellent’. 
 
Onder bezettingsgraad wordt verstaan: de directe uren (i.e. de gewerkte/gefactureerde uren, de OR 
uren, de uren voor commerciële ondersteuning en de netto compensatie uren) in Mondriaan als 
percentage van de verloonde uren die tijdig en correct verantwoord zijn. 
 
Voor de berekening van de bezettingsgraad worden de directe uren en de indirecte uren IP 
meegenomen:  
 
Directe uren zijn: 
• Uren die conform de door de opdrachtgever geaccordeerde urenstaat daadwerkelijk door de 

opdrachtgever aan de werkgever worden betaald en niet door hem zijn of zullen worden 
teruggevorderd waaronder de netto compensatie uren (de opbouw van de compensatie-uren 
worden in mindering gebracht op het totaal aantal directe uren en de opgenomen compensatie-
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uren worden erbij opgeteld).  
• Uren waarop wegens werkzaamheden in het kader van OR lidmaatschap niet bij de opdrachtgever 

is gewerkt.  
• Uren waarop met toestemming van de leidinggevende wegens werkzaamheden in de rol van 

Senior Interim-professional, dan wel wegens het verlenen van commerciële ondersteuning, niet bij 
de opdrachtgever is gewerkt. 

• Door de werknemer in het kader van een interne opdracht bij werkgever gewerkte uren waaronder 
de netto compensatie uren, mits daarvan bij aanvang van deze werkzaamheden een 
uitvoeringsovereenkomst bestaat tussen werkgever en de (interne) opdrachtgever.  

 
Indirecte uren IP zijn: 
• Uren die door de werknemer niet ingevuld zijn bij de opdrachtgever maar die in overleg met en 

akkoord van de leidinggevende besteed zijn aan ontwikkeling (opleiding en training). 
• Uren waarvoor vakantieverlof is opgenomen en die zijn ingevoerd als vakantieverlof uren of als 

uren vakantieverlof op kosten Yacht (de ‘verdubbelaar’ regeling bij beschikbaarheid in januari of 
aansluitend op een opdracht). 

• Uren wettelijk zwangerschapsverlof, uren sabbatical en uren wettelijk adoptieverlof. 
 

Voor de berekening van de bezettingsgraad worden de indirecte uren Yacht niet meegenomen: 
• Uren waarop de werknemer niet bij de opdrachtgever heeft gewerkt wegens ziekte, leegloop, kort 

verzuim, bijzonder verlof en overig (i.e. uren die niet onder directe uren en indirecte uren IP 
vallen).  

• Compensatie-uren worden voor de berekening van de bonus meegenomen indien en voor zover 
deze daadwerkelijk zijn opgenomen. 

• Door de werknemer gewerkte uren waarvoor niet gefactureerd mag worden aan de opdrachtgever 
(uren tegen nul-tarief).  

 
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de IP urensoorten met de impact op de bezettingsgraad. 
 
De bepaling van de bezettingsgraad is daarmee: 
 
(directe uren * 100%) : (werkbare uren -/- indirecte uren IP) = bezettingsgraad 
 
Voor de jaarlijkse vaststelling van de individuele salarisgroei geldt een groeimatrix, waarvan de 
invulling jaarlijks in het overleg tussen de directie en de ondernemingsraad ten behoeve van de 
vaststelling van de individuele salarisverhoging wordt vastgesteld. 
 
Voor de vaststelling van de groeimatrix wordt het onderstaande model als uitgangspunt genomen 
Bezettingsgraad Beo 1 Beo 2 Beo 3 Beo 4 Beo 5* 

 < ….  % 0% 0% 0% X% X+Y% 
…. %-…. % 0% 0% X% X+Y% X+Z% 
…. %-…. % 0% 0% X+Y% X+Z% X+Q% 

> …. % 0% 0% X+Z% X+Q% X+W% 
*) Beo = beoordeling. Eindscore 1 t/m 5 is mogelijk (Onvoldoende, Onder Verwachting, Naar Verwachting, 
Boven Verwachting, Excellent) 
 
 
De x-as van de groeimatrix geeft de 5 beoordelingsscores weer.  
De y-as geeft de 4 categorieën van de bezettingsgraad weer. 
 
 
In deze matrix is de RSP geen bepalende factor. Met dien verstande dat bij een RSP van >100% alleen 
bij een beoordeling 4 of 5 salarisverhoging plaatsvindt. In de andere gevallen vindt bij een RSP van 
>100% geen salarisverhoging meer plaats tijdens de jaarlijkse salarisronde. 
 De relatieve salarispositie = het fulltime salaris gedeeld door het maandsalaris excl. VT RSP 100%. 
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Jaarlijks wordt, afhankelijk van de bedrijfsresultaten en de marktontwikkeling, in overleg met de 
ondernemingsraad de loonruimte vastgesteld die beschikbaar is voor individuele salarisverhogingen en 
op basis daarvan de invulling van de tabel bepaald (jaarlijkse loononderhandelingen).  
 
In het kader van marktontwikkelingen wordt gekeken naar CAO percentages in gelieerde branches.  
 
Maximale doorgroei 
Met behulp van de groeimatrix kunnen ‘boven verwachting’ en ‘excellent’ prestaties na het bereiken 
van een relatieve salarispositie van 100 worden beloond. Alleen werknemers met een dergelijke 
beoordelingsscore komen in aanmerking voor een verdere doorgroei naar het maximum van de 
categorie excedent salaris. 
 
Wanneer de relatieve salarispositie van een werknemer hoger is dan 120 komt hij niet langer in 
aanmerking voor een individuele salarisverhoging. Alleen na doorgroei naar een hoger ingeschaalde 
functie kan weer ruimte ontstaan voor een individuele salarisverhoging. 
 
Promotie  
Van promotie is sprake indien een werknemer wordt ingedeeld in een hogere salarisklasse, dan wel 
wordt benoemd in een hoger ingeschaalde functie. In geval van promotie wordt de hoogte van de 
salarisgroei vastgesteld door de leidinggevende en de naast hogere leidinggevende .  

5.5.1 Demotie en salarisbevriezingsbeleid 

5.5.1.1 Algemeen 
Dit beleid is er primair op gericht een gezonde bedrijfsvoering te voeren. Hieronder valt het ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’ principe oftewel dat twee werknemers die dezelfde functie uitoefenen, ook 
in dezelfde functie(schaal) zijn ingedeeld en dat hier (vanuit historie) geen verschil in is. Een dergelijke 
situatie veroorzaakt ontevredenheid onder collega’s en Yacht streeft ernaar die te voorkomen.  
Daarnaast valt hieronder het zogenoemde Peter’s principle: indien een werknemer bijvoorbeeld door 
promotie op een functie is ingedeeld, waarvan blijkt dat hij op dat niveau niet goed functioneert, moet 
deze werknemer op een andere functie kunnen worden ingedeeld, zodat de werknemer succesvol kan 
zijn en de organisatie de juiste man op de juiste plek heeft zitten. Het is tevens een manier om een 
werknemer een andere mogelijkheid te bieden in plaats van het beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst wegens onvoldoende functioneren.  
Ook kan hierbij worden gedacht aan werknemers die richting hun AOW-gerechtigde leeftijd een stapje 
terug zouden willen doen.  
 
Kostenreductie is nadrukkelijk niet het primaire doel. Deze regeling is erop gericht om individuele 
situaties transparant en helder te maken en ongelijkheden te voorkomen. Yacht is niet voornemens om 
dit op grote schaal toe te passen.   
 
Demotie o.b.v. functioneren draait om de vraag of iemand geschikt is voor de functie. Externe factoren 
spelen hierbij in beginsel geen rol. Indien er externe factoren zijn die goed functioneren in de functie 
belemmeren, wordt dit met leidinggevende  besproken en wordt naar andere oplossingen gezocht. Het 
is daarnaast denkbaar dat een werknemer zelf vraagt om een (tijdelijke) demotie.  
 
De overweging van demotie en het inzetten van een verbetertraject zijn het gevolg van een 
beoordeling die ‘onder verwachting’ of ‘onvoldoende’ is. Het gaat hierbij om de totale beoordeling, niet 
alleen de klantbeoordeling.   
 
 
5.5.1.2 Demotie 
Van demotie is sprake indien een werknemer teruggaat naar een lagere salarisklasse, dan wel  lager 
ingeschaalde functie. 
 
Indeling in een lagere salarisklasse  dan wel lager ingeschaalde functie kan plaatsvinden bij 
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• het vervallen van de huidige functie en er is geen  passende functie op gelijk niveau beschikbaar 
• onvoldoende functioneren. Van onvoldoende functioneren is sprake indien een werknemer een 

onder verwachting of onvoldoende beoordelingsresultaat heeft gehad. 
 
In het geval van onvoldoende functioneren wordt de aankomende demotie aangekondigd tijdens het 
(eindejaars) beoordelingsgesprek met een onder verwachting of onvoldoende beoordelingsresultaat (in 
de huidige systematiek een ‘1’ of een ‘2’ beoordeling) en krijgt de werknemer een half jaar de tijd om 
de demotie af te wenden. De leidinggevende zal de werknemer extra begeleiden. Als dat niet leidt tot 
verbetering, is er slechts dan sprake van demotie.  
 
De beslissing demotie te overwegen en een verbetertraject in te stellen, wordt genomen door de 
leidinggevende en de naaste hogere leidinggevende tezamen. Deze beslissing en het te volgen 
verbetertraject worden schriftelijk aan werknemer bevestigd.  
 
De definitieve beslissing tot demotie wordt schriftelijk gemotiveerd door de leidinggevende en 
geaccordeerd door de naaste hogere leidinggevende en de desbetreffende directeur..  
 
Bij demotie wordt de werknemer teruggeplaatst in een lager ingeschaalde functie dan wel in een 
lagere salarisklasse. Binnen een afgesproken tijdpad wordt het salaris afgebouwd naar de nieuwe 
salarisklasse (dit binnen een periode van maximaal 2 jaar).  
 
Salaris bij demotie 
Het salaris van de werknemer wordt bij demotie vanwege onvoldoende functioneren aangepast aan de 
lagere klasse. Zolang het eindsalaris (=100% RSP) van de nieuwe klasse waarin de werknemer is 
ingedeeld nog niet is bereikt, blijft het salaris op de normale wijze groeien binnen de toepasselijke 
salarisklasse.  
 
Als het salaris van de werknemer hoger is dan het eindsalaris van de toepasselijke nieuwe 
salarisklasse, dan krijgt de werknemer een nieuw salaris op het niveau van het eindsalaris (=100% 
RSP) van de nieuwe salarisklasse. Ter compensatie van de teruggang in salaris ontvangt de werknemer 
een persoonlijke toeslag waarmee het totale inkomen wordt aangevuld tot het salaris vóór demotie. 
Deze persoonlijke toeslag stijgt niet, ook niet als gevolg van uit het loonakkoord voortvloeiende 
algemene verhogingen.  
 
De persoonlijke toeslag wordt afgebouwd. Bij demotie vanwege onvoldoende functioneren vindt de 
afbouw plaats in twee keer met een tussentijd van een jaar, tot het eindsalaris (=100% RSP salaris) 
van de lagere klasse.  
 
Voorbeeld 
Per 1 januari is sprake van demotie wegens onvoldoende functioneren. De werknemer heeft op dat 
moment een salaris van € 3.535,-. Het eindsalaris (=100% RSP) van de toepasselijke salarisklasse na 
demotie bedraagt € 3.300,-. De werknemer ontvangt het eindsalaris van de nieuwe salarisklasse (€ 
3.300,-) plus een persoonlijke toeslag van € 235,- (samen nog steeds € 3.535,-).  
 
Een jaar later ontvangt de werknemer dan een persoonlijke toeslag van € 117,50 (de helft van de 
toeslag van € 235,- wordt afgebouwd). Samen is dit € 3.417,50.  
 
Nog een jaar later ontvangt deze werknemer geen persoonlijke toeslag meer, deze is nu volledig 
afgebouwd. 
 
Op basis van beoordelingen (indien een ≥4 beoordeling) kan het salaris tussentijds wel gestegen zijn.  

 

 
 
Bij demotie vanwege het vervallen van de huidige functie wordt het salaris aangepast/afgebouwd op 
dezelfde wijze als hierboven, met dien verstande dat dit geschiedt over een periode van drie jaar. Dit 
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betekent dat de persoonlijke toeslag in het eerste jaar 100 % is, in het tweede jaar 66% en het derde 
jaar 33%. In het vierde jaar komt deze te vervallen.   
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden bij demotie 
De secundaire arbeidsvoorwaarden worden aangepast aan hetgeen in de nieuwe functie en 
salarisklasse gebruikelijk is: 
- indien de nieuwe leaseautocategorie lager is dan de huidige, wordt deze klasse aangepast maar mag 
de werknemer het huidige leasecontract uitrijden. Gedurende deze periode wordt de eigen bijdrage 
niet op basis van het nieuwe recht aangepast; 
- indien bij de nieuwe functie geen auto hoort, mag de werknemer de huidige leaseauto nog één jaar 
behouden. Gedurende deze periode wordt de eigen bijdrage niet op basis van het nieuwe recht 
aangepast; 
- indien de werknemer een mobiele telefoon van Yacht heeft, bekijkt Yacht op basis van de mobiele 
telefoon regeling of het recht op een mobiele telefoon blijft bestaan. Indien hier verschil in is, mag de 
werknemer nog een half jaar van de huidige telefoon gebruik maken en daarna gaat hij/zij over op de 
nieuwe situatie; 
 
Beroep 
De werknemer die zich niet kan vinden in (het voornemen tot) demotie, kan een beroep doen op de 
algemene klachtenprocedure. Zijn/haar klacht wordt dan in behandeling genomen door de hiertoe 
bevoegde commissie. 
 
5.5.1.3 Bevriezing salaris 
Met een werknemer wiens salaris niet (meer) marktconform (binnen de detacheringsbranche) is, wordt 
besproken het salaris een jaar te bevriezen. Dit kan onafhankelijk van het beoordelingsresultaat. 
 
Een niet (meer) marktconforme situatie kan zich voordoen indien de werknemer niet (meer) tegen een 
redelijk tarief gedetacheerd kan worden. Op dat moment wordt de marktconformiteit van het salaris 
bepaald. Voor de bepaling van de marktconformiteit van het salaris wordt gekeken naar:  
- vergelijking salarissen vergelijkbare functies intern Yacht; 
- vergelijking salarissen vergelijkbare functies binnen detacheringsbranche (indien mogelijk). 
 
Als de situatie ‘niet (meer) marktconform’ zich voordoet, wordt dit met de werknemer besproken. 
Indien een half jaar na dit gesprek er nog geen sprake is van een marktconform salaris, en de 
werknemer gemiddeld niet voor een bij zijn salaris behorend tarief kan worden gedetacheerd, dan 
wordt het salaris voor een jaar bevroren. Ruim voor het einde van dit jaar beoordeelt de 
leidinggevende de situatie opnieuw en bespreekt met de werknemer het opheffen of voortzetten van 
de bevriezing.  
 
De bevriezing van het salaris is een beslissing van de leidinggevende en de naaste hogere 
leidinggevende. De werknemer ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan met een onderbouwing 
door de leidinggevende. Deze dient geaccordeerd te zijn door  de desbetreffende directeur (Directeur 
Operations, Directeur Sales of Staf Directeur). 
 
Beroep 
Indien een werknemer het niet eens is met het bevriezen van zijn/haar salaris, bestaat de mogelijkheid 
een beroep te doen op de algemene klachtenprocedure. Zijn/haar klacht wordt dan in behandeling 
genomen door de hiertoe bevoegde commissie.  
 
 

5.6. Functiehuis 

Het functiehuis bestaat uit de volgende onderdelen: 
• De systematiek van functiewaardering;  
• De functieprofielen;  
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• De procedure voor vaststelling en wijziging van functies. 
 

Systematiek van functiewaardering 
Voor de systematiek van functiewaardering is aansluiting gezocht bij de Hay-methode. 
Redenen hiervoor zijn de volgende: 
• Deze methode is een internationaal erkende methodiek van functie-evaluatie;  
• Het bepalen van de ‘functiezwaarte’ vindt plaats op basis van de te leveren bijdrage aan het 

realiseren van de organisatiedoelstellingen; 
• Door toepassing van deze methode vindt een nauwkeurige marktvergelijking (benchmark) plaats.  
  
De Hay-methode 
De Hay-methode beoordeelt alle functies op basis van een drietal vergelijkingsfactoren: kennis en 
kunde, probleembehandeling en reikwijdte van verantwoordelijkheid. Deze drie factoren zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen in elke functie in een bepaalde verhouding voor. 
De drie factoren zijn weer onderverdeeld in een 8-tal functiekenmerken waarmee de zwaarte van de 
functie wordt bepaald. 
 
Zowel de zwaarte als de marktwaarde van de functie dient als basis voor de indeling naar 
salarisschalen in het loongebouw. Er vindt in dit kader periodiek een benchmark plaats. 
Door middel van de Hay-methode worden de functieprofielen gekoppeld aan salarisschalen. 
 
Functieprofielen 
Een functieprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: resultaatgebieden en beoordelingscriteria 
(KPI’s) op basis van de drie pijlers van Yacht ( Klant/ Yacht/ Individu), kennis-, ervarings- en 
competentieprofiel. 
 
Er is een aantal van 5 referentieprofielen bepaald, dat representatief is voor alle binnen Yacht 
voorkomende werkzaamheden. Het betreft de volgende profielen: 
• Interim professional A 
• Interim professional I t/m IV 
 
Per competentiegebied liggen hieraan inhoudelijke profielen ten grondslag die nader zijn uitgewerkt. 
Deze zijn beschikbaar via de leidinggevende. 
 
Procedure voor vaststelling en wijziging van functies 
Grondbeginsel van het functiehuis is dat alle voorkomende functies in beginsel moeten kunnen worden 
herleid naar de referentieprofielen, tenzij de directie op aangeven van het management van mening is 
dat een bepaalde functie zo specifiek afwijkend is dat deze een uitzonderingspositie rechtvaardigt. 
In die uitzonderingsgevallen zal een separate vastlegging van de functie plaatsvinden.  
 
Zowel het onderhoud van de referentieprofielen, alsook de vaststelling en wijziging van functies vindt 
plaats door een vaste functiecommissie, bestaande uit een 3-tal leden, zijnde een HR manager, een 
lijnmanager en een specialist. 
De besluiten van de commissie moeten worden bekrachtigd door het directieteam. 
De ondernemingsraad wordt geïnformeerd over de besluiten en fungeert zo nodig als klankbord voor 
de commissie. 
   
Tijdelijke functies, waaronder wordt verstaan functies voor de duur van een project of functies die niet 
langer dan twee jaar worden uitgeoefend, worden niet separaat vastgelegd. Voor dergelijke functies 
wordt een handweging gemaakt door de HR manager van het betreffende bedrijfsonderdeel. 
  
Bezwaarprocedure 
Werknemers die bezwaar hebben tegen de vaststelling of indeling van hun functie, niet zijnde een 
referentieprofiel, kunnen dit bezwaar kenbaar maken bij de HR manager (vaste functiecommissie), die 
ter zake het directieteam adviseert. Het directieteam neemt de beslissing op bezwaar. De 
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bezwaarprocedure is schriftelijk. Zo nodig of indien gewenst vindt mondelinge behandeling plaats.  

5.7. Beoordelingssystematiek  

De beoordelingsystematiek vormt een cyclus die is opgebouwd uit een aantal gesprekken, namelijk het 
afsprakengesprek, het voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek. De vastlegging van deze 
gesprekken vindt plaats met behulp van het performanceformulier. Het performanceformulier worden 
getekend door zowel de leidinggevende als de werknemer en worden opgeslagen in het 
personeelsdossier van de werknemer. 
 
Afsprakengesprek 
Het afsprakengesprek is het gesprek tussen de leidinggevende en de werknemer, waarin de afspraken 
ten aanzien van KPI’s en competenties voor het komende jaar worden vastgelegd en de condities 
waaronder deze prestaties en ontwikkeling gerealiseerd moeten worden. 
 
Voortgangsgesprek 
In het voortgangsgesprek wordt een tussentijdse balans opgemaakt van de realisatie van afspraken 
zoals gemaakt tijdens het afsprakengesprek en vastgelegd in het performanceformulier. Dit gesprek is 
bedoeld als een gesprek waarbij allerlei aspecten aan de orde kunnen komen en waarbij het accent 
vooral ligt op het bieden van ondersteuning of coaching door de manager. 
Het doel van het gesprek is te komen tot optimalisatie van de prestaties en ontwikkeling. 
Het voortgangsgesprek moet vooral bewerkstelligen dat de conclusies die in de resultaatbeoordeling 
getrokken worden, geen verrassing zijn. 
Indien nodig kunnen meerdere voortgangsgesprekken worden gevoerd. Tijdens het voortgangsgesprek 
kunnen zo nodig de in het afsprakengesprek gemaakte afspraken in gezamenlijk overleg worden 
aangescherpt of aangevuld. 
 
Voor de beoordelingsscore wordt door de leidinggevende gebruik gemaakt van onderstaande schaal. 
 
Waardering Omschrijving 
Excellent  
Boven verwachting  
 
Naar verwachting  
 
Beneden verwachting  
 
Onvoldoende  

Er is sprake van excellente performance. 
De prestaties voldoen ruim aan de verwachtingen; de 
functie wordt naar volle tevredenheid vervuld.  
De prestaties voldoen aan de verwachtingen; de functie 
wordt naar tevredenheid vervuld. 
De prestaties voldoen niet geheel aan de verwachtingen; 
verbetering is noodzakelijk. 
De prestaties voldoen niet aan de verwachtingen; er dienen 
bijzondere afspraken gemaakt te worden. 

 
Aan de beoordelingsscore wordt een beloning gekoppeld. 
 
Bezwaar- en beroepsprocedure 
Mocht er onenigheid bestaan over de beoordeling dan kan de werknemer bij de leidinggevende 
bezwaar maken. Mochten de leidinggevende en de werknemer er niet in slagen om het verschil van 
inzicht in goed overleg op te lossen, dan bestaat voor de werknemer de mogelijkheid om in beroep te 
gaan bij zijn directeur, of in voorkomende gevallen de HR directeur. De directeur laat zich adviseren 
door zijn HR manager. De bezwaar- en beroepsprocedure is schriftelijk. Zo nodig of indien gewenst 
vindt mondelinge behandeling plaats. 
 
 

5.8. Persoonlijk ontwikkelplan 

Persoonlijke ontwikkeling van werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en 
organisatie (leidinggevende) en in belang van beide partijen. 
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Benadrukt wordt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor de eigen prestatie en 
ontwikkeling (competenties en loopbaan) en de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om die 
ontwikkeling te initiëren, stimuleren en faciliteren. 
 
Voor elke werknemer wordt ieder jaar in gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer een 
persoonlijk ontwikkelplan opgesteld, waarin de gemaakte afspraken over ontwikkeling worden 
vastgelegd, het tijdsbestek waarbinnen deze hun beslag krijgen en de ondersteuning die geboden 
wordt. Aan de lange termijn ontwikkeling van de medewerker ligt een POP ten grondslag. Hierin wordt 
de verwachte groei in de ontwikkeling en vak inhoud vastgelegd. Keuzes en goedkeuring in opleidingen 
en trainingen kunnen gemaakt worden op basis van het POP.  
 
Het persoonlijk ontwikkelplan wordt vastgelegd in het POP formulier.  
 
Het persoonlijk ontwikkelplan is een gespreksthema tijdens het afspraken-, voortgangs-, en 
beoordelingsgesprek. Als zodanig zijn het persoonlijk ontwikkelplan, de beoordelingssystematiek en het 
beloningsbeleid communicerende vaten. Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
beïnvloeden elkaar over en weer. 

5.9. Vakantiebijslag 

De vakantiebijslag bedraagt 8% van de som van de maandsalarissen van de maanden  
mei tot en met april of een evenredig gedeelte hiervan, al naar gelang het dienstverband  
in die periode nog geen twaalf maanden heeft geduurd.  
Uitbetaling van de vakantiebijslag onder aftrek van loonheffing en andere ingevolge wettelijk 
voorschrift door de werkgever in te houden bedragen vindt plaats met de salarisbetaling over de 
maand april. 

5.10. Bonusregeling 

Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juni 2013  
 
A. Opbouw bonusregeling 
De bonusregeling bestaat uit de volgende drie componenten: 
1. Maandbonus: een bonuspercentage bij het behalen van de individuele bezettingsgraad per maand.  
2. Jaarbonus: een bonuspercentage bij het behalen van de individuele bezettingsgraad over het 

gehele jaar. Hierbij gelden dezelfde uursoorten als facturabel en wordt de bezettingsgraad op 
dezelfde wijze berekend als de maandbonus. De bonus wordt bepaald over het totale uurloon van 
de facturabele uren.  

3. Unit bonus: een bonuspercentage bij het behalen van de bruto winst van de unit waartoe de 
interim-professional behoort.*  Wanneer de gebudgetteerde bruto winst wordt gerealiseerd, dan 
vindt uitkering van de unit bonus plaats. De bruto winst van een unit wordt gedefinieerd als de 
omzet van alle resources van de unit (IP en externen) minus de kosten van alle resources van de 
unit.  
 

* = onder ‘unit’ wordt hier verstaan: alle interim-professionals die onder één  commercieel manager 
vallen, ongeacht de diverse competences waarvoor de desbetreffende commercieel manager 
verantwoordelijk is. Op sommige kantoren zijn twee units binnen dezelfde competence geclusterd en 
hebben een gezamenlijk budget. Of dit voor jouw unit geldt, kun je navragen bij je commercieel 
manager. 

 
In onderstaande tabel staan de percentages behorend bij de diverse bonuscomponenten: 
 
 
 

Bezettingsgraad 
per kalendermaand 

Maandbonus     
o.b.v. individuele 

Jaarbonus      
o.b.v. individuele 

Unit bonus  
o.b.v. de bruto 
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of jaar bezettingsgraad bezettingsgraad winst van de 
unit 

>90% - <=95% 5% 4% 3% 
>95%  8% 4% 4% 

 
• De grondslag voor de berekening van de maandbonus vormt het feitelijke salaris over de 

facturabele uren van de betreffende maand waarin de bonus is behaald. De bonus wordt per 
maand berekend.  

• De grondslag voor de berekening van de jaarbonus vormt het salaris over de facturabele uren van 
het desbetreffende kalenderjaar. Peildatum voor het salaris is 1 december van het desbetreffende 
kalenderjaar.  

• De bruto winst van de unit wordt per kwartaal vastgesteld. Als de bruto winst van de unit is 
gehaald, wordt de unit bonus berekend op basis van de bezettingsgraden van de werknemer voor 
elk van de afzonderlijke maanden in het kwartaal.  

• De bonussen worden beschouwd als een incentive en maken geen vast onderdeel uit van het 
salaris.  

 
B. Uren soorten 
Er zijn drie soorten uren: 

1. Directe uren:  
• Uren die conform de door de opdrachtgever geaccordeerde urenstaat daadwerkelijk door de 

opdrachtgever aan de werkgever worden betaald en niet door hem zijn of zullen worden 
teruggevorderd waaronder de netto compensatie uren.  
Uren waarop wegens werkzaamheden in het kader van OR lidmaatschap niet bij de 
opdrachtgever is gewerkt.  

• Uren waarop met toestemming van de leidinggevende wegens werkzaamheden in de rol van 
Senior Interim-professional, dan wel wegens het verlenen van commerciële ondersteuning, 
niet bij de opdrachtgever is gewerkt.  

• Door de werknemer in het kader van een interne opdracht bij werkgever gewerkte uren 
waaronder de netto compensatie uren, mits daarvan bij aanvang van deze werkzaamheden 
een uitvoeringsovereenkomst bestaat tussen werkgever en de (interne) opdrachtgever.  
 

2. Indirecte uren IP:  
• Uren die door de werknemer niet ingevuld zijn bij de opdrachtgever maar die in overleg met en 

akkoord van de leidinggevende besteed zijn aan ontwikkeling (opleiding en training). 
• Uren waarvoor vakantieverlof is opgenomen en die zijn ingevoerd als vakantieverlof uren of als 

uren vakantieverlof op kosten Yacht (de ‘verdubbelaar’ regeling bij beschikbaarheid in januari 
of aansluitend op een opdracht). 

• Uren wettelijk zwangerschapsverlof, uren sabbatical en uren wettelijk adoptieverlof. 
 

3. Indirecte uren Yacht: Uren waarop de werknemer niet bij de opdrachtgever heeft gewerkt 
wegens ziekte, leegloop, kort verzuim en bijzonder verlof (i.e. uren die niet onder directe uren 
en indirecte uren IP vallen).  

• Compensatie-uren worden voor de berekening van de bonus meegenomen indien en voor 
zover deze daadwerkelijk zijn opgenomen. 

• Door de werknemer gewerkte uren waarvoor niet gefactureerd mag worden aan de 
opdrachtgever (uren tegen nultarief).  

 
C. Maandbonus 
Berekening uren ter bepaling van de bezettingsgraad t.b.v. de maandbonus/jaarbonus 
Voor de berekening van de bezettingsgraad worden de directe uren en de indirecte uren IP 
meegenomen:  
 
Directe uren zijn: 
• Uren die conform de door de opdrachtgever geaccordeerde urenstaat daadwerkelijk door de 
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opdrachtgever aan de werkgever worden betaald en niet door hem zijn of zullen worden 
teruggevorderd waaronder de netto compensatie uren.  

• Uren waarop wegens werkzaamheden in het kader van OR lidmaatschap niet bij de opdrachtgever 
is gewerkt.  

• Uren waarop met toestemming van de leidinggevende wegens werkzaamheden in de rol van 
Senior Interim-professional, dan wel wegens het verlenen van commerciële ondersteuning, niet bij 
de opdrachtgever is gewerkt. 

• Door de werknemer in het kader van een interne opdracht bij werkgever gewerkte uren waaronder 
de netto compensatie uren, mits daarvan bij aanvang van deze werkzaamheden een 
uitvoeringsovereenkomst bestaat tussen werkgever en de (interne) opdrachtgever.  

 
Indirecte uren IP zijn: 
• Uren die door de werknemer niet ingevuld zijn bij de opdrachtgever maar die in overleg met en 

akkoord van de leidinggevende besteed zijn aan ontwikkeling (opleiding en training). 
• Uren waarvoor vakantieverlof is opgenomen en die zijn ingevoerd als vakantieverlof uren of als 

uren vakantieverlof op kosten Yacht (de ‘verdubbelaar’ regeling bij beschikbaarheid in januari of 
aansluitend op een opdracht). 

• Uren wettelijk zwangerschapsverlof, uren sabbatical en uren wettelijk adoptieverlof. 
 
Voor de berekening van de bezettingsgraad t.b.v. de maandbonus worden de indirecte uren Yacht niet 
meegenomen: 
• Uren waarop de werknemer niet bij de opdrachtgever heeft gewerkt wegens ziekte, leegloop, kort 

verzuim en bijzonder verlof (i.e. uren die niet onder directe uren en indirecte uren IP vallen). 
• Compensatie-uren worden voor de berekening van de bonus meegenomen indien en voor zover 

deze daadwerkelijk zijn opgenomen. 
• Door de werknemer gewerkte uren waarvoor niet gefactureerd mag worden aan de opdrachtgever 

(uren tegen nultarief).  
 
De bepaling van de bezettingsgraad is daarmee: 
(directe uren * 100%) : (werkbare uren -/- indirecte uren IP) = bezettingsgraad 
 
Berekening van de maandbonus 
Voor de berekening van de maandbonus is het uurloon, aantal directe uren, indirecte uren IP en 
indirecte uren Yacht van belang. 
 
Voorbeeld 1 
De maand heeft 168 werkbare uren en het salaris is € 3000,- bruto/maand/fulltime. De werknemer 
neemt 80 uur verlof en werkt 88 uur. De bezettingsgraad die meetelt voor de bonus is dan:  
88 / (168-80) = 100%. Het percentage wat daarbij hoort is 8%.  
 
Dit leidt tot een bonus in dit voorbeeld van: 8% * 88 * (3000/173,33) = € 121,85 
 
Voorbeeld 2 
De maand heeft 168 werkbare uren en het salaris is € 3000,- bruto/maand/fulltime. De werknemer is 8 
uur ziek, werkt 88 uur, neemt 64 uur vakantieverlof op en is 8 uur op opleiding. De bezettingsgraad 
die meetelt voor de bonus is dan: 88/ (168-64-8) = 88/96 = 91,66%. Het percentage wat daarbij 
hoort is 5%.  
Dit leidt tot een maandbonus in dit voorbeeld van: 5% * 88 * (3000/173,33) = € 76,15 
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Voorbeeld 3 (bij parttime dienstverband, 90%) 
De maand heeft 152 werkbare uren en het salaris is € 2.700,- bruto/maand/parttime.  
De werknemer neemt 80 uur verlof en werkt 72 uur. De bezettingsgraad die meetelt voor de bonus is 
dan:  
72 / (152-80) = 100%. Het percentage wat daarbij hoort is 8%.  
 
Dit leidt tot een bonus in dit voorbeeld van: 8% * 72 * (2700/156) = € 99,69 
 
Voorbeeld 4 (bij parttime dienstverband, 90%) 
De maand heeft 152 werkbare uren en het salaris is € 2700,- bruto/maand/parttime. De werknemer is 
8 uur ziek, werkt 80 uur, neemt 60 uur vakantieverlof op en is 4 uur op opleiding. De bezettingsgraad 
die meetelt voor de bonus is dan: 80/ (152-60-4) = 80/88 = 90,91%. Het percentage wat daarbij 
hoort is 5%.  
 
Dit leidt tot een maandbonus in dit voorbeeld van: 5% * 80 * (2700/156) = € 69,23 
 
NB: de berekening van het uurloon vindt op de volgende wijze plaats:  
fulltime, 40 uur  : fulltime bruto maandsalaris: 173,33 uur = uurloon 
parttime, 36 uur : parttime bruto maandsalaris : 156 uur = uurloon 
parttime, 32 uur : parttime bruto maandsalaris : 138,67 uur = uurloon 
 
Uitbetaling maandbonus 
De maandbonus wordt per maand berekend en per kwartaal uitgekeerd. Uitkering vindt telkens plaats 
in de tweede maand volgend op het desbetreffende kwartaal.  
 
Voorwaarden maandbonus 
• De bonus is een bruto bonus. 
• Onder bezettingsgraad wordt verstaan: de directe uren (i.e. de gewerkte/gefactureerde uren, de 

OR uren, de uren voor commerciële ondersteuning en de netto compensatie uren) in Mondriaan als 
percentage van de verloonde uren die tijdig en correct verantwoord zijn. 

• Elke maand kan de maandbonus worden verkregen. 
• De bonus wordt niet uitgekeerd over de maanden waarin de werknemer zijn uren één of meerdere 

keren niet-tijdig en/of niet-correct heeft verantwoord. 
• Onder niet-tijdige urenverantwoording wordt verstaan een urenverantwoording na het tijdstip van 

zondagavond 24.00 uur van de week waarop de verantwoording betrekking heeft.  
• Onder niet-correcte urenverantwoording wordt verstaan een onjuiste opgave van uren bij de 

plaatsing die tot gevolg heeft dat aan de opdrachtgever een onjuiste factuur wordt verzonden 
welke achteraf, binnen een tijdsbestek van drie maanden na datum urenverantwoording, op 
aangeven van de opdrachtgever blijkt te moeten worden gecorrigeerd. 

• Indien de onjuiste factuur betrekking heeft op één of meer maanden waarover de bonus reeds is 
uitgekeerd, dan wordt de bonus over deze maand of maanden aangemerkt als onterecht verkregen 
en zal deze van de werknemer worden teruggevorderd door middel van verrekening met de bonus 
over het eerstvolgende kwartaal of, indien dat niet mogelijk blijkt, met het salaris.  

• Het besluit tot niet-uitkering van een maandbonus is een directiebesluit. De werknemer wordt 
hierover geïnformeerd.  

• Alleen werknemers die op de laatste dag van de laatste maand van het desbetreffende 
kalenderkwartaal daadwerkelijk in dienst zijn, kunnen aanspraak maken op een bonus. 
 

D. Unit bonus 
Berekening unit bonus 
  
De bruto winst van een unit wordt berekend op de volgende wijze: de omzet van alle resources van de 
unit (IP en externen) minus de kosten van alle resources van de unit.  
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In onderstaande voorbeelden is weergegeven wat het unit deel van de bonus is wanneer de unit zijn 
resultaat haalt, gebaseerd op de twee voorbeelden van de maandbonus. 
 
Voorbeeld 1  
Op basis van dezelfde gegevens als voorbeeld 1 van de maandbonus:  
Bezettingsgraad = 100%. Hierbij hoort een percentage van 4% bonus wanneer het unit resultaat is 
behaald. 
 
Dit leidt tot een bonus in dit voorbeeld van: 4% * 88 * (3000/173,33) = € 60,92 
 
Op basis van bovenstaande voorbeeld zou de totaal per maand te behalen bonus zijn: 
maandbonus € 121,85 + unit bonus  €  60,92 =  € 182,77  
 
Voorbeeld 2  
Op basis van dezelfde gegevens als voorbeeld 2 van de maandbonus:  
Bezettingsgraad = 91,66%. Hierbij hoort een percentage van 3% bonus wanneer het unit resultaat is 
behaald. 
 
Dit leidt tot een bonus in dit voorbeeld van: 3% * 88 * (3000/173,33) = € 45,69 
 
Op basis van bovenstaand voorbeeld zou de totaal per maand te behalen bonus zijn: 
maandbonus € 76,15 + unit bonus  € 45,69 =  € 121,85 
 
Voorbeeld 3 (bij parttime dienstverband, 90%) 
Op basis van dezelfde gegevens als voorbeeld 3 van de maandbonus:  
Bezettingsgraad = 100%. Hierbij hoort een percentages van 4% bonus wanneer het unit resultaat is 
behaald. 
 
Dit leidt dan tot een bonus in dit voorbeeld van: 4% * 72 * (2700/156) = € 49,84 
Op basis van bovenstaand voorbeeld zou de totaal per maand te behalen bonus zijn: 
maandbonus € 99,69 + unit bonus  €  49,84 =  €  149,53 
 
Voorbeeld 4 (bij parttime dienstverband, 90%) 
Op basis van dezelfde gegevens als voorbeeld 4 van de maandbonus:  
Bezettingsgraad = 90,91%. Hierbij hoort een percentages van 3% bonus wanneer het unit resultaat is 
behaald. 
 
Dit leidt in dit voorbeeld tot een bonus van: 3% * 80 * (2700/156) = € 41,54 
Op basis van bovenstaand voorbeeld zou de totaal per maand te behalen bonus zijn: 
maandbonus € 69,23 + unit bonus  € 41,54 =  € 110,77 
 
Uitbetaling unit bonus 
De unit bonus wordt per maand berekend en per kwartaal uitgekeerd. Uitkering vindt telkens plaats in 
de tweede maand volgend op het desbetreffende kwartaal.  
 
Voorwaarden unit bonus 
• De unit bonus komt voor een werknemer tot uitkering indien in het desbetreffende kwartaal: 

• de unit bijdrage is behaald 
• de unit winstgevend is 
• de werknemer zijn maandbonus(sen) heeft behaald 

• De directie behoudt zich het recht voor om bij significante afwijking van de resultaten ten opzichte 
van de verwachte resultaten de unit bonus geheel of gedeeltelijk niet tot uitkering te laten komen. 
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E. Jaarbonus 
 
Berekening van de jaarbonus 
Zie de berekening van de maandbonus maar dan voor het kalenderjaar of naar rato van het aantal 
maanden in dienst.  
 
Het jaar heeft 2040 werkbare uren (255*8), waar feestdagen niet meetellen als werkbaar.  
 
Voorbeeld 1 (bij fulltime dienstverband) 
Het salaris is € 3000,- bruto/maand/fulltime.  
Uren per jaar: 
- Gewerkt: 1680 
- Vakantieverlof: 200 
- Opleiding: 40 
- Commerciële ondersteuning: 40 
- Leegloop: 80 
 
Bonus = bonuspercentage * facturabele uren * uurloon 
 
(uren gewerkt + netto opgenomen compensatie-uren + comm. ondersteuning + uren OR) 
  (werkbare uren  –/-  vakantieverlof-uren  -/-  vakantieverlof uren Yacht  -/-  opleidingsuren) 
 
(1680 gewerkt + 40 Commerciële ondersteuning) = 1720 
(2040 werkbaar – 200 vakantieverlof – 40 opleiding) = 1800 
 
1720 / 1800 = 95,55%. Dit is > 90% dus 4% is de behaalde jaarbonus. 
 
Dit leidt in dit voorbeeld tot een jaarbonus van: 4% * 1720 * (€ 3.000/173,33) = € 1.190,79. 
 
Voorbeeld 2 (bij parttime dienstverband, 90%) 
Het jaar heeft 1836 werkbare uren (255*8*0.9), waar feestdagen niet meetellen als werkbaar.  
Het salaris is € 2700,- bruto/maand/parttime 
 
Uren per jaar (voorbeeld) 
Gewerkt: 1512 
Vakantieverlof: 180 
Opleiding: 36 
Commerciële ondersteuning: 36 
Leegloop: 72 
 
Bonus = bonuspercentage * facturabele uren * uurloon 
 
(uren gewerkt + netto opgenomen compensatie-uren + comm. ondersteuning + uren OR) 
  (werkbare uren  –/-  vakantieverlof-uren  -/-  vakantieverlof uren Yacht  -/-  
opleidingsuren) 
 
(1512 gewerkt + 36 Commerciële ondersteuning) = 1548 
(1836 werkbaar – 180 vakantieverlof – 36 opleiding) = 1620 
 
1548/ 1620 = 95,55%. Dit is > 90% dus 4% is de behaalde jaarbonus. 
 
Dit leidt in dit voorbeeld tot een jaarbonus van: 4% * 1548 * (€ 2700/156) = € 1.071,69 
 
Uitbetaling jaarbonus 
De jaarbonus wordt uitgekeerd in de tweede maand van het opvolgende kalenderjaar.  
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Voorwaarden jaarbonus 
• Alleen werknemers die op de laatste dag van het desbetreffende kalenderjaar daadwerkelijk in 

dienst zijn, kunnen aanspraak maken op een jaarbonus. 
• De directie behoudt zich het recht voor om bij significante afwijking van de resultaten ten opzichte 

van de verwachte resultaten de jaarbonus geheel of gedeeltelijk niet tot uitkering te laten komen.  
 
F. Geldigheidsduur bonusregeling 
 
Deze bonusregeling geldt vanaf 1 juni 2013 en geldt tot en met 31 december 2017.  
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6. Vakantie en Verlof 

6.1. Vakantie 

Aantal vakantiedagen 
De werknemer heeft bij een fulltime contract per vakantiejaar recht op minimaal 25 werkdagen 
vakantie met behoud van salaris. Bij een parttime contract worden de vakantiedagen naar rato 
berekend. 
 
Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Leeftijd 
Voor onder genoemde leeftijdscategorieën zal een langere vakantieduur gelden. 
van 35 t/m 45 jaar: + 1 dag 
van 46 t/m 50 jaar: + 2 dagen 
van 51 t/m 55 jaar: + 3 dagen 
van 56 t/m 60 jaar: + 4 dagen 
van 61 t/m 65 jaar: + 5 dagen 
De extra dag gaat in per het eerstvolgende vakantiejaar. 
 
Indiensttreding  
In het vakantiejaar waarin de werknemer in dienst treedt, heeft hij recht op een aantal vakantiedagen 
evenredig aan het aantal maanden dat hij dat vakantiejaar in dienst zal zijn.  
 
Opbouw verlofuren bij arbeidsongeschiktheid 
Per 1 januari 2012 is er nieuwe vakantiewetgeving waardoor de opbouw verlofuren voor werknemers 
die arbeidsongeschikt zijn is aangepast. Werknemers die volledig dan wel gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn, bouwen verlofuren op als ware zij niet arbeidsongeschikt. De werknemer bouwt 
dus verlofuren op, op basis van het aantal contracturen zoals opgenomen in zijn arbeidsovereenkomst.  
Werknemer dienst als gevolg hiervan ook vakantie op te nemen als ware hij volledig aan het werk. Een 
paar uur, een dag of paar dagen weg, een week of meerdere weken, alle verlofuren dienen ingediend 
te worden ten behoeve van het in mindering brengen op het verlofsaldo. 
 
Ziekte tijdens vakantie 
Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie worden de hierdoor gemiste vakantiedagen niet als 
vakantiedagen aangemerkt. Dit gebeurt op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid onmiddellijk bij 
de werkgever gemeld is en bij verblijf in het buitenland een arts geraadpleegd is en er een medische 
verklaring omtrent de aard en de duur van de ziekte overgelegd kan worden. 
 
Beëindiging dienstverband 
Bij beëindiging van het dienstverband worden de nog niet opgenomen vakantiedagen aan de 
werknemer uitbetaald. Eventueel teveel opgenomen vakantiedagen worden op de laatste salaris- 
uitbetaling in mindering gebracht. In het jaar van uitdiensttreding heeft de werknemer recht op het 
aantal vakantiedagen evenredig aan het aantal maanden dat hij in dat vakantiejaar in dienst zal zijn.  
 
Opnemen van vakantiedagen 
De werknemer neemt jaarlijks tenminste twee aaneengesloten weken vakantie op en heeft het recht 
drie weken aaneengesloten vakantie op te nemen. Het tijdstip van vakantie wordt door de werknemer 
voorgelegd aan de leidinggevende en geschiedt in overleg met de  opdrachtgever. De leidinggevende 
heeft de gelegenheid gedurende twee weken om het verzoek wegens gewichtige redenen schriftelijk af 
te wijzen. Is dit niet aan de orde dan wordt de vakantie vastgelegd conform de wensen van de 
werknemer. Afwijkende vakantieperioden kunnen zonder schriftelijke toelichting worden afgewezen of 
gehonoreerd. 
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Gedurende de periode van verplichte vakantie van de werknemers van de opdrachtgever (bijv. bij 
bedrijfssluiting) is uitgangspunt dat de werknemer, behoudens reeds gemaakte andersluidende 
individuele afspraken, dan zijn vakantie opneemt. Bij beschikbaarheid gedurende de vakantiemaanden 
is uitgangspunt dat de werknemer, behoudens reeds gemaakte andersluidende afspraken, in goed 
overleg zijn vakantie opneemt in die periode. De leidinggevende stelt de werknemer overigens in staat 
om in elk geval het wettelijk minimum vakantiedagen waar de werknemer recht op heeft op te nemen 
in een jaar. 
 
In een vakantiejaar kunnen in beginsel twee vakantiedagen, buiten de periode rond kerst en oud & 
nieuw om, als verplichte snipperdag worden aangewezen, mits dit gebeurt met instemming van de 
Ondernemingsraad. Vakantiedagen moeten in principe opgenomen worden in het jaar waarin de 
vakantierechten worden opgebouwd. Vakantiedagen van enig jaar die per 31 december niet zijn 
opgenomen worden meegenomen naar het volgende jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen 
desgewenst uitbetaald worden. Aanspraken op niet genoten vakantiedagen vervallen volgens de wet in 
ieder geval na vijf jaar, gerekend vanaf de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is 
ontstaan. 
 
Vakantie opnemen in beschikbaarheid 
Om te stimuleren dat ook tijdens beschikbaarheid vrije dagen worden opgenomen geldt de volgende 
regeling:  
 

1. Indien een werknemer van opdracht komt, kan deze de eerste week vrij nemen. De 
werknemer neemt daarvoor 2,5 dag verlof op, Yacht geeft de andere 2,5 dag erbij (naar rato 
voor parttimers). In deze week hoeft de werknemer geen activiteiten voor Yacht uit te voeren. 
Uitzondering hierop is een mogelijk intake gesprek. Niet eerder dan één week voor aanvang 
van de beschikbaarheid kan de werknemer een verzoek tot toepassing van deze regeling 
indienen bij zijn leidinggevende .  
NB: deze regeling is niet van toepassing in de periode tussen de laatste werkdag voor kerst tot 
en met 31 december.  

2. Indien een werknemer in de beschikbaarheid de eerste vijf werkdagen van januari verlof 
opneemt, krijgt deze van Yacht de vijf daaropvolgende werkdagen vrij erbij (naar rato voor 
parttimers). Voor die tweede vijf dagen hoeft de werknemer dus geen vakantiedagen op te 
nemen. Werkgever vraagt wel van werknemer om maximaal flexibel te zijn voor intake 
gesprekken voor potentiële opdrachten in deze periode. Voor toepassing van deze regeling 
dient het verzoek bij de leidinggevende niet eerder dan twee weken voor de eerste werkdag in 
januari te worden ingediend.  
 

Vakantie rondom kerst en oud & nieuw 
Gaat het werk bij de opdrachtgever in de periode rond kerst en oud & nieuw door, dan geniet het de 
voorkeur om te werken en uren te factureren. Voor de kantoren en het hoofdkantoor geldt een 
minimale,  door de commercieel manager te bepalen, bezetting afgestemd op de behoefte van de 
operatie. In het geval opdrachtgevers rondom kerst en oud & nieuw de deuren sluiten én in de situatie 
van beschikbaarheid in deze periode, geldt de verplichting om verlof op te nemen. De verplichte 
vakantieperiode omvat dan de laatste werkdag voor kerst tot en met 31 december. 
 
Kopen en verkopen van verlofuren 
De werknemer heeft gedurende een kalenderjaar het recht om maximaal op fulltime basis 160 
verlofuren (20 dagen) te kopen. Tevens heeft de werknemer de mogelijkheid om verlofuren te 
verkopen. Voor parttimers geldt dit naar rato van hun arbeidsomvang. 
 
Algemeen (ver)kopen verlofuren 
1. Verlofuren kunnen op twee momenten in het jaar worden gekocht of verkocht: in maart en in 

september.  
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2. De waarde van verlofuren bij aankoop en verkoop wordt berekend op basis van de volgende 
formule:  
 
fulltime bruto maandsalaris (op moment van keuze) : 173,33 x aantal gekochte/verkochte uren  
 
Werknemers met een parttime arbeidsovereenkomst kunnen dezelfde formule (incl. fulltime 
salaris)gebruiken.  

3. Gekochte verlofuren moeten worden opgenomen in het betreffende vakantiejaar. Dit is niet van 
toepassing op de wettelijk verplichte verlofuren (op fulltime basis 160 uur, 20 dagen). Indien deze 
niet gebruikt zijn, zullen deze meegenomen worden naar het volgende kalenderjaar.  

4. Bij verkoop van verlofuren geldt de restrictie dat het wettelijk minimum saldo aan verlofuren op 
jaarbasis bij een fulltime arbeidsovereenkomst 160 uur (20 dagen) bedraagt. In een vakantiejaar 
dient werknemer in ieder geval 160 uur te behouden ten behoeve van het opnemen van verlof. 
Voor werknemers met een parttime arbeidsovereenkomst naar rato. 

 
Deelname 
Deelname staat open voor alle werknemers die op 1 maart dan wel 1 september van het betreffende 
jaar een arbeidsovereenkomst hebben met Yacht en salaris ontvangen. Het maakt niet uit of de 
werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd heeft. Voorwaarde is dat de 
personeelsgids van toepassing is op de arbeidsovereenkomst zoals overeenkomen tussen Yacht en de 
interim professional.  
 
Periode 
De periode waarin de werknemer een keuze kan maken voor het kopen c.q. verkopen van extra uren 
betreft de laatste twee weken van de maanden maart en september van enig jaar. 
 
Verrekening 
Verrekening van de gekochte c.q. verkochte dagen in maart vindt plaats met de salarisbetaling van de 
maand april. Verrekening van de gekocht c.q. verkochte dagen in september vindt plaats met de 
salarisbetaling van de maand oktober. Voorwaarde is dat het aanvraagformulier uiterlijk op 1 april dan 
wel 1 oktober door jouw leidinggevende ontvangen is. 
 
Aanvraagprocedure 
De keuze voor het kopen of verkopen van verlofuren dient middels het daartoe bestemde formulier 
uiterlijk op de 1ste van de betreffende maand kenbaar te worden gemaakt. Het formulier dient op ofwel 
1 april ofwel 1 oktober bij jouw leidinggevende  op het desbetreffende kantoor binnen te zijn. De 
formulieren zijn beschikbaar  op Intranet 

6.2. Verlof 

Buitengewoon verlof 
In onderstaande gevallen heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris. 
Wanneer werknemer met zwangerschapsverlof is dan vervalt het recht op onderstaande dagen, op het 
moment dat de gebeurtenis in de periode van het zwangerschaps- dan wel bevallingsverlof plaatsvindt. 
De verlofaanvraag dient vooraf bij de betreffende manager of het hoofd van de afdeling te worden 
ingediend.  
• Van de dag van overlijden tot en met de dag van crematie/begrafenis, bij overlijden en 

crematie/begrafenis van de echtgeno(o)t(e) of levenspartner, of een tot het gezin behorend kind 
of pleegkind van de werknemer; 

• Twee dagen bij overlijden van één van de (schoon)ouders; 
• Één dag op de dag van de crematie/begrafenis van de eigen grootouders en van de grootouders 

van echtgeno(o)t(e) of levenspartner, kleinkinderen, pleegkinderen, broers, zusters, 
(schoon)ouders, schoonzoons, schoondochters, zwagers en schoonzusters; 

• Één dag op de dag van de ondertrouw van de werknemer; 
• Drie dagen bij het huwelijk van de werknemer: op te nemen op de dag van het huwelijk dan wel 

aansluitend aan de dag waarop het huwelijk plaatsvindt;  
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• Drie dagen bij het aangaan van geregistreerd partnerschap van de werknemer: op te nemen op de 
dag van het aangaan van het geregistreerd partnerschap dan wel aansluitend aan de dag waarop 
het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan; 

• Één dag op de dag van bij het 12,5 jarig huwelijksfeest van de werknemer; 
• Één dag op de dag van bij het huwelijk van kind, kleinkind, broer, zuster, zwager, schoonzus, 

(schoon/groot)ouder; 
• Één dag op de dag van bij een 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van werknemer, ouders, 

schoonouders en grootouders; 
• Maximaal één dag per jaar bij verhuizing van de werknemer; 
• De vereiste tijd bij een examen dat direct in het belang van de werkgever kan worden geacht; 
• Voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, voor zover niet buiten werktijd na te komen, 

uitgezonderd verplichtingen welke direct of indirect voortkomen uit strafrechtelijke vervolging. 
 
Extra buitengewoon verlof wegens maatschappelijke activiteiten 
Yacht acht het van belang dat het brede streven naar maatschappelijk betrokken ondernemen ook 
doorklinkt in het arbeidsvoorwaardenbeleid. In dit kader kan de werknemer die vrijwillig en zonder 
daarvoor een vergoeding te ontvangen en op werkdagen maatschappelijke activiteiten onderneemt, 
aanspraak maken op extra buitengewoon verlof, met behoud van bestaande arbeidsvoorwaarden. Dit 
buitengewoon verlof kent een maximum van 5 dagen (naar rato) per kalenderjaar. Voor uitzendingen 
met VSO krijgen werknemers 5 verlofdagen (naar rato). Voor vrijwilligerswerk via NederlandCares en 
projecten die niet via een partner van Yacht lopen, wordt per casus beslist of de werknemer in 
aanmerking komt voor maximaal 3 verlofdagen (naar rato). De verlofaanvraag dient vooraf bij de 
betreffende manager te worden ingediend. Bij de beoordeling van de aanvraag dient de manager 
advies te vragen aan de MVO adviseur. 
 
Kort verzuim 
De werknemer heeft recht op verlof als gevolg van kort verzuim. Kort verzuim betreft een naar 
redelijkheid te bepalen tijd bij bezoek aan huisarts, tandarts of specialist. 
 
Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
De werknemer, die zwanger is, heeft recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof.  
De duur van het verlof is zestien weken, waarbij de periode van verlof die de werknemer al heeft 
genoten voor de vermoedelijke bevallingsdatum in mindering wordt gebracht. De periode tussen de 
vermoedelijke en de werkelijke bevallingsdatum komt dus niet in mindering op de totale verlofperiode. 
Gedurende het verlof wordt 100% van het loon doorbetaald. 
 
De werknemer dient een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige aan de werkgever te 
overleggen waarin de vermoedelijke datum van de bevalling is aangegeven. 
Daarnaast moet de werknemer uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof 
aan de werkgever melden wat de gewenste datum is van ingang van het verlof. Uiterlijk op de tweede 
dag na de bevalling dient de werknemer de bevalling aan de werkgever te (laten) melden. 
 
Kraamverlof 
De werknemer, wiens echtgenote of geregistreerde partner is bevallen van een kind dat door de 
werknemer is erkend, heeft recht op twee werkdagen betaald kraamverlof en drie dagen onbetaald 
ouderschapsverlof. De dag van de bevalling zelf valt onder calamiteitenverlof en wordt hierbij niet 
meegerekend. De werknemer mag het verlof opnemen binnen vier weken na de geboorte of na 
thuiskomst uit het ziekenhuis. De werknemer dient het opnemen van dit verlof zo mogelijk vooraf aan 
de werkgever te melden onder opgave van de reden. De werknemer heeft tevens recht op 
buitengewoon verlof voor het doen van aangifte van de geboorte. 
 
Adoptieverlof 
De werknemer, die een kind adopteert, heeft recht op vier weken (aaneengesloten) betaald verlof. Het 
verlof mag ingaan vanaf twee weken voor de adoptie tot zestien weken na de adoptie. Gedurende het 
verlof wordt 100% van het loon doorbetaald. 
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De werknemer meldt zo mogelijk uiterlijk drie weken voor de ingang van het verlof dat hij 
adoptieverlof opneemt onder vermelding van de ingangsdatum en de duur van het verlof. De 
werknemer dient daarbij een document te overhandigen waaruit blijkt dat een kind ter adoptie is of zal 
worden opgenomen en waarin tevens de datum van opneming is aangegeven. 
 
Calamiteitenverlof 
De werknemer, die door calamiteiten of andere, zeer bijzondere, persoonlijke omstandigheden tijdelijk 
zijn werkzaamheden niet kan verrichten, kan in aanmerking komen voor betaald calamiteitenverlof. Het 
calamiteitenverlof betreft een korte, naar billijkheid te berekenen tijd die nodig is om de meest 
noodzakelijke voorzieningen te treffen. Het gaat hierbij dus om een acute situatie die geen uitstel 
duldt. 
 
De werknemer dient het opnemen van dit verlof zo mogelijk vooraf aan de werkgever te melden onder 
opgave van de reden. Indien dit niet mogelijk is meldt hij dit zo spoedig mogelijk. De werkgever kan 
achteraf van de werknemer verlangen dat hij aannemelijk maakt dat hij recht had op 
calamiteitenverlof. 
 
Kortdurend zorgverlof 
De werknemer, die genoodzaakt is zelf de zorg op zich te nemen voor een inwonend kind, een zieke 
partner of zieke broer, zus of ouders, kan in aanmerking komen voor een kortdurend zorgverlof. Vanaf 
1 juli 2015 is het zorgverlof uitgebreid, ook de zorg voor een zieke buur, vriend of huisgenoot kan 
worden aangevraagd. De maximale omvang van het verlof per jaar is twee maal de arbeidsduur per 
week. Gedurende het verlof wordt 70% van het loon doorbetaald. 
 
Het opnemen van verlof dient zo mogelijk vooraf aan de werkgever te worden gemeld onder opgave 
van de redenen. Is dit vooraf niet mogelijk, dan dient de werknemer dit zo spoedig mogelijk alsnog te 
doen. De werknemer moet daarbij tevens aangeven: de omvang, de wijze van opneming en de 
vermoedelijke duur van het verlof. 
 
Langdurend zorgverlof 
De werknemer kan in aanmerking komen voor onbetaald langdurend zorgverlof voor de verzorging van 
een levensbedreigende zieke partner, kind of ouder. 
In totaal kan de werknemer per 12 maanden (telling ingangsdatum verlof) in aanmerking komen voor 
ten hoogste zes maal het aantal arbeidsuren per week.  
 
Het aantal uren langdurig zorgverlof is maximaal de helft van de normale arbeidsduur per week. Het 
verlof beslaat dan een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken, waarbij nog gedeeltelijk 
gewerkt wordt. Het verlof eindigt door overlijden of verdwijnen van de levensbedreigende situatie. 
 
De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van het verlof schriftelijk bij de manager te 
worden ingediend. Deze aanvraag dient een opgave te bevatten van de ingangsdatum van het verlof 
en de duur van het verlof. 
 
Tijdens het langdurend zorgverlof is de salarisbetaling naar rato,. De opbouw van vakantie blijft 
doorlopen op basis van de formele arbeidsduur. Tijdens het langdurend zorgverlof worden de 
reiskosten en netto onkostenvergoedingen naar rato uitbetaald. Voor de leaseauto wordt een bijdrage 
naar rato  ingehouden. 
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Feestdagen 
De volgende dagen zijn nationale feestdagen. De Yacht kantoren zijn op deze dagen gesloten. 

- Nieuwjaarsdag 
- 2e Paasdag 
- Koningsdag 
- 5 mei (1x per 5 jaar) 
- Hemelvaartsdag 
- 2e Pinksterdag 
- 1e en 2e Kerstdag 

6.3. Ouderschapsverlof 

Algemeen 
De werknemer die (adoptief) ouder of verzorger is van een kind tot acht jaar heeft recht op onbetaald 
ouderschapsverlof voor een bepaalde periode. Voorwaarde is dat de werknemer bij aanvang van het 
verlof ten minste één jaar in dienst is. In totaal heeft de werknemer recht op 26 maal het aantal 
arbeidsuren per week.  
Voor de invulling van het ouderschapsverlof geldt de standaardregel: het aantal uren verlof per week is 
ten hoogste de helft van de normale arbeidsduur per week. Het verlof duurt dan maximaal 12 
maanden, waarbij nog gedeeltelijk gewerkt wordt. In overleg kan voor een andere invulling gekozen 
worden. 
Dit betekent dat de werknemer de werkgever om minder of meer uren verlof per week kan vragen. Op 
die manier kan het ouderschapsverlof respectievelijk langer of korter dan 12 maanden duren. 
In overleg kan er dus ook gekozen worden voor een aaneengesloten periode van ten hoogste zes 
maanden waarbij niet gewerkt wordt of maximaal zes losse perioden van telkens een maand. 
De werkgever kan zich verzetten tegen een dergelijke afwijking van de standaardregel als dit 
bijvoorbeeld tot grote organisatorische problemen zou leiden.  
Het dienstverband blijft tijdens het ouderschapsverlof ongewijzigd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
opbouw van het aantal dienstjaren gewoon blijft doorlopen. In de verlofperiode worden het salaris en 
de secundaire arbeidsvoorwaarden naar rato toegekend. Bij ziekte loopt het ouderschapsverlof gewoon 
door. Het ouderschapsverlof heeft consequenties voor de premie van de zorgverzekering en leidt tot 
een (extra) bijdrage voor de bedrijfsauto. Het fulltime ouderschapsverlof heeft tevens consequenties 
voor de pensioenopbouw. 
Meer informatie over ouderschapsverlof is te vinden via de site van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (www.rijksoverheid.nl). 
 
Ouderschapsverlof stopzetten 
Als je je ouderschapsverlof stopzet of onderbreekt, vervalt de rest van je verlofrecht voor je kind 
waar je al gedeeltelijk ouderschapsverlof voor hebt opgenomen. Het ouderschapsverlof vervalt niet 
wanneer je dit stopzet omdat je zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof wilt 
opnemen. In dit geval mag je het onderbroken ouderschapsverlof op een latere datum opnemen. 
 
Ouderschapsverlof bij meerlingen 
Ouders van meerlingen kunnen voor ieder kind ouderschapsverlof opnemen. Dit recht bestaat zolang 
de kinderen de leeftijd van acht jaar nog niet hebben bereikt. 
 
Aanvraag 
De aanvraag dient uiterlijk twee maanden voor aanvang van het verlof schriftelijk bij de direct 
leidinggevende te worden ingediend. . Deze aanvraag dient een opgave te bevatten van de 
ingangsdatum van het verlof, de duur van het verlof, het aantal uren en spreiding van de uren over de 
week. Als de werknemer aangeeft van zijn recht op ouderschapsverlof gebruik te willen maken dan 
wordt dit verzoek in alle gevallen zorgvuldig behandeld. 
 
Ouderschapsverlofkorting 
Bij deelname aan de ouderschapsverlofregeling bestaat het recht op een belastingkorting.  
Deze korting loopt niet via de werkgever, maar dient door de werknemer bij de Belastingdienst 
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aangevraagd te worden. 

6.3.1. Parttime ouderschapsverlof 

Bij het parttime ouderschapsverlof van maximaal 12 maanden heeft de werknemer het recht om zelf te 
bepalen hoeveel uur per week hij werkt. Uitgangspunt is dat bij parttime ouderschapsverlof ten minste 
de helft van de normale arbeidsduur per week gewerkt wordt. In overleg met de werkgever kan dit 
echter anders worden bepaald. 
 
Er dient in ieder geval: 
1. Overleg gevoerd te worden tussen Yacht en de betreffende werknemer. Voor zover Yacht dit 

noodzakelijk acht, komt hierin ook de spreiding van het verlof en de werktijden over de week aan 
de orde; 

2. Gekeken te worden naar de taakinhoud van de huidige functie van de werknemer; 
3. Rekening gehouden te worden met het, op dat moment inmiddels besproken, vervolgtraject van 

de werknemer na het zwangerschaps-/bevallingsverlof; 
4. Sprake te zijn van een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken door de betreffende 

manager aan de aanvrager. Hiervan dient een kopie aan de personeelsadministratie gezonden te 
worden. Yacht kan, in overleg met de werknemer, tot vier weken voor ingangsdatum de gewenste 
spreiding van de verlof- en werktijden over de week op grond van gewichtige redenen wijzigen. Als 
Yacht inderdaad gewichtige redenen heeft om van de voorgestelde tijden af te wijken, moet in 
onderling overleg naar een alternatief worden gezocht.  

 
Arbeidsvoorwaarden 
In de verlofperiode worden het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden, alsook de 6.75% premie 
zorgverzekering, berekend naar rato van het aantal uren dat er nog wel wordt gewerkt.  
 
Bedrijfsauto 
Voor de bedrijfsauto is tijdens deze periode een bijdrage verschuldigd overeenkomstig de parttime 
tabel uit de autoregeling. 
 
Pensioen 
De pensioenopbouw blijft gedurende het parttime ouderschapsverlof gelijk. 
 
Na afloop van het ouderschapsverlof 
De werknemer werkt weer het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren. Voor de 
periode van een jaar aansluitend op het ouderschapsverlof kan de werknemer afspraken maken met 
de direct leidinggevende over een aangepast arbeidspatroon. In overleg kunnen afspraken worden 
gemaakt over bijvoorbeeld het vroeger beginnen of later eindigen van de werkdag, waarbij de 
maximaal acht-urige werkdag wordt gewaarborgd. Bij het maken van de afspraak wordt gezocht naar 
een goede balans tussen de persoonlijke belangen van de werknemer en de organisatorische belangen 
van de werkgever. 
 
Het verzoek om een aangepast arbeidspatroon dient de werknemer ten minste drie maanden voor de 
afloop van het ouderschapsverlof te hebben gedaan bij de direct leidinggevende. De direct 
leidinggevende beslist uiterlijk vier weken voor de afloop van het ouderschapsverlof op het verzoek. 

6.3.2. Fulltime ouderschapsverlof 

Als in overleg gekozen wordt voor het opnemen van zes maanden fulltime ouderschapsverlof heeft dit 
consequenties voor sommige sociale verzekeringswetten en de pensioenopbouw.  
 
Ziekte 
Ziek- en betermeldingen moeten op de normale wijze worden doorgegeven. Er bestaat tijdens fulltime 
verlof geen recht op loon of ziekengeld. Wordt de werknemer ziek na afloop van het verlof dan heeft 
dat geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele ZW- of WIA-uitkering. 
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Zorgverzekering 
Wanneer een werknemer fulltime verlof opneemt, heeft dit tot gevolg dat geen betaling plaatsvindt 
van de 7,5% premie zorgverzekering. Wel blijft de ziektekostenverzekering gewoon doorlopen en blijft 
de werknemer de hiervoor verschuldigde premie aan zijn zorgverzekeraar betalen. 
 
Pensioen 
Voor de pensioenopbouw zijn er bij fulltime ouderschapsverlof twee mogelijkheden, namelijk: 
• Het werkgeversdeel van de pensioenopbouw wordt gedurende zes maanden opgeschort. In die 

periode wordt dan geen werkgeversbijdrage betaald. Dit heeft een kleine pensioenbreuk tot 
gevolg, die echter op de totale looptijd van de pensioenopbouw nauwelijks merkbare gevolgen 
heeft;  

• Het is ook mogelijk de pensioenspremie door te betalen. In dat geval komt ook de werkgevers-
bijdrage voor rekening van de werknemer. De verschuldigde bedragen zullen in overleg met de 
werknemer worden ingehouden na hervatting van de werkzaamheden. 

 
Bedrijfsauto 
Voor de bedrijfsauto is tijdens de verlofperiode een bijdrage verschuldigd gelijk aan de tabel onbetaald 
verlof uit de autoregeling. 
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7. Levensloopregeling  

7.1. Levensloopregeling per 1 januari 2012 

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Het is niet meer mogelijk om deel te gaan 
nemen.  
 
Voor bestaande deelnemers van de levensloopregeling geldt een overgangsregeling: 
 

• Deelnemers die op 31 december 2011 een levensloopsaldo van minder dan € 3.000 hadden, 
moesten het volledige saldo in 2013 in 1 keer opnemen. Voor hun is de levensloopregeling 
beëindigd. 

• Deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed van  € 3.000 of meer hadden, 
kunnen blijven sparen tot en met 31 december 2021. Hierna valt (de rest van) het 
levenslooptegoed in één keer vrij en wordt dit voor 100% in de belastingheffing betrokken, 
met een eventuele verrekening van de opgebouwde levensloopverlofkorting. Vanaf 2012 wordt 
er daarnaast geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. Tot en met 31 december 2015 
werd (een deel van) het opgebouwde levenslooptegoed bij opname slechts voor 80% in de 
belastingheffing betrokken. Deze regeling is per 1 januari 2016 komen te vervallen.  

 
 
7.2 Reglement Levensloopregeling 
 
Het reglement van de Levensloopregeling zoals dat binnen Yacht geldt is geplaatst op 
YachtProfessionalsNet (HR en ik – regelingen).  
 
7.3 Sabbatical leave  
 
Algemeen 
De werknemer die deelneemt aan de levensloopregeling, en die zijn saldo wil aanwenden voor een 
sabbatical leave, kan mits hij daartoe voldoende saldo heeft opgebouwd en ook voor het overige 
voldoet aan de voorwaarden een verzoek indienen tot het opnemen van een sabbatical leave. 
 
Voorwaarden 
Een sabbatical leave bedraagt een aaneengesloten periode van 2, 3, 4, 5 of 6 hele kalendermaanden 
(aantal uren naar rato uren dienstverband). 
Het dienstverband dient op het moment dat de werknemer een verzoek indient tot opname van een 
sabbatical leave ten minste twee jaar te hebben geduurd. 
Tijdens de sabbatical leave geniet de werknemer onbetaald verlof en zal hij zijn 
levenslooptegoed aanspreken. 
 
Procedure 
Het verzoek tot opname sabbatical leave moet tenminste 3 maanden voorafgaand aan het gewenste 
tijdstip van aanvang van de sabbatical leave bij de werkgever worden ingediend met opgave van het 
gewenste tijdstip van ingang. 
 
Tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten is de werkgever verplicht een verzoek 
van een werknemer tot opname sabbatical in te willigen. Met andere woorden, de belangen van 
collega’s en de continuïteit van de werkzaamheden en dienstverlening tellen mee bij de instemming 
met (of afwijzing/opschorting van) het verzoek. 
De werkgever zal uiterlijk binnen 1 maand na indiening van een verzoek tot opname van een 
sabbatical zijn beslissing kenbaar maken 
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Arbeidsvoorwaardelijke consequenties 
Een sabbatical leave heeft de navolgende arbeidsvoorwaardelijke consequenties. 
 
 
Salaris 
Er vindt geen uitbetaling van salaris plaats in de periode van de sabbatical leave.  
 
Vakantiedagen en vakantiegeld 
Er vindt geen opbouw plaats van vakantiedagen in de periode van de sabbatical leave. Tevens vindt er 
in deze periode geen opbouw van vakantiegeld plaats.  
 
Zorgverzekering 
De betaling van 6,75 % premie zorgverzekering loopt door. 
 
Pensioen 
Voor de pensioenopbouw zijn er twee mogelijkheden, namelijk: 
De pensioenopbouw wordt gedurende de sabbatical leave opgeschort. In die periode wordt dan geen 
premie betaald. Dit heeft een kleine pensioenbreuk tot gevolg, echter op de totale looptijd van de 
pensioenopbouw heeft dit nauwelijks merkbare gevolgen; 
Het is ook mogelijk de pensioenpremie door te betalen. In dat geval komt ook de werkgevers-bijdrage 
voor rekening van de werknemer. De verschuldigde bedragen zullen in overleg met de werknemer 
worden ingehouden na hervatting van de werkzaamheden. 
 
Vervoersregelingen 
Reiskosten woon-werk: gedurende de sabbatical leave vindt geen betaling van reiskosten woon-werk 
plaats; 
Bedrijfsauto: tijdens de sabbatical leave blijven alle rechten en plichten ingevolge de  
mobiliteitsregeling en de gebruikersovereenkomst onverkort van kracht. Daarbij geldt dat de 
werknemer tijdens de sabbatical leave een bijdrage verschuldigd is conform onderstaande tabel; 
 
Categorie Bijdrage fulltime verlof 
Categorie 0 293,50 
Categorie I 336,00 
Categorie II 378,00 
Categorie III 423,50 
Categorie IV 475,00 
Categorie V 538,50 
Categorie VI 605,00 
 
Alternatieve autovergoeding: de alternatieve autovergoeding komt niet tot uitbetaling gedurende de 
sabbatical leave. 
 
7.4 Educatief verlof 
 
Algemeen 
De werknemer die deelneemt aan de levensloopregeling, en die zijn saldo wil aanwenden voor een 
periode van educatief verlof, kan mits hij daartoe voldoende saldo heeft opgebouwd en ook voor het 
overige voldoet aan de voorwaarden een verzoek indienen tot het opnemen van een periode van 
educatief verlof. 
 
Voorwaarden 
Een periode van educatief verlof bedraagt een aaneengesloten periode van 1, 2 of 3 hele 
kalendermaanden. 
Werknemers met een dienstverband van 32 uur of minder zullen het educatief verlof genieten voor 
hun volledige arbeidsduur (aantal uren naar rato uren dienstverband). Werknemers met een 
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dienstverband van meer dan 32 uur hebben de keuze het educatief verlof te genieten voor hun 
volledige arbeidsduur of in de combinatie van 4 dagen per week werken en voor de overige uren 
verlof. 
Tijdens de periode van educatief verlof geniet de werknemer onbetaald verlof en zal hij zijn 
levenslooptegoed aanspreken. 
 
Procedure 
Het verzoek tot opname educatief verlof moet tenminste 3 maanden voorafgaand aan het gewenste 
tijdstip van aanvang van de periode van educatief verlof bij de werkgever worden ingediend met 
opgave van: 
a. de opleiding ten behoeve waarvan de werknemer verlof wil genieten; 
b. het gewenste tijdstip van ingang; 
c. (in de combinatie van 4 dagen per week werken en voor de overige uren verlof) de gewenste dag 
van de week. 
Tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten is de werkgever verplicht een verzoek 
van een werknemer tot opname educatief verlof in te willigen. Met andere woorden, de belangen van 
collega’s en de continuïteit van de werkzaamheden en dienstverlening tellen mee bij de instemming 
met (of afwijzing/opschorting van) het verzoek. 
De werkgever zal uiterlijk binnen 1 maand na indiening van een verzoek tot opname    
van educatief verlof zijn beslissing kenbaar maken. 
 
Arbeidsvoorwaardelijke consequenties 
Het educatief verlof heeft de navolgende arbeidsvoorwaardelijke consequenties.  
 
Salaris 
Er vindt geen uitbetaling van salaris plaats in de periode van het educatief verlof.  
 
Vakantiedagen en vakantiegeld 
Er vindt geen opbouw plaats van vakantiedagen in de periode van het educatief verlof. Tevens vindt er 
in deze periode geen opbouw van vakantiegeld plaats.  
 
Zorgverzekering 
De betaling van 6,75% premie zorgverzekering loopt door. 
 
Pensioen 
Voor de pensioenopbouw zijn er twee mogelijkheden, namelijk: 
De pensioenopbouw wordt gedurende de periode van educatief verlof opgeschort. In die periode wordt 
dan geen premie betaald. Dit heeft een kleine pensioenbreuk tot gevolg, echter op de totale looptijd 
van de pensioenopbouw heeft dit nauwelijks merkbare gevolgen; 
Het is ook mogelijk de pensioenpremie door te betalen. In dat geval komt ook de werkgevers-bijdrage 
voor rekening van de werknemer. De verschuldigde bedragen zullen in overleg met de werknemer 
worden ingehouden na hervatting van de werkzaamheden. 
 
Vervoersregelingen 
Reiskosten woon-werk: gedurende de periode van educatief verlof vindt geen betaling van reiskosten 
woon-werk plaats. 
Bij de variant dat het educatief verlof wordt genoten in de combinatie van 4 dagen per week werken 
en voor de overige uren verlof worden reiskosten woon-werk naar rato uitbetaald; 
Bedrijfsauto: tijdens de periode van educatief verlof  blijven alle rechten en plichten ingevolge de  
mobiliteitsregeling en de gebruikersovereenkomst onverkort van kracht. Daarbij geldt dat de 
werknemer tijdens het educatief verlof een bijdrage verschuldigd is conform onderstaande tabel. 
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Categorie Bijdrage fulltime verlof 
Categorie 0 293,50 
Categorie I 336,00 
Categorie II 378,00 
Categorie III 423,50 
Categorie IV 475,00 
Categorie V 538,50 
Categorie VI 605,00 

 
Bij de variant dat het educatief verlof wordt genoten in de combinatie van 4 dagen per week werken 
en voor de overige uren verlof is een bijdrage verschuldigd ter hoogte van de bijdrage bij een parttime 
percentage van 80%. 
Alternatieve autovergoeding: de alternatieve autovergoeding komt niet tot uitbetaling gedurende het 
educatief verlof. 
Bij de variant dat het educatief verlof wordt genoten in de combinatie van 4 dagen per week werken 
en voor de overige uren verlof wordt de alternatieve autovergoeding naar rato uitbetaald. 
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8. Kostenvergoedingen en faciliteiten 

8.1. Zorgverzekering 

De werknemer is verplicht verzekerd voor zorg volgens de Zorgverzekeringswet middels een 
basisverzekering. De premie voor de zorgverzekeringswet is een werkgeverspremie. De premie 
bedraagt 6,75% over een maximum van  €52.763,- op jaarbasis (2016).  
 
De werknemer is voorts een nominale premie verschuldigd aan zijn zorgverzekeraar. De werknemer 
draagt zelf zorg voor afdracht van deze premie.  
 
Yacht heeft een collectieve afspraak voor een ziektekostenverzekering bij zorgverzekeraar Zilveren 
Kruis Achmea. De werknemer die zich aanmeldt voor deelname aan deze verzekering ontvangt een 
korting op de basisverzekering en op de aanvullende verzekeringen. Het collectiviteitsnummer van 
Yacht is 207044831. Voor meer informatie kan de werknemer zich wenden tot de helpdesk van 
Zilveren Kruis Achmea op telefoonnummer 0900-8435. 

8.2. Kinderopvang 

Sinds 1 januari 2007 draagt de werkgever via de wettelijke regeling bij in de kosten voor 
kinderopvang. De werkgever zelf speelt geen rol in het aanvragen en uitkeren, dit gaat via de 
belastingdienst. Werknemer kan de kinderopvangtoeslag dan ook zelf via de belastingdienst 
aanvragen. Ga naar www.rijksoverheid.nl, kopje ‘Subsidies, uitkeringen en toeslagen’ en kies 
vervolgens ‘Kinderopvangtoeslag’. Hier vind je meer informatie over de kinderopvangtoeslag en wordt 
je doorverwezen naar de ‘Toeslagen’ site van de belastingdienst. Via deze site kan de toeslag 
aangevraagd worden.  

8.3. Studiekosten 

8.3.1. Algemeen 

Een werknemer die een opleiding wil  aanvragen kan onder de in deze regeling vermelde voorwaarden 
aanspraak maken op een studiekostenvergoeding.  
 
Afspraken over het volgen van opleidingen worden in de regel tussen  de leidinggevende en  de 
interim professional gemaakt binnen de kaders van het persoonlijk ontwikkelplan. Indien zij er samen 
niet uitkomen kan de direct leidinggevende overleggen met een adviseur van Legal en HR Advies. 
 
Bepalend voor de hoogte van de studiekostenvergoeding is de directe relatie tussen de studie, training 
en/of coaching en de huidige of een in het vooruitzicht gestelde toekomstige functie-uitoefening 
binnen de organisatie, en/of de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. De beoordeling hiervan 
valt onder de verantwoordelijkheid van de direct leidinggevende van de werknemer. 

8.3.2. Studiekostenvergoeding 

De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking: 
• Inschrijfkosten; 
• Cursusgeld; 
• Examen- en tentamenkosten; 
• Kosten voor overnachting/diner tijdens opleiding; 
• Studieboeken/studiemateriaal; 
• Coachingstraject; 
• Kosten voor assessments en onderzoeken. 

8.3.3. Aanvraag studie 

In het kader van de studiekostenvergoeding houdt de leidinggevende rekening met de volgende 

http://www.rijksoverheid.nl/
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factoren: 
• De capaciteiten van de betrokkene; 
• Het persoonlijk ontwikkelplan dat de werknemer in samenspraak met zijn leidinggevende heeft 

opgesteld; 
• Resultaten bij voorgaande studies; 
• De mate waarin de studie bijdraagt aan het (toekomstig) functioneren van de werknemer en het 

succes van de organisatie.  
 
 
Tevens dient in het kader van de aanvraag van een studie in samenspraak tussen de werknemer en de 
direct leidinggevende een aanmeldformulier te worden ingevuld. De leidinggevende accordeert daarbij 
de aanvraag. 
 
 
De hieronder genoemde formulieren zijn te vinden op Intranet. 
 
Voor het investeren in opleidingen is het autorisatie beleid van toepassing. 
• Voor een opleiding/ontwikkeltraject tot € 1.000,- autoriseert de direct leidinggevende Yacht. Hier 

hoeft geen autorisatieformulier voor worden ingevuld. 
• Voor een opleiding/ontwikkeltraject van € 1.000,- tot € 10.000,- autoriseert de regiodirecteur en 

dient het autorisatieformulier  ingevuld en ondertekend te worden. Samen met de POP en het CV 
wordt dit formulier gearchiveerd in het personeelsdossier. 

• Voor een opleiding/ontwikkeltraject van € 10.000,- tot € 25.000,- autoriseert de vakgroep 
directeur en dient het autorisatieformulier ingevuld en ondertekend te worden. Samen met de POP 
en het CV wordt dit formulier gearchiveerd in het personeelsdossier.  

 
Na de geaccordeerde opleidingsaanvraag  wordt door de leidinggevende de opleiding geboekt in de 
Yacht Academy opleidingsportal. 
 
Een tegemoetkoming wordt pas verleend nadat de werknemer schriftelijk, in de 
opleidingsovereenkomst, heeft verklaard dat hij bekend is met de verplichtingen tot terugbetaling als 
bedoeld in artikel 8.3.6.. Na ondertekening van de opleidingsovereenkomst kan aanmelding voor de 
studie plaatsvinden. Een opleidingsovereenkomst wordt alleen opgesteld voor studies vanaf € 2.000,-. 
 
Alvorens werknemer met een studie gaat starten moet de opleidingsovereenkomst ondertekend retour 
zijn bij de leidinggevende. 

8.3.4. Hoogte van de vergoeding 

Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding worden de volgende categorieën onderscheiden: 
a. Het initiatief tot het volgen van de studie ligt bij de werkgever. De direct leidinggevende acht, zo 

nodig in overleg met een hoger leidinggevende, een studie noodzakelijk voor het uitoefenen van 
de huidige functie, c.q. voor een mogelijk in de toekomst uit te oefenen functie, c.q. voor de 
ontwikkeling van de werknemer. De vergoeding bedraagt dan 100% van de kosten. De opleiding 
wordt in beginsel buiten werktijd gevolgd.  

b. Het initiatief tot het volgen van de studie ligt bij de werknemer. De direct leidinggevende acht,  in 
overleg met een hoger leidinggevende, een studie in hoge mate relevant voor uitoefening van de 
huidige functie, c.q. voor de ontwikkeling van de werknemer. De vergoeding bedraagt voor de 
totale kosten 100%. De opleiding wordt in beginsel buiten werktijd gevolgd. 

c. In overige gevallen besluit de direct leidinggevende in overleg met een hoger leidinggevende,  in 
redelijkheid en billijkheid of een vergoeding verleend wordt, tot welke hoogte en of de opleiding 
onder werktijd kan worden gevolgd. 
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8.3.5. Declaratie studiekosten (administratieve afhandeling) 

Declaratie geschiedt op de volgende wijze: 
Facturen met betrekking tot studiekosten worden, na een check op de aanwezigheid van een 
ondertekende opleidingsovereenkomst, rechtstreeks door de werkgever betaald. 

8.3.6. Terugbetalingsregeling 
De terugbetalingsregeling is van toepassing op studies waarvan de totale kosten een bedrag van  
€ 2.000,- te boven gaan.  
Voor studies waarvan de kosten in totaal een bedrag van € 2.000,- te boven gaan geldt in de volgende 
gevallen een terugbetalingsverplichting voor het volledige bedrag aan studiekosten: 
 

a. Bij uitdiensttreding tijdens de studie. 
b. Indien een werknemer voortijdig de studie beëindigt, dan wel door onvoldoende inspanningen, 

behoudens overmacht, de studie niet succesvol afrondt. 
 
Voor studies waarvan de totale kosten een bedrag van € 2.000,- te boven gaan geldt de volgende 
terugbetalingsregeling voor het meerdere boven het bedrag van € 2.000,-. 
 
a. Bij beëindiging van het dienstverband binnen 1 jaar na afronding van de studie bedraagt de 

terugvordering 100% van de totaal ontvangen vergoeding; 
b. Bij beëindiging van het dienstverband tussen 1 en 2 jaar na afronding van de studie bedraagt de 

terugvordering 50% van de totaal ontvangen vergoeding; 
c. Bij beëindiging van het dienstverband tussen 2 en 3 jaar na afronding van de studie bedraagt de 

terugvordering 25% van de totaal ontvangen vergoeding. 
 

8.3.7 Overige bepalingen 

a. De kosten in verband met het volgen van seminars en congressen, als ook interne trainingen 
vallen niet onder deze studieregeling. 

b. Reis- en verblijfskosten in verband met opleidingen die onder art. 8.3.4 a, b en c vallen komen 
behoudens in die gevallen waarin in deze personeelsgids anders is bepaald, voor vergoeding in 
aanmerking.  

c. Studietijd buiten werktijd wordt niet vergoed. 
d. Voor opleidingsovereenkomsten die zijn aangegaan met werknemers met een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt de in art. 8.3.6. beschreven terugbetalingsregeling 
eerst ingeval dat de arbeidsovereenkomst omgezet is naar een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd en laatstgenoemde arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.  

e. Het is van belang dat er voor, tijdens en/of na de studie evaluatie plaatsvindt door de direct 
leidinggevende.  

8.3.8. Overname studieschuld 

Bij indiensttreding van een nieuwe werknemer kan Yacht een bestaande studieschuld overnemen. 
Yacht vergoedt deze kosten voor 100%. Voor deze kosten wordt een opleidingsovereenkomst 
opgemaakt.  
 
De volgende terugbetalingsregeling is op het totaal overgenomen bedrag van toepassing:   
 
a. Bij beëindiging van het dienstverband binnen 1 jaar na indiensttreding bedraagt de terugvordering 

100% van de totaal ontvangen vergoeding. 
b. Bij beëindiging van het dienstverband tussen 1 en 2 jaar na indiensttreding bedraagt de 

terugvordering 50% van de totaal ontvangen vergoeding. 
c. Bij beëindiging van het dienstverband tussen 2 en 3 jaar na indiensttreding bedraagt de 

terugvordering 25% van de totaal ontvangen vergoeding.  
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d. Indien een werknemer voortijdig de studie beëindigt, dan wel door onvoldoende inspanningen, 
behoudens overmacht, de studie niet succesvol afrondt, wordt de totaal ontvangen vergoeding 
onmiddellijk teruggevorderd. 

 
Voor een nog lopende studie wordt een reguliere opleidingsovereenkomst opgemaakt voor de 
resterende periode van de studie. De terugbetalingsregeling zoals benoemd in paragraaf 8.3.6. geldt 
voor deze studieperiode.  

8.4. Periodiek Medisch onderzoek 

Yacht biedt haar medewerkers, met ingang van november 2012, een Periodiek Medisch Onderzoek 
(PMO) aan. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Arboned. 
Werknemers van Yacht hebben één keer in de drie jaar de mogelijkheid om een PMO te laten 
uitvoeren welke door Yacht wordt betaald. Deelname is vrijwillig en een werknemer kan zich  hiervoor 
zelf aanmelden. 
 
Het Periodiek Medisch Onderzoek verloopt als volgt: 

8.4.1. Aanmelden en uitnodiging 

De werknemer meldt zich aan via het emailadres:  debbie.van.altveer@arboned.nl Hierbij vermeldt 
hij/zij zijn/haar naam en geboortedatum. 
 
Na aanmelding ontvangt de werknemer binnen drie weken een uitnodiging voor de afspraak 
betreffende het medisch onderzoek en het adviesgesprek, plus een inlogcode voor de digitale 
vragenlijst. Dit wordt naar het Yacht e-mail adres gestuurd. De afspraak vindt in ieder geval binnen zes 
weken na aanmelding plaats.  
De afspraak wordt zo vroeg of zo laat mogelijk op de dag ingepland en op de dichtstbijzijnde Arboned 
locatie i.c.m. het kantoor waartoe de werknemer behoort. Zie hieronder het overzicht van locaties. 
Indien de werknemer een voorkeur heeft voor een andere locatie kan dit worden vermeld bij de 
aanmelding. 
 

 
Locatie Yacht  Dichtstbijzijnde locatie Arboned 
Amsterdam  Amsterdam 
Utrecht   Utrecht 
Zwolle   Zwolle 
Groningen  Groningen 
Eindhoven  Breda  
Maastricht  Breda 
Rotterdam  Rotterdam 
Den Haag  RotterdamDe uren die nodig zijn voor de afspraak van het PMO kunnen 
worden geschreven als kort verzuim.  

8.4.2. Vragenlijstonderzoek 

Voorafgaand aan het onderzoek vult de werknemer de digitale vragenlijst in. Hierin zijn vragen over de 
werkomstandigheden en leefstijl opgenomen. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst ontvangt de 
werknemer een persoonlijk rapport welke hij/zij kan downloaden.  

8.4.3. Medische onderzoeken 

Het medisch onderzoek bestaat uit het meten van de biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk, taille 
omvang), vingerprik op cholesterol en suiker en een beeldscherm-oog onderzoek. De medische 
onderzoeken worden uitgevoerd door een keuringsassistente. 
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8.4.4. Adviesgesprek 

Aansluitend op het medisch onderzoek vindt een adviesgesprek met een Vitaliteit- en 
gezondheidsdeskundige plaats waarin de uitkomsten van de vragenlijst en van het medisch onderzoek 
worden besproken. De werknemer ontvangt een gezondheidspaspoort met de resultaten van het 
onderzoek en de eventuele adviezen. 
De individuele resultaten zijn vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor Yacht als werkgever. Yacht kan 
alleen een totaalrapportage (over de totale groep werknemers en een bepaalde periode) ontvangen 
waaruit bepaalde aandachtspunten gehaald kunnen worden voor de organisatie.  
 
Mocht door onvoorziene omstandigheden een afspraak verzet moeten worden, dan kan dit tot 48 uur 
van te voren bij Arboned. Hierna worden de kosten doorberekend. 

8.5. Onkosten 

Vooraf bepaalde kosten kunnen worden gedeclareerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
kosten die wel of niet doorberekend kunnen worden aan de klant. De direct leidinggevende controleert 
de declaratie voor akkoord.  
 
Het declareren van gemaakte kosten dient te geschieden met behulp van het digitale onkosten-
declaratieformulier. Op het formulier moet worden aangegeven in verband waarmee de betreffende 
kosten zijn gemaakt. Vul het formulier volledig en gedetailleerd in, zodat er geen onduidelijkheid is 
over bijvoorbeeld het doel van de gemaakte kosten. Van de bijbehorende bewijsstukken, zoals nota’s 
en vervoerbewijzen, maak je een scan. 
 
E-mail de onkostendeclaratie met de gescande bewijsstukken naar het Support Center (020 569 16 60, 
supportcenter@yacht.nl), met een cc aan je leidinggevende van Yacht. Je leidinggevende beoordeelt 
de gedeclareerde kosten en informeert eventueel de opdrachtgever. 
 
Tijdig en volledig ingediende onkostendeclaraties worden in de eerstvolgende salarisverwerking 
betaald, tegelijk met het salaris.Als onkosten kunnen bijvoorbeeld worden aangemerkt: 
• Zakelijke diners met de klant (na akkoord van de business manager); 
• Parkeerkosten indien noodzakelijk voor bijeenkomsten van Yacht; 
• Parkeerkosten voor de uitoefening van de opdracht bij gebrek aan parkeerplaatsen bij de 

opdrachtgever. Werknemer en leidinggevende overleggen voorafgaand aan de opdracht over de 
economisch meest voordelige manier van vervoer en/of parkeren; 

• Vakliteratuur (abonnementen op vaktijdschriften, vakliteratuur).  
Een lidmaatschap vakvereniging of beroepsorganisatie moet op persoonlijke titel worden afgesloten en 
de factuur moet zelf betaald worden. Het declareren van de gemaakte kosten dient te geschieden met 
behulp van het onkostendeclaratieformulier. 
 

8.6. Voorschot i.v.m. kosten buitenland 

Indien de medewerker in het buitenland werkzaam is of gaat werken en vanwege dit verblijf in het 
buitenland hogere kosten moet maken, kan deze vragen om een voorschot.  

8.7. Uitkeringen bij jubilea 

5-jarig dienstverband 
Uitbetaling van € 500,00 netto met de salarisbetaling. Het bedrag wordt gebruteerd uitbetaald 
waardoor je de € 500,00 netto ontvangt. 
Daarnaast ontvang je een blijvend aandenken. 
 
10-jarig dienstverband 
Uitbetaling van € 1.000,00 netto met de salarisbetaling. Het bedrag wordt gebruteerd uitbetaald 
waardoor je de € 1.000,00 netto ontvangt. 
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Daarnaast ontvang je een blijvend aandenken. 
 
15-jarig dienstverband 
Uitbetaling van € 1.250,00 netto met de salarisbetaling. Het bedrag wordt gebruteerd uitbetaald 
waardoor je de € 1.250,00 netto ontvangt. 
 
20-jarig dienstverband 
Eén keer het op dat moment geldende maandsalaris bruto. 
 
25-jarig dienstverband 
Eén keer het op dat moment geldende maandsalaris netto. Het bedrag wordt gebruteerd uitbetaald 
waardoor je het maandsalaris netto ontvangt.  
Daarnaast ontvang je een blijvend aandenken. 
 
30-jarig dienstverband 
Uitbetaling van € 1.000,00 netto met de salarisbetaling. Het bedrag wordt gebruteerd uitbetaald 
waardoor je de € 1.000,00 netto ontvangt. 
 
35-jarig dienstverband 
Uitbetaling van € 1.000,00 netto met de salarisbetaling. Het bedrag wordt gebruteerd uitbetaald 
waardoor je de € 1.000,00 netto ontvangt. 
 
40-jarig dienstverband 
Eén keer het op dat moment geldende maandsalaris netto. Het bedrag wordt gebruteerd uitbetaald 
waardoor je het maandsalaris netto ontvangt.  
Daarnaast ontvang je een blijvend aandenken. 
 
Pensionering 
Je ontvangt een blijvend aandenken. 
 
Telling dienstjaren 
Voor de telling van het aantal dienstjaren geldt de datum waarop men bij de onderneming of een bij 
de groep behorende onderneming in dienst is getreden. Als een werknemer het dienstverband 
verbreekt en na een bepaalde tijd weer in dienst treedt, geldt voor de telling van het aantal dienstjaren 
alleen de tijd dat de werknemer in dienst is geweest. Als de periode dat de werknemer uit dienst is 
geweest langer dan een half jaar bedraagt, begint de telling van het aantal dienstjaren opnieuw vanaf 
het moment van de nieuwe indiensttreding. 
 
Als datum van jubileum geldt de datum op welke de werknemer het desbetreffende aantal jaar 
geleden in dienst is getreden. Bijvoorbeeld: werknemer komt op 1 januari 2000 in dienst, hij heeft dan 
recht op een jubileumuitkering wanneer hij op 1 januari 2005 nog in dienst is. Uitbetaling geschiedt in 
de maand waarin het jubileum plaatsvindt.  

8.8. Collectieve autoverzekering 

Ten behoeve van de werknemers is met AON Consulting Nederland een collectief  contract afgesloten. 
Verdere informatie en aanmeldingsformulieren kan de werknemer vinden op YachtProfessionalsNet. 

8.9. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 

Yacht heeft een WA-verzekering afgesloten waarop de werknemer een beroep kan doen als de 
werkgever voor schade aansprakelijk kan worden gesteld. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als er 
tijdens een in opdracht van de werkgever uitgevoerde dienstreis schade wordt geleden aan het eigen 
voertuig of wanneer er buiten eigen schuld tijden uitoefening van de functie schade is ontstaan aan 
eigen kleding. Voordat er kan worden uitgekeerd, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. 
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De claim moet ingediend worden bij de leidinggevende en dient afhankelijk van het soort schade 
vergezeld te gaan van: 
• Een bewijs dat eerst, zonder resultaat, bij de eigen verzekering geclaimd is; 
• Een ingevuld schadeformulier;  
• Een proces-verbaal opgemaakt door de politie;  
• Een getuigenverklaring; 
• Een interne memo, mede ondertekend door de direct leidinggevende, waarin de aard  van de 

schade, het tijdstip en de toedracht van het gebeurde worden beschreven.  
De verzekeraar beslist of de gelden schade wordt vergoed. Deze beslissing is bindend. 

8.10. Personeelsvoorzieningen 

Yacht neemt deel aan de zogenaamde personeelsvoorzieningen van Centraal Beheer Achmea. Dit 
houdt in dat een werknemer van Yacht korting krijgt op een compleet pakket aan 
(schade)verzekeringen en financiële diensten (onder meer beleggingsdiensten). Bovendien worden er 
geen poliskosten berekend. Het maakt hierbij niet uit of een werknemer één verzekering afneemt of 
meerdere. Het contact tussen werknemer en Centraal Beheer Achmea verloopt rechtstreeks, zonder 
tussenkomst van de werkgever. De werknemer meldt dat hij werkzaam is bij Yacht en noemt het 
werkgeversnummer, 78560. Wanneer een werknemer al verzekeringen bij Centraal Beheer heeft 
ondergebracht, brengt deze automatisch per volgende premievervaldatum de korting daarop aan. 

8.10.1 Kantoorattributen en aangepaste bureaustoel  

Yacht vindt het in het kader van goed werkgeverschap belangrijk dat de werknemer op een gezonde 
manier zijn functie uit kan oefenen. Daarom zijn er processen ingericht ten behoeve het bestellen van 
aangepast meubilair en kantoorattributen.  
 
Indien de werknemer als gevolg van persoonlijke fysieke omstandigheden aangepast kantoormeubilair 
en/of kantoorattributen nodig heeft, kan dit geregeld worden. Hiervoor is een advies van de 
bedrijfsarts en een werkplekonderzoek vereist. De aanschaf van aangepast meubilair en/of attributen 
gebeurt in overleg met de direct leidinggevende.  Als een en ander is onderzocht, besproken en 
akkoord bevonden, wordt het meubilair en/of de kantoorattributen besteld bij de desbetreffende 
leverancier. 
 
Kantoorattributen 
Attributen met betrekking tot de werkplek waaronder een aangepast toetsenbord, aangepaste muis en 
een voetensteun, worden volledig door Yacht betaald. Deze attributen blijven dan ook eigendom van 
Yacht. Op het moment dat de werknemer uit dienst gaat, draagt hij er zorg voor dat de attributen 
worden ingeleverd bij het desbetreffende kantoor. 
 
Verantwoordelijk 
Interim-professionals die deze benodigdheden bij de opdrachtgever gebruiken, dragen er zorg voor dat 
deze zaken na afloop van de opdracht weer retour komen op het desbetreffende kantoor en worden 
meegenomen naar een volgende opdracht.  
 
Bestellen kantoorattributen 
De leidinggevende stuurt het advies van de bedrijfsarts door naar de manager Huisvesting & Facilities. 
Naar aanleiding van dit advies besteld hij vervolgens de benodigde attributen. De factuur wordt door 
de leverancier naar de manager Huisvesting & Facilities gestuurd. Hij zorgt voor akkoord en betaling 
van de factuur ten laste van de kostenplaats van de desbetreffende werknemer. 
 
Beeldschermbril 
Wanneer de werknemer een beeldschermbril nodig heeft, vergoedt Yacht een deel van de kosten. De 
werknemer kan een beeldschermbril naar keuze aanschaffen en vervolgens een bedrag van maximaal 
€ 175,00 declareren bij Yacht door middel van een onkostenformulier. De beeldschermbril is eigendom 
van de werknemer.  
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De werknemer kan één keer per drie jaar aanspraak maken op de vergoeding van € 175,00 ten 
behoeve van de aanschaf van een beeldschermbril.  
 
Bureaustoel 
Wanneer de bedrijfsarts een aangepaste bureaustoel heeft geadviseerd, neemt de werknemer contact 
op met zijn leidinggevende  ten behoeve van het bestellen van de bureaustoel. De leidinggevende 
neemt contact op met de manager Huisvesting & Facilities en stuurt het advies van de bedrijfsarts naar 
hem door. Hij legt vervolgens contact met Ahrend, de leverancier van bureaustoelen met wie Yacht 
afspraken heeft. Ahrend neemt contact op met de werknemer voor het inplannen van een afspraak in 
hun showroom. Eventueel is het ook mogelijk om de huidige bureaustoel aan te passen. Wanneer 
Ahrend geen goede oplossing kan bieden neemt de manager Huisvesting & Facilities contact op met 
een andere leverancier. 
 
Factuur 
De factuur van de bureaustoel wordt door Ahrend naar de leidinggevende  gestuurd. Op basis van de 
factuur maakt de leidinggevende de terugbetalingovereenkomst in orde. Vervolgens tekent de 
leidinggevende de factuur voor akkoord, noteert de kostenplaats van de desbetreffende werknemer en 
zorgt ervoor dat de factuur ter goedkeuring door de manager Huisvesting & Facilities in Vision komt te 
staan. 
 
Kosten 
De kosten voor een aangepaste bureaustoel worden voor 100% door Yacht betaald. De werknemer 
kan één keer per 5 jaar aanspraak maken op de vergoeding van de kosten van een aangepaste 
bureaustoel. 
 
Terugbetalingsregeling 
De aangepaste bureaustoel is alleen bruikbaar voor de desbetreffende werknemer. Daarom geldt ten 
aanzien van de kosten van de bureaustoel een terugbetalingsregeling op het moment dat de 
werknemer uit dienst gaat. Deze regeling is van toepassing over een periode van 48 maanden. De 
werknemer betaalt bij uitdiensttreding, binnen 48 maanden na aanschaf van de bureaustoel, een 
bepaald percentage van het bedrag terug. Naar mate er meer jaren na de aanschaf van de aangepaste 
bureaustoel verstreken zijn, is dit een lager percentage. Bij uitdiensttreding langer dan 48 maanden na 
de aanschaf van de bureaustoel vindt er geen verrekening van kosten meer plaats. 
 
Overeenkomst 
De totale kosten van de aangepaste bureaustoel en afspraken met betrekking tot de 
terugbetalingsregeling, worden door de leidinggevendevastgelegd in een overeenkomst. Deze 
overeenkomst wordt door de leidinggevende en de werknemer getekend. Werknemer ontvangt een 
exemplaar en een tweede exemplaar wordt door de leidinggevende in het personeelsdossier bewaard.  
 
Verantwoordelijkheid 
Gedurende het dienstverband bij Yacht draagt de werknemer zorg voor het meenemen van de 
bureaustoel naar de verschillende opdrachtgevers bij wie hij werkzaam is. 
 
Uitdiensttreding 
Bij uitdiensttreding van de werknemer wordt het eventuele restant bedrag dat voor de bureaustoel 
betaald moet worden, verrekend met de eindafrekening. Per datum uitdienst is de bureaustoel 
eigendom van de werknemer. 
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9. Arbeidsongeschiktheid 

9.1. Arbeidsongeschiktheid 

De werknemer dient zich bij arbeidsongeschiktheid te houden aan de volgende regels: 
 
Ziek- en betermelding 
De werknemer dient zich voor 09.00 uur telefonisch ziek te melden (of 1 uur voor aanvang van de 
werktijd) bij zijn direct leidinggevende en de opdrachtgever. De ziekmelding wordt eveneens door de 
werknemer digitaal gedaan in Mijn Yacht.  
 
Indien er geen contact mogelijk is met de leidinggevende, kan de ziekmelding ook worden 
doorgegeven aan de receptie of de supportmedewerker. De direct leidinggevende dient in dit geval de 
zieke werknemer op de eerste ziektedag terug te bellen. 
 
Bij werkhervatting dient men zich uiterlijk ’s ochtends voor 09.00 uur bij de functionaris waar men zich 
heeft ziek gemeld telefonisch beter te melden. De hersteldmelding dien je ook digitaal te verwerken in 
Mijn Yacht. 
 
Ziek tijdens het werk 
De werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens het werk, dient dit vóór het naar huis gaan te 
melden bij de direct leidinggevende en de opdrachtgever. Indien persoonlijke melding niet mogelijk is, 
kan de ziekmelding telefonisch geschieden. Als de reden van de ziekmelding betrekking heeft op een 
(bijna-)ongeval tijdens het werk, dient dit gemeld te worden. 
 
Verpleegadres 
De werknemer die arbeidsongeschikt is dient ervoor te zorgen dat telefonisch contact en bezoek op het 
verpleegadres mogelijk is.  
Een wijziging van het verpleegadres dient onmiddellijk gemeld te worden. 
 
Ziek tijdens ouderschapsverlof 
De werknemer die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om fulltime ouderschapsverlof op te 
nemen en tijdens deze periode arbeidsongeschikt wordt, dient zich op de gebruikelijke manier ziek te 
melden. 
 
Ziek tijdens zwangerschapsverlof 
De werknemer die zwangerschapsverlof geniet en tijdens deze periode arbeidsongeschikt wordt, welke 
arbeidsongeschiktheid nog voortduurt na het verstrijken van het zwangerschapsverlof dient zich na het 
verstrijken van het zwangerschapsverlof ziek te melden. 
 
Ziek tijdens sabbatical leave 
De werknemer die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om sabbatical leave op te nemen en 
tijdens deze periode arbeidsongeschikt wordt, dient zich op de gebruikelijke manier ziek te melden. 
 
Vertrek naar buitenland tijdens ziekte 
Wanneer de werknemer tijdens ziekte naar het buitenland vertrekt dient hij hiervoor toestemming van 
de werkgever te hebben. 
 
Geneeskundige hulp en geneeskundig onderzoek 
De werknemer dient zich te onthouden van elke gedraging waardoor de genezing wordt belemmerd of 
vertraagd. Bij ziekte is de werknemer derhalve verplicht binnen redelijke termijn geneeskundige hulp in 
te roepen en de voorschriften van de behandelend geneeskundige op te volgen. 
De werknemer is verplicht, ter vaststelling van de ongeschiktheid tot werken en het daaraan 
verbonden recht op salarisdoorbetaling, mee te werken aan een geneeskundig onderzoek van de door 
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de werkgever aangewezen arbo-arts. De werknemer dient de arbo-arts alle door hem gevraagde 
inlichtingen te verstrekken en de aanwijzingen op te volgen.  
 
Sancties 
De werkgever kan een sanctie opleggen wanneer de werknemer zich niet houdt aan de, bij 
arbeidsongeschiktheid geldende, voorschriften. 
1. Bij te late ziekmelding is de werkgever gerechtigd over twee dagen na ziekmelding geen loon te 

betalen alsmede het aan de werknemer te betalen loon over ziektedagen vóór ziekmelding te 
beperken tot het voor hem geldende wettelijk minimumloon, tenzij de werknemer aantoont dat hij 
buiten staat was zich eerder ziek te melden dan hij heeft gedaan. 

2. Wanneer de werkgever, dan wel de in opdracht van de werkgever optredende arts, van oordeel is 
dat er geen sprake is van ziekte vindt er geen loondoorbetaling plaats, tenzij de werknemer bewijst 
dat er wel sprake is van ziekte.  

3. Wanneer de werknemer in strijd handelt met de overige voorschriften, is de werkgever gerechtigd 
over de eerste twee dagen na ziekmelding geen loon aan de werknemer te betalen en voorts het 
aan de werknemer gedurende diens ziekte te betalen loon te beperken tot het voor hem geldende 
wettelijk minimumloon. 

 
Beroep 
Indien een werknemer het niet eens is met het oordeel van de werkgever en/of de voor de werkgever 
optredende arts met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid kan de werknemer bij het 
‘Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen’ om een ‘second opinion’ verzoeken. 
Bij blijvende onenigheid over het al of niet bestaan van arbeidsongeschiktheid kan de werkgever en/of 
de werknemer de Geschillencommissie verzoeken een arts aan te wijzen die een bindende uitspraak zal 
doen. De Geschillencommissie is bevoegd bij een geschil tussen werknemer en werkgever over de 
toepassing van dit protocol uitspraak te doen. 

9.2. Salarisbetaling bij arbeidsongeschiktheid 

De werknemer, die wegens arbeidsongeschiktheid, buiten opzet of grove schuld, niet in staat is zijn 
arbeid te verrichten ontvangt gedurende ten hoogste 52 weken, behoudens kortingen bij het niet 
naleven van de voorschriften bij ziekte, 100% van het bruto salaris. Aanspraken op vakantietoeslag 
blijven, gedurende de periode dat de ziekte-uitkering wordt uitbetaald, gehandhaafd. 
 

Gedurende ten hoogste de volgende 52 weken van arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer 
70% van het bruto dagloon over het gedeelte dat de werknemer arbeidsongeschikt is (ongeacht een 
eventuele veranderde aard van de ziekmelding). Over het gedeelte dat de werknemer loonvormende 
werkzaamheden verricht ontvangt hij 100% salarisuitbetaling. Loonvormende werkzaamheden worden 
in overleg vastgesteld op basis van het aantal uren, aard van de werkzaamheden en productiviteit.  

Bijvoorbeeld: 

Een controller gaat re-integreren en bouwt weer uren op met lichtere taken die vergelijkbaar zijn met 
de functie van financieel medewerker en start met 4 uur per dag en is over deze uren volledig 
productief. Als controller verdient hij € 4000,- per maand. De functie van financieel medewerker is 
gekoppeld aan een salaris van € 2000,-.  

De loonwaarde is in dit geval 25 % en is berekend met de volgende factoren: uren 50%, niveau van 
de taken 50%, productiviteit 100%. 

In het tweede ziekte jaar ontvangt hij over 75% van zijn maandsalaris 70% van het bruto salaris en 
over 25% van zijn maandsalaris 100% van het bruto  salaris. 

Indien het niet mogelijk is om re-integratietaken als een vergelijkbare functie te duiden, dan wordt het 
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percentage in overleg met de verzuimadviseur, leidinggevende en indien van toepassing de 
opdrachtgever vastgesteld.  

De ziekte-uitkering wordt beëindigd, wanneer de werknemer de leeftijd van 65 jaar of de AOW-
gerechtigde leeftijd heeft bereikt en wordt niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder. Het 
recht op doorbetaling vervalt tevens bij het einde van het dienstverband. 

9.3. (Kosten-)vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid 

Reiskosten woon-werk 
Bij volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer wordt de maandelijkse vergoeding gehandhaafd 
tot en met één volle kalendermaand na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Bij herstel vindt 
weer doorbetaling plaats vanaf de eerstvolgende kalendermaand. 

9.4. Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie 

Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie worden de hierdoor gemiste vakantiedagen niet als 
vakantiedagen aangemerkt. Dit gebeurt op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid onmiddellijk bij 
de werkgever gemeld is, een arts geraadpleegd is en er een medische verklaring omtrent de aard en 
de duur van de ziekte overgelegd kan worden. 

9.5. Opbouw verlofuren tijdens arbeidsongeschiktheid 

Per 1 januari 2012 is er nieuwe wetgeving waardoor de opbouw van verlofuren voor werknemers die 
arbeidsongeschikt zijn, is aangepast. Werknemers die volledig dan wel gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
zijn bouwen verlofuren op als ware zij niet arbeidsongeschikt. De werknemer bouwt dus verlofuren op, 
op basis van het aantal contracturen zoals opgenomen in zijn arbeidsovereenkomst.  
Werknemer dient als gevolg hiervan ook vakantie op te nemen als ware hij volledig aan het werk. Een 
paar uur, een dag of paar dagen weg, een week of meerdere weken, alle verlofuren dienen ingediend 
te worden ten behoeve van het in mindering brengen op het verlofsaldo.  

9.6. Ontslag 

Wanneer een werknemer 104 weken volledig arbeidsongeschikt is geweest, kan de werkgever een 
ontslagvergunning aanvragen. Na ontvangst hiervan wordt tot ontslag overgegaan met inachtneming 
van de geldende opzegtermijn.  

9.7. Overlijdensuitkering 

Als een werknemer overlijdt, zal aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer een 
overlijdensuitkering worden verstrekt onder toepassing van het bepaalde in artikel 7:674 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Na afstemming met  HR  wordt er een overlijdensuitkering, wettelijk verplicht, uitbetaald. Deze 
uitkering bedraagt een bruto maandsalaris, netto uitgekeerd.  

9.8. Protocol ziekteverzuim 

De bij de werkgever geldende procedure voor ziekteverzuimbegeleiding maakt onderdeel uit van deze 
personeelsgids. De werknemer dient zich te houden aan de werknemersverplichtingen zoals 
opgenomen in dit protocol. 



Personeelsgids IP Yacht NL bv 20170101  54 
  

10.  Pensioen 

10.1. Pensioen 

Voor de werknemer geldt een pensioenregeling waarvan de bepalingen zijn vastgelegd in het 
pensioenreglement. Het pensioenreglement is beschikbaar via intranet.  

10.2. Algemeen 

• Deelname aan pensioenregeling: vanaf 18 jaar, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in een 
dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. 

• Voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar wordt (indien van toepassing) een partner en/of 
wezenpensioen verzekerd. 

 
Voorzieningen bij ouderdom 
• Opbouw van het pensioenkapitaal: op basis van beschikbare premie. Dit pensioenkapitaal moet op 

de pensioendatum worden omgezet in een levenslang ouderdoms- en nabestaandenpensioen.  
• De hoogte van het pensioenkapitaal is met name afhankelijk van de hoogte van de jaarlijkse 

beschikbare premies en het beleggingsrendement. 
• Pensioendatum: per de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.  
 
Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid 
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zorgt ervoor dat de beschikbare premie wordt doorbetaald 
in geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 
 
Voorzieningen bij overlijden 
• Partnerpensioen: wordt levenslang aan de achterblijvende partner uitgekeerd. Deze voorziening 

komt tot uitkering als de werknemer komt te overlijden tijdens het dienstverband bij Yacht (dus 
voor 65e jaar). Het jaarlijks partnerpensioen bedraagt 1.16% van de pensioengrondslag per 
dienstjaar. 

• Wezenpensioen: wordt uitgekeerd tot aan de 18-jarige leeftijd van een wees (of tot aan 27-jarige 
leeftijd indien wees studeert of arbeidsongeschikt is). Het jaarlijks wezenpensioen per kind 
bedraagt 20% van het partnerpensioen (0,232% van de pensioengrondslag per dienstjaar)  

 
Flexibele elementen 
• Flexibele pensionering: vervroegen is mogelijk minimaal vanaf de 60-jarige leeftijd. 
• Vrijwillig bijsparen: binnen de regeling is het ook mogelijk om zelf vrijwillig stortingen te doen, 

zodat de werknemer op de einddatum een hoger pensioen kan verwachten. 
• Uitruil: binnen fiscale grenzen kan de werknemer op de pensioendatum het opgebouwde 

pensioenkapitaal laten omzetten in een door hem te bepalen verhouding ouderdomspensioen en 
partnerpensioen. 

• Variabele hoogte ouderdomspensioen: binnen fiscale grenzen is het ook mogelijk om bijvoorbeeld 
de hoogte van het ouderdomspensioen over een bepaalde periode aan te passen. 

 
Keuzemogelijkheden 
• Beleggingskeuze: de werknemer kiest zelf de beleggingsfondsen waarin de premie belegd wordt. 
• Anw-hiaatverzekering: de werknemer heeft de mogelijkheid het zogenaamde Anw-gat tegen een 

aantrekkelijk tarief te verzekeren. Het maximale jaarlijkse (bruto) bedrag dat de werknemer kan 
bijverzekeren bedraagt ,- € 14.838 (cijfer 2016). 

• Deze uitkering wordt maximaal uitgekeerd tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de partner en 
maximaal tot de leeftijd van 67 jaar en komt boven op het partnerpensioen en eventuele 
overheidsuitkeringen. 

• WIA-excedentpensioen: is het salaris hoger dan € 52.766 (cijfer 2016) dan kan de werknemer het 
meerdere (tot maximaal € 127.150,- ) meeverzekeren.  
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Premiebetaling 
• Zowel de werkgever als de werknemer betalen 50% van de beschikbare premie. 
• Het premiepercentage wordt bepaald door middel van een premiestaffel. De grondslag waarover 

premie wordt betaald wordt gevormd door het salaris minus de franchise. De franchise bedraagt €  
13.877,30 (cijfer 2016). 

• De premies voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden uit de beschikbare premie 
betaald. Dit geldt ook voor de jaarlijkse administratiekosten, de beheerkosten, en de aan- en 
verkoopkosten van de beleggingsfondsen. 

• De premies van het partnerpensioen en het wezenpensioen worden volledig door Yacht betaald. 
• De premies van de facultatieve dekkingen; Anw-hiaatverzekering, het WIA-excedentpensioen en 

de vrijwillige bijdragen komen volledig voor rekening van de deelnemer. 
 
Meer informatie over de pensioenregeling en benodigde formulieren is terug te vinden op Yachtnet. 
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11. Yacht Mobiliteitsregeling 

Doel 
Het doel van de Yacht Mobiliteitsregeling is te voorzien in de facilitering van vervoer(smogelijk-heden) 
voor woon-/werk- en zakelijk verkeer van Yacht werknemers en de vergoeding van de daarmee 
gemoeide vervoerskosten.  
 
De Yacht mobiliteitsregeling is gebouwd op een 3-tal pijlers:  
a. keuzemogelijkheden werknemers, 
b. maatschappelijk bewust ondernemen, en  
c. kostenbewustzijn/kostenbeheersbaarheid. 
 
Deze 3 pijlers staan niet op zich, maar zijn in feite communicerende vaten. Zo zal bijvoorbeeld de 
keuze van een werknemer om de auto vaker te laten staan en in plaats daarvan te kiezen voor vervoer 
per trein of fiets ook bijdragen aan maatschappelijk bewust ondernemen en 
kostenbewustzijn/kostenbeheersbaarheid. 
 
Keuzemogelijkheden werknemers 
Belangrijk uitgangspunt bij de Mobiliteitsregeling is dat de werknemer kan kiezen uit verschillende 
vormen van mobiliteit. Yacht wil een aantrekkelijk werkgever zijn en streeft daarmee naar een 
arbeidsvoorwaardenpakket dat een werknemer, binnen de op hem van toepassing zijnde regelingen, 
meerdere vervoersmogelijkheden biedt en waarmee de werknemer voor zichzelf tot een optimale 
invulling kan komen van zijn vervoer voor woon-werk en zakelijk verkeer. 
Zo heeft bijvoorbeeld een werknemer die in aanmerking komt voor een vergoeding van reiskosten 
woon-werk en die mogelijkheden heeft om met de fiets naar het werk te komen de keuze om in 
aanmerking te komen voor de fietsregeling. En heeft de werknemer die in aanmerking komt voor een 
leaseauto de keuze om geen auto te nemen, maar in plaats daarvan deel te nemen aan de 
zogenaamde budgetboxregeling, waarmee hij een budget krijgt om daaruit zijn vervoer te financieren.  
 
Maatschappelijk bewust ondernemen 
Yacht acht het van belang dat het brede streven naar maatschappelijk bewust ondernemen ook 
doorklinkt in de Mobiliteitsregeling. 
Vanuit de wens tot maatschappelijk bewust ondernemerschap en op basis van bedrijfseconomische 
overwegingen is daarom binnen de Mobiliteitsregeling, naast de al bestaande leaseautoregeling, een 
aanvullende regeling opgenomen waarbinnen een beperkt aantal automerken en typen auto’s 
aangeboden wordt. Per merk zijn per categorie een aantal auto’s weergegeven, die met zorg zijn 
geselecteerd en waarbij tevens zoveel mogelijk rekening is gehouden met geringe milieubelasting. Een 
ander initiatief in het kader van Maatschappelijk bewust ondernemen betreft het stimuleren van het 
gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer, waartoe aan de Mobiliteitsregeling de Yacht 
fietsregeling is toegevoegd. 
 
Kostenbewustzijn/kostenbeheersbaarheid 
Kostenbewustzijn/kostenbeheersbaarheid vormt de 3e pijler onder de mobiliteitsregeling. 
De werkzaamheden die Yacht werknemers verrichten brengen met zich mee dat er sprake is van veel 
mobiliteit bij de uitoefening van de functie. Door kostenbewustzijn aan zowel de kant van de 
werkgever als de werknemer kan Yacht de kosten van mobiliteit beter beheersen. Een voorbeeld van 
kostenbewustzijn is de introductie van de hierboven al genoemde aanvullende leaseauto-regeling. Een 
ander voorbeeld is het beleid dat geen premium brandstoffen worden getankt en dat bij voorkeur bij 
een bepaald merk, waar Yacht kortingsafspraken mee heeft, wordt getankt. Yacht vindt 
kostenbewustzijn een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer en wil dit 
bewustzijn bij werknemers ook stimuleren. In dit kader is een tool beschikbaar waarmee werknemers 
met een leaseauto hun rijgedrag en kosten kunnen monitoren.  
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De Yacht mobiliteitsregeling bestaat uit de volgende paragrafen: 
 
11.1 . Reiskostenregeling   
 
11.2 . Auto- en vervoersregeling 

 11.2.1. Leaseauto’s 
 11.2.2. Afzieregeling en budgetboxregeling (Regeling mobiliteitsbudget) 
 11.2.3. Algemene regels auto- en vervoersregeling 
 11.2.4. Reglement budgetboxregeling Yacht 

  
Bijlage: Gebruikersovereenkomst bedrijfsauto’s 

 
11.3. Fietsregeling 
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11.1. Reiskostenregeling 

In de volgende situaties kan een vergoeding in de reiskosten worden gegeven. 
De vergoeding wordt gelijk met de salarisbetaling op de bank- of girorekening overgemaakt. 
Deze reiskostenregeling geldt niet voor werknemers in het bezit van een bedrijfsauto (of aan wie in 
plaats van een auto een alternatieve bruto vergoeding is verstrekt).  
 
Reiskosten woon-werkverkeer 
Vacatures worden in principe vervuld door werknemers die wonen binnen een straal van 30 kilometer 
(enkele reis) van de vestiging of standplaats. Werknemers met een werkgebied dienen zoveel mogelijk 
centraal in dit gebied te wonen. 
Voor de vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer is het niet van belang op welke wijze de 
werknemer van de woning naar de vaste werkplek reist. Wel is van belang dat de werknemer op 
jaarbasis tenminste 70% van het aantal werkbare weken deze reisafstand maakt. 
 
Woon-werkafstand 
De woon-werkafstand wordt met behulp van de routeplanner vastgesteld, door het ingeven van de 
volledige postcode van het woon- als ook van het werkadres en andersom.  
De totale afstand wordt op hele kilometers naar boven afgerond. De werknemer komt tot een 
maximum van 60 kilometer (heen en terug) in aanmerking voor een netto vergoeding in de dagelijkse 
reiskosten. Werknemers die wonen op een afstand van meer dan 30 kilometer van de plaats waar zij 
arbeid verrichten, komen in aanmerking voor een vergoeding op basis van maximaal 60 kilometer per 
dag. 
 
Hoogte netto vergoeding 
De hoogte van de vaste netto vergoeding wordt aan de hand van de volgende berekening vastgesteld: 
a. aantal reguliere werkdagen per jaar: 260 
b. -/- gemiddeld aantal dagen in verband met kortstondige afwezigheid (vakantie, verlof en ziekte): 

54; 
c. vermenigvuldigd met de totale reisafstand, heen en terug, (met een maximum van 60 kilometer) 
d. vermenigvuldigd met de kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer 
e. gedeeld door 12 maanden. 
 
Rekenvoorbeeld: 
Een werknemer reist 36 kilometer (heen en terug) per dag en werkt 5 dagen: 
(260 - 54) x 36 x 0,19: 12 maanden = € 117,42 netto vaste vergoeding per maand. 
 
Indien een werknemer in deeltijd werkt of een aantal dagen per week naar een vaste arbeidsplaats 
reist wordt de netto vergoeding naar rato berekend. De reiskostenvergoeding wordt dan berekend naar 
rato van het aantal te werken dagen per week. 
 
Doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid 
Bij volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer blijft de maandelijkse vergoeding gehandhaafd 
tot en met één volle kalendermaand na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Bij herstel vindt 
weer doorbetaling plaats vanaf de eerstvolgende kalendermaand. 
 
Openbaar vervoer 
Wordt per openbaar vervoer gereisd dan mag de werknemer de werkelijke kosten netto vergoed 
krijgen. Deze netto vergoeding wordt achteraf uitbetaald tegen inlevering van de originele 
vervoersbewijzen met de onkostendeclaratie. Dit kan maandelijks worden ingediend. De vergoeding 
wordt netto overgemaakt met het salaris en is onbelast. De vervoersbewijzen worden bij de 
salarisadministratie bewaard. 
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OV-chipkaart 
Wanneer werknemer gebruik maakt van de OV-chipkaart dan dient werknemer de betreffende 
transactieoverzichten samen met het declaratieformulier aan te leveren. Deze transactieoverzichten 
moeten dus bewaard worden. Gebruikers van de OV-chipkaart kunnen de transactieoverzichten via de 
site van de OV-chipkaart downloaden (www.ov-chipkaart.nl). 
 
Reiskostenregeling woon-werkverkeer bij wisselende werkplekken 
Indien de werknemer niet op jaarbasis tenminste 70% van het aantal werkbare weken dezelfde 
reisafstand maakt, dient het meerdere aan woon-werkverkeer gedurende deze periode op 
declaratiebasis plaats te vinden. Hiertoe dient een vergoeding van € 0,19 per kilometer. 
 
Reiskostenregeling bij invallen of inwerkperiode buiten de standplaats 
Als een werknemer tijdelijk invalt of wordt ingewerkt op een unit in een andere vestigingsplaats en 
daardoor een langere reisafstand woon-werk heeft, dient de vergoeding van het meerdere aan woon-
werkverkeer gedurende deze periode op declaratiebasis plaats te vinden. Hiertoe dient een vergoeding 
van € 0,19 per kilometer. 
 
Reiskostenregeling dienstreizen (geen woon-werkverkeer) 
Voor dienstreizen dient de betreffende manager vooraf toestemming te geven. De manager is 
bovendien belast met de controle. 
 
Indien de werknemer gebruik maakt van de eigen auto, geldt de vergoeding voor incidentele zakelijke 
kilometers (€ 0,19 per kilometer). Deze vergoeding omvat mede parkeerkosten, brug-, tol- en 
veergelden en boetes. In geval van veergelden tellen de vaarkilometers als reisafstand. Deze 
zogenaamde losse kilometerprijs geldt voor zover en zolang deze vergoeding belastingvrij kan worden 
toegekend. Het gebruik van de eigen auto voor dienstreizen, mits toegestaan door de bevoegde 
manager, is alleen geoorloofd als de werknemer in kwestie beschikt over een WA-verzekering en over 
een inzittendenverzekering. Het gebruik van de eigen auto voor dienstreizen is in principe voor eigen 
risico, dat wil zeggen dat bij een ongeval, ongeacht de schuldvraag, geen aanspraak gemaakt kan 
worden op vergoeding van Yacht van het verlies aan no-claim korting, van het te betalen eigen 
risicobedrag en van de eventuele waardevermindering en reparatiekosten, voor zover deze niet zijn 
meeverzekerd. Als er schades zijn ontstaan tijdens een in opdracht uitgevoerde dienstreis kan in 
bepaalde gevallen aanspraak gemaakt worden op de door Yacht afgesloten WA-verzekering. 
 
Reiskosten met het openbaar vervoer worden volledig vergoed. De werknemer dient de 
vervoersbewijzen tegelijkertijd met het declaratieformulier in te leveren. 
 
Reiskostenregeling in verband met cursussen en bijeenkomsten ten behoeve van 
Yacht (geen woon-werkverkeer) 
Hiermee worden interne cursussen en bijeenkomsten bedoeld die verband houden met de dagelijkse 
uitoefening van de functie. Personeelsbijeenkomsten van Yacht die een uitsluitend informeel karakter 
hebben vallen niet onder deze regeling. 
1. Reiskosten kunnen worden vergoed op basis van openbaar vervoer. De werknemer dient de 

vervoersbewijzen tegelijkertijd met het declaratieformulier in te leveren. 
2. Indien de werknemer met de eigen auto gaat mag de bestuurder van de auto de gereden 

kilometers declareren tegen de geldende kilometerprijs (€ 0,19 per kilometer). Deze incidentele 
zakelijke kilometervergoeding geldt voor zover en zolang deze vergoeding belastingvrij kan worden 
toegekend (deze vergoeding omvat mede parkeerkosten, brug-, tol- en veergelden en boetes). In 
het geval van veergelden tellen de vaarkilometers als reisafstand. Werknemers dienen bij voorkeur 
zoveel mogelijk samen te reizen. Deze regel geldt zeker voor die situaties waarbij de mogelijkheid 
bestaat mee te rijden met werknemers die de beschikking hebben over een bedrijfsauto. 

 
De reiskostenregelingen gelden voor zover en zolang de betreffende vergoedingen belastingvrij kunnen 
worden gegeven. 

http://www.ov-chipkaart.nl/
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11.2. Auto- en vervoersregeling 

De auto- en vervoersregeling van Yacht is opgebouwd uit 5 hoofdonderdelen: 
11.2.1. Leaseauto 
11.2.2. Afzieregeling en budgetboxregeling (mobiliteitsbudget) 
11.2.3. Algemene regels auto- en vervoersregeling 
11.2.4. Reglement budgetboxregeling Yacht 

 
De auto’s hebben als basisuitrusting tenminste airconditioning, een audio-installatie en metalliclak 
(verplicht). Indien de werknemer voor meer luxe kiest, moet hij daarvoor bijbetalen. Al de per 
categorie geselecteerde automerken zij weergegeven in de zogenaamde e-Plan Driver. De  
e-Plan Driver is de online bestelmodule van LeasePlan. 
Bij keuze voor een leaseauto heeft het de voorkeur van de werkgever dat werknemers kiezen voor de 
auto’s uit de uit de minst milieubelastende categorie. Voor de verstrekking van huurauto’s is de 
werkgever afhankelijk van derden waardoor het kan zijn dat auto’s die ingezet worden niet vallen 
onder het merkenbeleid.  

11.2.1. Leaseauto 

De mogelijkheid om een leaseauto te kiezen geldt bij aanvang van de arbeidsovereenkomst en op het 
moment dat een bestaand leasecontract afloopt. Verder kan een keuze worden gemaakt voor een 
leaseauto na opzegging van de Afzieregeling of de Budgetboxregeling. Tussentijds is deze keuze niet 
mogelijk.  
De werknemer kan uit de bij zijn salarisklasse behorende categorie een keuze maken voor een 
leaseauto. Het is mogelijk een auto uit een lagere categorie te kiezen, waarbij restitutie plaatsvindt (zie 
onder “Afwijkende keuze”). 
Tevens bestaat de mogelijkheid om een auto te kiezen die het leasenormbedrag (niet de categorie!) te 
boven gaat. Het leasenormbedrag (inclusief accessoires) mag met maximaal 15% worden 
overschreden. De daaruit voortvloeiende meerkosten, zullen maandelijks als eigen bijdrage voor privé 
gebruik op het nettosalaris in mindering worden gebracht gedurende de contractuele looptijd van de 
betreffende auto, doch maximaal over 48 maanden.  
  
Incidenteel gebruik OV naast lease-auto  
Voor de medewerker met een lease-auto is het toegestaan om, na akkoord van de leidinggevende, 
incidenteel gebruik te maken van trein of openbaar vervoer naast het bezit van de lease-auto mits 
deze auto niet aan anderen in gebruik wordt gegeven tijdens de periode van alternatief vervoer. De 
openbaar vervoerskosten kunnen op de gebruikelijke wijze gedeclareerd worden. 
 
Uitdiensttreding 
Bij uitdiensttreding op initiatief van de werknemer gedurende de lopende leaseovereenkomst wordt de 
auto in overleg met wagenparkbeheer ingeleverd. Het restant van de eigen bijdrage voor privé gebruik 
tot einde van de leaseovereenkomst wordt indien mogelijk met de eindafrekening verrekend. Is de 
eindafrekening niet toereikend dan ontvangt werknemer een vordering ter hoogte van het restant 
verschuldigde bedrag.  
 
Overnemen leaseauto 
De werknemer heeft de mogelijkheid om bij uitdiensttreding de leaseauto over te nemen. Het 
overnemen van een leaseauto geschiedt tegen de door de leasemaatschappij aangegeven waarde. In 
plaats van zelf de leaseauto over te nemen kan de werknemer de leaseauto ook laten overnemen door 
een eventuele nieuwe werkgever. 

11.2.2. Afzieregeling en budgetboxregeling (mobiliteitsbudget) 

De afzieregeling en de budgetboxregeling vormen een alternatief voor de leaseauto.  
 
De werknemer kan bij aanvang dienstverband, dan wel einde lopend leasecontract een verzoek aan de 
werkgever richten om gebruik te maken van de afzieregeling of de budgetboxregeling.  



Personeelsgids IP Yacht NL bv 20170101  61 
  

Verder kan een keuze voor de afzieregeling worden gemaakt na opzegging van de budgetboxregeling 
en kan een keuze voor de budgetboxregeling worden gemaakt na opzegging van de afzieregeling. 
Tussentijds is deze keuze niet toegestaan. 



Personeelsgids IP Yacht NL bv 20170101  62 
  

Bij keuze voor de afzieregeling of budgetboxregeling geldt dat dit altijd voor een minimale periode van 
één jaar is, met een stilzwijgende verlenging van steeds één jaar. Einde participatie vindt plaats door 
uitdiensttreding of opzegging ten minimale twee maanden voor het verstrijken van de 
jaarovereenkomst. 
 
De afzieregeling of de budgetboxregeling kan een goed alternatief zijn in situaties waarin de 
werknemer de voorkeur geeft aan een eigen auto in plaats van een leaseauto, al dan niet in 
combinatie met reizen per openbaar vervoer. De basis voor deze regelingen is het leasenormbedrag, 
zoals vermeld in de paragraaf ‘autocategorie-indeling en leasenormbedrag’, van de desbetreffende 
salarisklasse. 
 
Voor werknemers met een parttime arbeidsovereenkomst gelden de genoemde bedragen in zowel de 
afzieregeling als de budgetboxregeling, naar rato van het dienstverband ongeacht over hoeveel 
werkdagen de werkuren worden verdeeld. 
 
Afzieregeling 
De afzieregeling kent 2 varianten: 
 

• De werknemer ontvangt een bruto uitkering van 100% van het leasenormbedrag exclusief 
BTW waarbij hij zelf verantwoordelijk is voor het aanwenden van dit bedrag voor noodzakelijk 
vervoer. De werknemer kan dit bedrag aanwenden voor vervoer met een eigen auto, vervoer 
met een eigen motor, openbaar vervoer of vervoer met een eigen fiets. Indien gebruik 
gemaakt wordt van een eigen auto, mag deze niet ouder zijn dan 7 jaar. Bovendien moet de 
auto verzekerd zijn tegen minimaal WA en moet een inzittendenverzekering zijn afgesloten.  
 

• De werknemer ontvangt een bruto uitkering van 100% van het leasenormbedrag exclusief 
BTW en schaft daarvan een OV-jaarkaart aan waarbij 100% van het restantbedrag bruto wordt 
uitgekeerd. De OV-jaarkaart wordt voor het door de fiscus vastgestelde leasenormbedrag per 
jaar bij het inkomen opgeteld.  

 
Indien gekozen wordt voor bovenstaande regelingen bestaat geen additioneel recht op vergoeding van 
kosten voor zakelijke kilometers, dienstreizen, reiskosten in verband met cursussen en bijeenkomsten 
ten behoeve van Yacht, kosten van openbaar vervoer of parkeerkosten. 
 
Budgetboxregeling (mobiliteitsbudget) 
Bij gebruikmaking van de budgetboxregeling stelt de werkgever de werknemer een bruto budget van 
100% van het leasenormbedrag exclusief BTW ter beschikking, waarbij de werknemer zelf 
verantwoordelijk is voor het aanwenden van dit bedrag voor noodzakelijk vervoer. De werknemer kan 
dit bedrag aanwenden voor vervoer met een eigen auto, vervoer met een eigen motor, openbaar 
vervoer of vervoer met een eigen fiets. Indien gebruik gemaakt wordt van een eigen auto, mag deze 
niet ouder zijn dan 7 jaar. Bovendien moet de auto verzekerd zijn tegen minimaal WA en moet een 
inzittendenverzekering zijn afgesloten.                                                                                                              
Het verschil met de afzieregeling is dat alle kilometers woon-/ werk en zakelijk, alsmede de kosten 
voor zakelijk OV netto gedeclareerd kunnen worden ten laste van het bruto budget (netto km-
vergoeding is conform fiscaal toegestane maximum: 0,19 cent). Door de netto declaratie is sprake van 
een extra belastingvoordeel. Het restant budget van een bepaald jaar wordt met het salaris van 
februari in het daarop volgende jaar als brutovergoeding uitgekeerd.  
Declaratie vindt plaats via een internetapplicatie van MobilityMixx en wordt maandelijks geautoriseerd 
door de werkgever.  
De kosten voor verwerking en administratie via MobilityMixx bedragen (2016: € 25,00 netto per 
maand) komen voor rekening van werknemer. Een budgetbox wordt altijd voor de periode van een 
jaar ter beschikking gesteld. De verdere voorwaarden zijn vastgelegd in het Reglement Budgetbox 
Yacht. Bij uitdiensttreding wordt de eindafrekening inzake de budgetregeling meegenomen in de 
laatste salarisafrekening. 
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De werknemer is te allen tijde verplicht mee te werken aan vervoersoplossingen die ervoor zorgen dat 
hij zijn werk kan verrichten. Indien een werknemer voor alternatieve vervoersmogelijkheden heeft 
gekozen en deze mogelijkheden onvoldoende zijn om de locatie van de door de werkgever 
gerealiseerde plaatsing tijdig te bereiken, kan de werknemer zelf een auto huren via de site van 
Wagenpark Beheer, onder vermelding van “privéhuur”. Betaling geschiedt middels privé creditcard. De 
voorwaarden die bedongen zijn voor Randstad zijn dan ook voor de werknemer privé van toepassing. 
 
Overgangsregeling Afzieregeling én Budgetboxregeling (mobiliteitsbudget) 120% 
 
Een medewerker komt in aanmerking voor een budget van 120% van het leasenormbedrag bij de 
afzieregeling of budgetboxregeling, indien: 

• de medewerker op 13-10-2013 reeds in dienst was bij Yacht op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd  

 
én die op dat moment: 
 

• vanuit zijn recht op deelname aan de auto- en vervoersregeling een keuze heeft gemaakt voor- 
c.q. deelnemers is aan de afzieregeling en/of budgetboxregeling met een budget van 120% 
van het leasenormbedrag. Voor zolang als de medewerker de deelname aan afzieregeling 
en/of budgetboxregeling met een budget van 120% continueert in de periode na 13-10-2013, 
vanuit zijn recht op deelname aan de auto- en vervoersregeling, blijft het recht op een budget 
van 120% van het leasenormbedrag bestaan. 

 
De overgangsregeling 120% vervalt op het moment dat: 
 

• de medewerker vanuit zijn recht op deelname aan de auto- en vervoersregeling én daar binnen 
de keuze voor- c.q. deelname aan de afzieregeling en budgetboxregeling met een budget van 
120% van het leasenormbedrag, overstapt naar de keuze voor een lease-auto in de periode 
vanaf 14-10-2013. Indien de medewerker vervolgens op enig moment weer de keuze zou 
maken voor de afzieregeling en budgetboxregeling, na afloop van het leasecontract, dan geldt 
een bruto budget van 100% van het leasenormbedrag. 

 
• Het recht van de medewerker op deelname aan de auto- en vervoersregeling en daar binnen 

zijn keuze voor de afzieregeling en budgetboxregeling met een budget van 120% van het 
leasenormbedrag, eindigt in de periode vanaf 14-10-2013. Indien de medewerker vervolgens 
op enig moment weer in aanmerking zou komen voor deelname aan de de auto- en 
vervoersregeling en daar binnen de keuze zou maken voor de afzieregeling en 
budgetboxregeling, dan geldt een bruto budget van 100% van het leasenormbedrag. 

11.2.3. Algemene regels auto- en vervoersregeling Yacht 

Toekenning  
De auto- en vervoersregeling is van kracht voor werknemers die, voor zover en zolang het 
management het nodig acht, voor de uitoefening van hun functie over een bedrijfsauto (voorzien van 
een Nederlands kenteken) dienen te beschikken of een in deze regeling hieraan gelijk gesteld 
alternatief. Het ter beschikking stellen van een bedrijfsauto zal plaatsvinden door een door de 
werkgever hiertoe aangezochte leasemaatschappij. Voor het gebruik van een bedrijfsauto zal met de 
werknemer een gebruikersovereenkomst worden afgesloten.  
De inhoud van deze gebruikersovereenkomst vormt een integraal onderdeel van de auto- en 
vervoersregeling. 
 
Rijbewijs 
Om in aanmerking te komen voor een bedrijfsauto of een vervoersbudget overeenkomstig de 
afzieregeling of de budgetboxregeling dient de werknemer in het bezit te zijn van rijbewijs B en 
volgens de wet bevoegd zijn om een auto te besturen. 
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Als de werknemer de rijbevoegdheid wordt ontzegd, dient hij dit onverwijld aan zijn direct 
leidinggevende te berichten. Het is hem dan verder verboden de auto te gebruiken of te doen 
gebruiken. Alle schaden en kosten die voortvloeien uit het onrechtmatig gebruik uit dezen hoofde, 
komen geheel voor rekening van de werknemer. Ook in het geval dat een werknemer een aantekening 
heeft op het rijbewijs als gevolg van gezondheidsproblemen, dient hij dit te berichten aan de 
werkgever. 

 
Autocategorie en leasenormbedrag 
Een werknemer die blijkens een besluit van de werkgever voor het eerst recht heeft op een 
bedrijfsauto krijgt een “poolauto”  toegewezen, voor zover aanwezig, vallende onder het bij zijn 
categorie-indeling behorende assortiment. Indien er geen “poolauto” aanwezig is zal gedurende de 
wettelijke proeftijd, alsmede de leveringstermijn na de proeftijd van de werknemer een huurauto 
toegewezen worden (de huurauto in dit geval één categorie lager dan bij zijn/ haar categorie-indeling 
behorende assortiment).  Poolauto’s worden toegewezen voor de resterende duur van de 
leaseovereenkomst. Na het verlopen van de leaseovereenkomst van de “poolauto” en het met goed 
gevolg doorlopen hebben van de wettelijke proeftijd, kan de werknemer met goedkeuring van de 
werkgever een keuze maken uit de auto’s vallende onder het bij zijn categorie-indeling behorende 
assortiment. Ook kan de werknemer na het verlopen van de leaseovereenkomst er zelf voor kiezen 
wederom te gaan rijden in een “poolauto”. Ook in dit geval moet de werknemer de lopende 
leaseovereenkomst voor deze auto uitrijden. Er mag altijd gekozen worden voor een lagere categorie, 
maar nooit hoger. Bij keuze voor een lagere categorie vindt restitutie plaats (zie onder “Afwijkende 
keuze”). 
 
De fiscale bijtelling die de werkgever verplicht is op het loon van de werknemer in te houden voor 
privé gebruik van de leaseauto wordt ook ingehouden in het geval van verstrekking van een pool- of 
huurauto. 
 
De vastgestelde autocategorieën en leasenormbedragen corresponderen met de salarisklassen van de 
werknemers en zijn als volgt.  
 
Salarisklasse Autocategorie Leasenormbedrag ex. btw 

 
0 € 5.820,00 

t/m 7 I € 6.660,00  
8 II € 7.500,00  

9 III € 8.400,00  
10 en 11 IV € 9.420,00  
12 V € 10.680,00  
12> VI € 12.000,00  
 
Een actueel overzicht van autocategorieën, merken en keuzes is beschikbaar via e-Plan Driver. 
 
Functiewijziging 
Een functiewijziging van de werknemer die een hogere of lagere indeling in de autocategorie tot 
gevolg heeft, kan pas effect hebben na afloop van de voor de bereden auto overeengekomen duur van 
de overeenkomst. Voor zover aan de hogere categorie-indeling het effect is verbonden van een 
gunstiger eigen bijdrage voor privé gebruik, gaat deze gunstiger eigen bijdrage wel direct in op het 
tijdstip van functiewijziging.  
 
Afwijkende keuze 
Zoals aangegeven bestaat er een mogelijkheid om een auto te kiezen uit een lagere categorie dan die 
op de functie van toepassing is. Op basis van leasenormbedragen zal dan een bruto uitkering aan de 
werknemer plaatsvinden van maximaal één categorie onder de categorie dan waar recht op bestaat.  
De bruto uitkering is gelijk aan het verschil tussen het leasenormbedrag inclusief BTW van de bij de 
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functie behorende categorie en het leasenormbedrag inclusief BTW van één categorie lager. Deze 
verrekening geldt steeds voor de duur van de lease-overeenkomst. Het verschil tussen de twee 
leasenormbedragen wordt in maandelijkse termijnen, gedurende de looptijd van de overeenkomst, 
uitgekeerd. 
Het hier bepaalde is ook van toepassing in de situatie dat vooruitlopend op het ter beschikking stellen 
van de auto tijdelijk een huurauto aan de werknemer wordt verstrekt. 
 
Voorbeelden 

1. Medewerker heeft recht op een lease-auto in categorie 4 en maakt een afwijkende keuze in 
categorie 3. Op maandbasis wordt dan verrekend: leasenormbedrag categorie 4 van  
€ 950,- -/- leasenormbedrag categorie 3 van € 847,- = € 103,- bruto per maand. 
 

2. Medewerker heeft recht op een lease-auto in categorie 4 en maakt een afwijkende keuze in 
categorie 1. Op maandbasis wordt dan verrekend: leasenormbedrag categorie 4 van  
€ 950,- -/- leasenormbedrag categorie 3 van € 847,- = € 103,- bruto per maand. 
 

Overgangsregeling verrekening leasenormbedragen bij afwijkende keuze 
Een medewerker komt in aanmerking voor verrekening van het totale verschil tussen het 
leasenormbedrag inclusief BTW van de bij de functie behorende categorie en het leasenormbedrag 
inclusief BTW van de daadwerkelijk gekozen auto (dus verrekening tussen meerdere categorieën dan 
maximaal één categorie), indien: 

• de medewerker op 13-10-2013 reeds in dienst was bij Yacht op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd  

 
én die op dat moment: 
 

• vanuit zijn recht op deelname aan de auto- en vervoersregeling een keuze heeft gemaakt voor 
een lease-auto in een categorie, die meer dan één categorie lager is dan waar recht op 
bestaat. De bestaande categorieverrekening op 13-10-2013 geldt dan als uitgangspunt voor de 
maximale categorieverrekening bij aansluitende leasecontracten.  

 
Voorbeeld: 
Per 13-10-2013 is er een situatie dat een medewerker recht heeft op categorie 4 en rijdt in categorie 
1. Er vindt een verrekening plaats van 3 categorieën. Op 1-1-2015 loopt dit leasecontract af. De 
medewerker gaat een nieuw leasecontract aan en least in categorie 2 bij een recht op categorie 4. Er 
vindt een verrekening plaatst op basis van twee categorieën. Immers de bestaande 
categorieverrekening geldt als maximale categorieverrekening bij aansluitende leasecontracten 
 
De overgangsregeling verrekening leasenormbedragen vervalt op het moment dat: 
 

• de medewerker vanuit zijn recht op deelname aan de auto- en vervoersregeling en een 
bestaande keuze uit meer dan één categorie lager dan waar recht op, bij het aangaan van een 
opvolgende leaseovereenkomst vanaf 14-10-2013 een keuze maakt voor een lagere categorie, 
die zich beperkt tot maximaal één categorie lager dan waar recht op bestaat óf geheel afziet 
van een lagere categorie dan waar recht op bestaat. Dan geldt indien van toepassing een 
maximale verrekening van één categorie onder de categorie dan waar recht op bestaat, ook 
voor opvolgende lease-overeenkomsten.  
 

• de medewerker vanuit zijn recht op deelname aan de auto- en vervoersregeling en een 
bestaande keuze uit meer dan één categorie lager dan waar recht op, bij afloop van deze 
leaseovereenkomst vanaf 14-10-2013 afziet van keuze voor een lease-auto. Dan geldt bij een 
eventuele hernieuwde keuze van een lease-auto in de toekomst na afzien een maximale 
verrekening van één categorie onder de categorie dan waar recht op bestaat.  
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• Het recht van de medewerker op deelname aan de auto- en vervoersregeling en daar binnen 

de verrekening van meer dan één categorie, eindigt in de periode vanaf 14-10-2013. Indien de 
medewerker vervolgens op enig moment weer in aanmerking zou komen voor deelname aan 
de auto- en vervoersregeling en daar binnen de keuze zou maken voor een keuze in een 
lagere categorie dan waar recht op, dan geldt een maximale verrekening van één categorie 
onder de categorie dan waar recht op bestaat. 

 
Verrekening eigen bijdrage voor privé gebruik bij voortijdige beëindiging  
Indien de aangegane gebruikersovereenkomst tussen de werknemer en Yacht als gevolg van een 
beëindiging van het dienstverband op initiatief van werknemer voortijdig wordt beëindigd, wordt het 
restant van de eigen bijdrage voor privé gebruik geacht betrekking te hebben op het privé-gebruik in 
de reeds verstreken periode waarin de bedrijfsauto ter beschikking heeft gestaan en mede voor privé 
doeleinden is gebruikt. Deze bijbetaling voor de meerkosten over de resterende looptijd van de lease-
overeenkomst dient in één keer door de werknemer te worden voldaan, dan wel wordt het bedrag 
verrekend met de laatste salarisafrekening. 
 
Bijdrage voor privé gebruik bij parttime werken 
Werknemers die parttime (gaan) werken (inclusief ouderschapsverlof) zijn een bijdrage voor privé 
gebruik naar rato van het parttime percentage verschuldigd, conform de geldende parttime tabel. Deze 
netto bijdrage wordt ingehouden met de maandelijkse salarisbetaling. De werknemer die parttime 
werkt, kan bij het aangaan van een nieuwe lease-overeenkomst een auto uit een lagere categorie 
kiezen waardoor werknemer recht heeft op een bruto compensatie en de parttime bijdrage lager wordt 
of vervalt. De bruto compensatie vindt plaats op basis van het verschil tussen de leasenormbedragen 
van maximaal één categorie onder de categorie dan waar recht op bestaat (zie ook bij afwijkende 
keuze).  
Het hier bepaalde is ook van toepassing in de situatie dat vooruitlopend op het ter beschikking stellen 
van de auto tijdelijk een huurauto aan de werknemer wordt verstrekt. 
 
Indien er gedurende alle (5) werkdagen parttime gewerkt wordt, kan de leidinggevende akkoord geven 
voor het laten vervallen van de parttime bijdrage. Dit in overleg met de afdeling HR.  
 
Parttime bijdrage bij alleen zakelijk gebruik leaseauto 
Op het moment dat de werknemer alleen zakelijk gebruik maakt van de leaseauto, vervalt de parttime 
bijdrage. Hiervoor is vereist dat werknemer een beschikking van de belastingdienst ‘verklaring geen 
privégebruik auto’ inlevert bij de leidinggevende. 
Op het moment dat werknemer weer privé gebruik gaat maken van de leaseauto, moet er wederom 
een beschikking bij de belastingdienst aangevraagd worden. Dit kan door middel van een wijziging op 
de bestaande beschikking. De parttime bijdrage zal vervolgens weer ingehouden worden.  
Werknemers met een verklaring geen privégebruik leaseauto moeten voor hun eigen administratie een 
sluitende rittenadministratie bijhouden. Werknemer mag maximaal 500 kilometer privé rijden op 
jaarbasis (kalenderjaar). Mocht een werknemer halverwege het jaar niet meer privé gebruik willen 
maken van de leaseauto, dan kan een verklaring geen privégebruik leaseauto niet meer aangevraagd 
worden. Het is op dat moment niet aan te tonen dat werknemer niet meer dan 500 kilometer privé 
heeft gereden. Ingangsdatum van de verklaring wordt dan 1 januari van het volgende jaar. 
 
De geldende parttime bijdragen zijn opgenomen in de tabel hieronder.  
 
Categorie Parttime percentage Onbetaald 

verlof 
 90% 80% 70% 60% 50% 0% 
Categorie 0 29,00 58,00  87,00 116,00 145,00 293,50 
Categorie I 34,00 68,00  102,00 136,00 170,00 336,00 
Categorie II 38,00 76,00  114,00 152,00 190,00 378,00 
Categorie III 42,00 84,00  126,00 168,00 210,00 423,50 
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Categorie IV 47,50 95,00  142,50 190,00 237,50 475,00 
Categorie V 54,00 108,00  162,00 216,00 270,00 538,50 
Categorie VI 60,50 121,00  181,50 242,00 302,50 605,00 
 
 
Brandstofkeuze 
De standaard brandstof is diesel. Indien de werknemer kan onderbouwen/ aantonen dat deze minder 
dan 37.500 km per jaar rijdt is de brandstof benzine. De maximum looptijd is vier jaar. Indien uit 
daadwerkelijk gebruik blijkt dat een op benzine ingezette auto op een jaarkilometrage van boven de 
37.500 km uitkomt, behoudt Yacht zich het recht voor om de betreffende auto onverkort om te ruilen 
voor een auto in diesel uitvoering binnen dezelfde categorie. 
 
Jaarkilometrage 
Van groot belang bij het bestellen/ inzetten van een auto is het bepalen van het juiste jaarkilometrage. 
Enerzijds om te kunnen bepalen of er een benzine- of dieselauto besteld/ ingezet moet worden (zie 
brandstofkeuze), anderzijds om op basis van het opgegeven jaarkilometrage de juiste berekening ten 
aanzien van de exploitatiekosten te kunnen maken. Onjuiste/ afwijkende opgaven leiden altijd tot extra 
kosten! De leidinggevende bepaalt in overleg met de betreffende berijder het juiste jaarkilometrage op 
basis van privé- en zakelijk gereden kilometers en woon-werkverkeer. Indien de leidinggevende en 
berijder hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, is de inschatting van de leidinggevende 
doorslaggevend. 
Een dieselauto met 14% fiscale bijtelling uit categorie 0 kan gekozen worden ongeacht de 
jaarkilometrage. Deze uitzondering is van kracht zolang het fiscale regime voor deze auto’s 
gehandhaafd blijft. 
 
Duur van de lease-overeenkomst 
De termijn waarvoor een auto in principe wordt gecontracteerd omvat een tijdvak van vier jaar ofwel 
de periode tot het bereiken van een kilometrage van 140.000 kilometer (benzine), of 180.000 
kilometer (diesel) indien deze kilometrage eerder wordt bereikt. De werkgever behoudt zich het recht 
voor hier op bedrijfseconomische gronden vanaf te wijken.  

 
Einde lease-overeenkomst 
Bij het verstrijken van de lease-overeenkomst zal de leasemaatschappij daarvan tijdig een signaal 
geven aan de betreffende werknemer en de werknemer doorverwijzen naar zijn direct leidinggevende. 
De direct leidinggevende zal vervolgens de bestelprocedure, zoals beschreven in ‘Bestellen van auto’s’, 
in gang zetten. 
 
Merkenbeleid  
Bij het bestellen van een leaseauto kan er uit de volgende merken gekozen worden: Audi, BMW, 
Volkswagen, Toyota, Renault en Opel. Binnen elke categorie en bij iedere aanwezige brandstofsoort zal 
een auto zonder eigen bijdrage als keuzemogelijkheid worden geboden. 
 
Uitgangspunten bij bestelling  
• Het is uitsluitend mogelijk om voor modellen met 4 deuren te kiezen. Coupés, cabrio’s en 

terreinwagens zijn niet toegestaan.  
• Airconditioning, metallic lak en een audio-installatie zijn verplicht; indien dit niet tot de 

standaarduitrusting behoort moeten deze als opties worden toegevoegd. 
• Chiptuning is niet toegestaan. 
• Extra spoilers, een verlagingset en dergelijke zijn als accessoire  niet toegestaan. Dit geldt niet als 

dit onderdeel is van een vanuit de fabriek aangeboden uitvoering of pakket.  
• Een band-velgcombinatie die meer dan 1 inch afwijkt van het vanuit de fabriek aangeboden 

pakket is niet toegestaan.  
• LPG-installaties en zogenaamde ‘Flexifuel’ uitvoeringen zijn niet mogelijk. 
• Opties en accessoires die geen daadwerkelijk verband houden met de auto, zoals allesdragers of 

kinderzitjes kunnen niet worden opgenomen in het leasecontract. Losse accessoires, met 
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uitzondering van afdekhoezen en scheidingsrekken voor de bagageruimte, kunnen eveneens niet 
opgenomen worden in het leasecontract. 

 
Met de importeurs van de leaseauto’s is afgesproken dat er voor alle automerken een vrije dealerkeuze 
geldt. De werknemer kan de leaseauto dus bestellen waar dit voor hem het beste uitkomt.  
Voor onderhoud van de leaseauto kan werknemer via de ‘Afsprakenplanner’, met gratis haal en 
brengservice, een afspraak inplannen. Zie hiervoor de website van LeasePlan: www.leaseplan.nl. Een 
aantal van de deelnemende bedrijven biedt een kleine attentie, zoals een gratis wasbeurt, aan. 
 
Bestelprocedure 
Een werknemer die in dienst treedt en recht heeft op een leaseauto wordt per datum in dienst een 
poolauto ter beschikking gesteld. Het leasecontract verbonden aan deze poolauto dient uitgereden te 
worden alvorens er een nieuwe auto besteld mag worden.  
Wanneer er geen poolauto beschikbaar is bij indiensttreding dan wordt voor de duur van de proeftijd 
van de werknemer een huurauto ingezet. Op het moment dat er tijdens de proeftijd een poolauto 
beschikbaar komt, dan wordt deze ingezet. Zo niet, dan kan na einde van de proeftijd een nieuwe auto 
besteld worden.  
 
Procedure bestellen leaseauto bij indiensttreding  
• De direct leidinggevende bepaalt, aan de hand van de functie en/of salarisniveau, en binnen de 

kaders van deze regeling, of de werknemer onder de auto- en vervoersregeling valt; 
• De direct leidinggevende verzoekt het support center het daartoe bestemde Algemeen 

Bestelformulier Leaseauto (ABL) in te vullen (toetst de NAW-gegevens/ standplaats werknemer/ 
juiste categorie). De juiste geautoriseerde leidinggevende ondertekent de ABL.. Vervolgens wordt 
het ABL doorgestuurd naar de wagenparkbeheerder. 

• De wagenparkbeheerder neemt alleen de standaard en volledig ingevulde en juist ondertekende 
bestelformulieren in behandeling en toetst historie berijder/ kilometrage/ type/ uitvoering/ 
categorie/ autorisatie/ kostenplaatsnummer. Bij afwijkingen vindt terugkoppeling naar het support 
center plaats. 

• Indien er sprake is van een bestelling van een leaseauto stelt de wagenparkbeheerder de 
leasemaatschappij hiervan op de hoogte. De leasemaatschappij stuurt de betreffende werknemer 
vervolgens een e-mail met daarin een inlogcode. Met deze code kan werknemer inloggen op de 
site van LeasePlan en via de bestelmodule een nieuwe auto bestellen. 

• Na accordering door de wagenparkbeheerder wordt de auto besteld. 
• Een leaseauto waarvan het contract ten einde is, moet op aanwijzing van de leasemaatschappij 

dan wel van wagenparkbeheer worden ingeleverd bij een inleverpunt van de leasemaatschappij. 
Bij het ophalen van een nieuwe leaseauto mag een eventuele huurauto worden achtergelaten bij 
de dealer welke de nieuwe leaseauto zal afleveren. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het 
juist afmelden van deze huurauto bij de verhuurmaatschappij. Poolauto’s waarvan het contract niet 
ten einde is moeten worden ingeleverd bij wagenparkbeheer op het hoofdkantoor te Diemen. 

• De bestelling van een auto geschiedt weloverwogen. Van de werknemer wordt verwacht dat deze 
gedurende het gehele contract in de gekozen auto blijft rijden. Er wordt niet geruild. Op basis van 
medische indicatie of onvoorziene ingrijpende verandering in de gezinssamenstelling kan hierop 
een uitzondering gemaakt worden, echter slechts na goedkeuring van de HR directeur. 

• N.B. Voor vaststelling van de autocategorie, eigen bijdrage voor privé gebruik, uitkeringen et 
cetera, gelden prijzen, salaris en dergelijke op het moment van bestellen. Gunstige of ongunstige 
veranderingen daarna worden niet verrekend. 

 
Procedure bestellen nieuwe leaseauto bij einde leasecontract of einde proeftijd 
Auto’s kunnen alleen worden besteld via de direct leidinggevende van de betreffende 
werknemer, waarbij de volgende procedure wordt gehanteerd: 
• De direct leidinggevende bepaalt, aan de hand van de functie en/of salarisniveau, en binnen de 

kaders van deze regeling, of de werknemer onder de auto- en vervoersregeling valt; 
• De werknemer vult zelf het daartoe bestemde Algemeen Bestelformulier Leaseauto (ABL) in en laat 

deze tekenen door de geautoriseerde leidinggevenden. Vervolgens wordt het ABL doorgestuurd 

http://www.leaseplan.nl/
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naar de wagenparkbeheerder. 
• De wagenparkbeheerder neemt alleen de standaard en volledig ingevulde en juist ondertekende 

bestelformulieren in behandeling en toetst historie berijder/ kilometrage/ type/ uitvoering/ 
categorie/ autorisatie/ kostenplaatsnummer. Bij afwijkingen vindt terugkoppeling naar de HR 
afdeling plaats. 

• Indien er sprake is van een bestelling van een leaseauto stelt de wagenparkbeheerder de 
leasemaatschappij hiervan op de hoogte. De leasemaatschappij stuurt de betreffende werknemer 
vervolgens een e-mail met daarin een inlogcode. Met deze code kan werknemer inloggen op de 
site van LeasePlan en via de bestelmodule een nieuwe auto bestellen. 

• Na accordering door de wagenparkbeheerder wordt de auto besteld. 
• Een leaseauto waarvan het contract ten einde is, moet op aanwijzing van de leasemaatschappij 

dan wel van wagenparkbeheer worden ingeleverd bij een inleverpunt van de leasemaatschappij. 
Bij het ophalen van een nieuwe leaseauto mag een eventuele huurauto worden achtergelaten bij 
de dealer welke de nieuwe leaseauto zal afleveren. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het 
juist afmelden van deze huurauto bij de verhuurmaatschappij. Poolauto’s waarvan het contract niet 
ten einde is moeten worden ingeleverd bij wagenparkbeheer op het hoofdkantoor te Diemen. 

• De bestelling van een auto geschiedt weloverwogen. Van de werknemer wordt verwacht dat deze 
gedurende het gehele contract in de gekozen auto blijft rijden. Er wordt niet geruild. OP basis van 
medische indicatie of onvoorziene ingrijpende verandering in de gezinssamenstelling kan hierop 
een uitzondering gemaakt worden, echter slechts na goedkeuring van de HR directeur. 

• N.B. Voor vaststelling van de autocategorie, eigen bijdrage voor privé gebruik, uitkeringen et 
cetera, gelden prijzen, salaris en dergelijke op het moment van bestellen. Gunstige of ongunstige 
veranderingen daarna worden niet verrekend. 
 

Uitrusting van de auto 
De auto is voorzien van een Nederlands kenteken en kent de volgende standaard uitrusting: 
• Matten voor en achter; 
• Gevarendriehoek; 
• Onderhoudsboekje; 
• Handleiding voor gebruik en onderhoud; 
• Schadeformulieren; 
• Kentekenbewijs deel 1a en 1b; 
• Radio- en/of audioapparatuur. 
 
Het na aflevering aanbrengen van verdere accessoires en/of veranderingen, welke dan ook, is alleen 
toegestaan nadat hiervoor schriftelijk toestemming van de wagenparkbeheerder is verkregen. De 
daaruit voortvloeiende kosten, ook uit hoofde van onderhoud en reparatie, zijn voor rekening van de 
werknemer tenzij bedoelde accessoires en/of veranderingen van overheidswege verplicht worden 
gesteld.  
 
Eventuele meerkosten moeten rechtstreeks met de dealer worden afgerekend. Dit is tevens slechts 
toegestaan na het ondertekenen van een verklaring door de werknemer dat deze de eventuele 
meerkosten bij vrijwillige uitdiensttreding vóór aflevering van de auto alsnog zal voldoen. Deze 
meerkosten komen nimmer voor rekening van Yacht. Alleen de accessoires die de werknemer voor 
eigen rekening heeft laten aanbrengen en waarvan verwijdering geen beschadiging van de auto ten 
gevolge heeft, mogen door of namens de werknemer worden verwijderd. Na afloop van de 
overeenkomst worden de overige accessoires, die door de werknemer op zijn kosten waren 
aangebracht, verwijderd voor rekening en risico van de werknemer. De werkgever is voorts nimmer 
verplicht tot enige schadevergoeding ter zake van om welke reden dan ook niet verwijderde 
accessoires. 

Verzekering 
De auto is verzekerd tegen cascoschade en WA. Er is voorts een inzittendenverzekering afgesloten. Bij 
onverhoopte schadegevallen dient de werknemer terstond telefonisch contact op te nemen met de 
betrokken leasemaatschappij en deze binnen 3x24 uur na het schadegeval door middel van een 
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volledig ingevuld schadeformulier op de hoogte te stellen van de schade. De werkgever zal alle kosten 
voortvloeiende uit het niet of niet volledig invullen van het schadeformulier verhalen op de werknemer. 
De werknemer wordt geacht de verzekeringsvoorwaarden te kennen en is gehouden tot stipte naleving 
hiervan.  

Unfair wear&tear policy 
 
Schademelding 
Alle schades zijn via de leasemaatschappij verzekerd, mits deze tijdig vóór inlevering van de auto zijn 
gemeld bij de leasemaatschappij. Niet gemelde schades worden direct aan de betreffende 
werkmaatschappij doorbelast. Door het direct melden van de schade(s) kan dit dus voorkomen 
worden. Alle auto’s zijn all risk verzekerd, maar we proberen natuurlijk, indien mogelijk en van 
toepassing, wel zoveel mogelijk schades bij tegenpartijen te verhalen. Ook daar is de schademelding 
bij de leasemaatschappij dus van belang. 
 
Het inleveren van een leaseauto met niet gerepareerde schades, tussentijds of aan het einde van het 
contract, heeft een negatief effect op de restwaarde, hetgeen ongunstig is in de afrekening van de 
auto met de betreffende werkmaatschappij. 
 
Er is geen reden om schades niet te melden, temeer daar er geen eigen risico bij de berijder in 
rekening wordt gebracht. 
 
Leaseauto in goede staat inleveren 
De berijder heeft een leaseauto in bruikleen en deze is geen persoonlijk eigendom. De berijder moet 
dus zuinig zijn op de leaseauto en deze uiteindelijk in goede staat, schoon en voorzien van al het 
benodigde onderhoud inleveren.  
 
Unfair wear&tear 
Ten aanzien van “unfair wear&tear” wordt, na rapportage vanuit de leasemaatschappij, individueel 
beoordeeld of een doorbelasting van kosten gerechtvaardigd is op basis van de in deze 
mobiliteitsregeling toegelichte “unfair wear&tear policy”. 
 
De kosten ten gevolge van “unfair wear&tear” moeten tot een minimum worden beperkt. Alle kosten 
die gemaakt zijn naar aanleiding van “unfair wear&tear” worden één op één op de berijder van de 
leaseauto verhaald.  
 
Het gaat hier onder meer om kosten voor: 
• niet gemelde schade; 
• reinigingskosten; 
• het verlies van sleutels en kentekenbewijzen; 
• het niet inleveren van zomerbanden en losse accessoires; 
• het tanken van verkeerde brandstoffen, inclusief de daaraan verbonden reinigingskosten en 

vervolgschade aan de motor; 
• alle overige niet-verzekerde schade(s). 
 
Tankpas en brandstofkosten 
De werknemer heeft een zogeheten tankpas (Travelcard) in bruikleen. Deze dient hij op eerste verzoek 
in te leveren bij de werkgever. Voor gebruik van de tankpas wordt geen eigen bijdrage gerekend. Bij 
weigering van de tankpas kunnen de brandstofkosten direct worden gedeclareerd bij de betreffende 
leasemaatschappij met speciale declaratieformulieren en onder overlegging van de originele 
brandstofnota. De werknemer is verantwoordelijk voor efficiënt brandstofgebruik.  
De werknemer tankt bij voorkeur niet langs snelwegen maar, uit het oogpunt van kostenbesparing, 
regionaal of lokaal. Meerkosten wegens onnodig gebruik van brandstof of wegens het gebruik van een 
andere dan de voorgeschreven brandstof kunnen op de werknemer worden verhaald.  
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Met de voorgeschreven brandstof wordt de standaard door de fabrikant geadviseerde brandstof 
bedoeld. Premium brandstoffen, zoals onder andere V-power en Ultimate zijn niet toegestaan. De 
tankpas is kenteken gebonden, tenzij vervangend vervoer is ingezet. Dit betekent dat de tankpas met 
uitzondering het eventueel vervangend vervoer, voor geen enkel ander vervoersmiddel of 
gemotoriseerd object gebruikt mag worden. 

Om problemen bij kostenbeheersing, rapportage en controle op brandstofgebruik te voorkomen is het 
van groot belang bij iedere tankbeurt de juiste (niet afgeronde) kilometerstand in te toetsen. De 
werkgever zal hier op controleren. Bij aantoonbare nalatigheid kan de tankpas geblokkeerd worden. 
Brandstofkosten kunnen dan slechts via de salarisadministratie gedeclareerd worden. 
 
Brandstof in het buitenland 
Brandstof in het buitenland wordt niet vergoed.  

Gebruik van de auto 
Voor het gebruik van de bedrijfsauto zal met de werknemer een gebruiksovereenkomst worden 
afgesloten. De handleiding van de betrokken leasemaatschappij voor het gebruik en het onderhoud 
van de auto, vormt een integraal bestanddeel van deze overeenkomst. De werknemer zal 
overeenkomstig deze handleiding en de richtlijnen van de betrokken leasemaatschappij de auto in 
goede staat houden als ware het zijn eigendom. Dit betekent o.a. dat er niet gerookt mag worden in 
de leaseauto’s. Tevens is het zeer regelmatig en/ of langdurig vervoeren of verblijven van huisdieren in 
de leaseauto niet toegestaan. Aantoonbare nalatigheid of misbruik en dientengevolge opgelopen 
schade, waarin is begrepen versnelde slijtage, komen voor rekening van de werknemer. Hierbij richt de 
werkgever zich naar de opvatting van de leasemaatschappij.  
De bedrijfsauto wordt aan de werknemer primair ter beschikking gesteld voor de uitoefening van zijn 
functie, met dien verstande dat redelijk privé-gebruik is toegestaan. Indien het privé-gebruik door de 
werkgever als onredelijk wordt beschouwd, dienen de direct leidinggevende en de betreffende 
werknemer  nadere afspraken over privé-gebruik te maken. De werknemer is tegenover de fiscus 
hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale consequenties van dit privé-gebruik. De werknemer mag de 
auto niet verpanden of anderszins bezwaren, verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik 
geven, met uitzondering van de echtgeno(o)t(te) ofwel zijn duurzaam samenwonende partner, zijn 
overige gezinsleden (zowel inwonende- als niet inwonende kinderen) en andere werknemers van Yacht 
dan wel een door de werkgever aangewezen persoon, mits deze persoon in het bezit is van een geldig 
rijbewijs. 
 
Vervangende auto 
Bij reparaties en schaden (indien deze langer dan 2 dagdelen duren) kan de werknemer beschikken 
over een vervangende auto gedurende de tijd dat de auto niet ter beschikking van de werknemer kan 
zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van Yacht. De werknemer is verplicht ernaar te streven 
reparatie- en onderhoudsbeurten zodanig te regelen dat de kans op het gebruik van een vervangende 
auto zo gering mogelijk is.  
Voorkomen moet worden dat een dealer zonder overleg een vervangende auto aanbiedt. In de regel 
zal deze de kosten voor een vervangende auto ongevraagd doorbelasten aan de leasemaatschappij, 
waarna deze kosten op de werknemer worden verhaald. 
 
Huurauto 
Een huurauto welke voor losse inhuur vanaf een vestiging besteld wordt via Wagenparkbeerheer is 
altijd van de laagste klasse. Voor een huurauto geldt tevens dat er sprake is van fiscale bijtelling op de 
oorspronkelijke cataloguswaarde, tenzij aannemelijk is dat deze niet privé gebruikt wordt. 

Winterbandenregeling 
Winterbanden vormen onderdeel van het standaard pakket van alle leaseauto's. Binnen de 
winterbandenregeling wordt een ‘standaard pakket’ gefaciliteerd, hetgeen betekent dat de 
winterbanden bij één van de aangesloten bandencentra op de bestaande velgen van de leaseauto 
gemonteerd worden. Er wordt dus geen aparte set met stalen velgen voor de auto aangeschaft. De 
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aangesloten Bandencentra zijn Euromaster, Profile Tyrecentre en Kwik Fit.  

Sneeuwkettingen 
Bij auto’s met velgmaat 17" en groter verdient het aanbeveling de richtlijnen van de fabrikant te 
volgen ten aanzien van het monteren van sneeuwkettingen. Het kan voorkomen dat het monteren van 
sneeuwkettingen, bij toepassing van de aangegeven velgmaat, niet mogelijk is óf dat alleen speciale 
systemen mogelijk zijn. Vraag bij de dealer tijdig na wat de mogelijkheden zijn en waar je op moet 
letten bij het monteren van sneeuwkettingen. 
 
Indien door gebruik van sneeuwkettingen schade ontstaat aan de velgen, wielkasten,  remleidingen, 
enzovoort, is dit voor risico en rekening van de berijder. 
 
Pech en schade onderweg 
De leasemaatschappij van de desbetreffende leaseauto verzorgt de hulpverlening voor de berijder van 
de leaseauto bij pech en schade in binnen- en buitenland. De dekking is gelijk aan die van de 
Internationale Reis- en Kredietbrief (IRK) van de ANWB.  

LeasePlan 
Berijders van leaseauto van LeasePlan kunnen voor hulp bij pech en schade contact opnemen met de 
LeasePlan berijderservice op telefoonnummer (0031)-(0)36-5272727.  
Deze service heeft als voordeel dat werknemers, indien noodzakelijk, ook in het buitenland gebruik 
kunnen maken van vervangend vervoer. De werknemer moet zelf zorgen voor een reis- en 
bagageverzekering inclusief ongevallendekking tijdens de vakantie. 
 
Athlon Car Lease 
Berijders van een leaseauto van Athlon Car Lease kunnen bij pech en schade het nummer op de 
tankpas bellen. 
 
Afwijkende maten 
Yacht vindt het in het kader van goed werkgeverschap belangrijk dat de werknemer op een gezonde 
manier zijn functie uit kan oefenen. Indien de werknemer daarom, in de categorie behorend bij zijn 
functie, geen leaseauto kan vinden die voldoende rekening houdt met zijn persoonlijke fysieke 
omstandigheden, kan het model waarin hij rijdt worden aangepast (aangepaste autostoel). Een 
dergelijke aanpassing vindt plaats in overleg met de direct leidinggevende en de verzuimadviseur en 
altijd op advies van de bedrijfsarts. Als een en ander is besproken en akkoord bevonden, kan de 
werknemer de autostoel bestellen.  
 
Leveranciers 
 
www.beverautoaanpassingen.nl 
www.health2work.nl 
www.scheel.nl 
www.ellermeyer.nl 
 
Wanneer deze leveranciers zich niet op een locatie bevinden die goed te bereiken is voor de 
werknemer, kan de werknemer een andere leverancier benaderen. Bij de aanschaf van een autostoel is 
het van belang voor de werknemer om zich goed te laten adviseren op basis van het advies van de 
bedrijfsarts alsmede over de kosten van de autostoelen. 
 
Autostoel bestellen, offerte en factuur 
De werknemer neemt contact op met de leverancier, laat een offerte opstellen en stuurt deze offerte 
voor akkoord naar de leidinggevende. De direct leidinggevende stemt met de regiomanager af of ze 
met de offerte akkoord kunnen gaan. De  regiomanager geeft vervolgens opdracht aan de leverancier 
om de autostoel te bestellen en te leveren. 
 

http://www.beverautoaanpassingen.nl/
http://www.health2work.nl/
http://www.scheel.nl/
http://www.ellermeyer.nl/
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De leverancier stuurt de factuur naar de leidinggevende, de leidinggevende tekent de factuur voor 
akkoord en noteert de kostenplaats van de desbetreffende werknemer. Ten behoeve van de betaling 
van de factuur komt deze ter goedkeuring door de regiomanager in Vision te staan. De leidinggevende 
draagt hier zorg voor. De leidinggevende stelt tevens naar aanleiding van de factuur de overeenkomst 
op. 
 
De aanschaf van een aangepaste autostoel ten behoeve van een privé auto behoort niet tot de 
mogelijkheden. 
 
Kosten 
De kosten voor de aangepaste autostoel komen voor 50% voor rekening van Yacht. De overige kosten 
(50% van de totale kosten) komen voor rekening van de werknemer. De aangepaste stoel is slechts 
voor deze specifieke werknemer geschikt en kent een levensduur van 10+ jaar. De werknemer kan 
deze kosten in termijnen betalen, over een maximale periode van 48 maanden. Het maandbedrag 
wordt steeds op het netto maandsalaris ingehouden. De werknemer kan er ook voor kiezen de totale 
kosten of een deel hiervan in één keer te betalen. Het eventuele restant kan vervolgens in termijnen 
worden betaald. Op het moment dat de kosten die voor rekening van de werknemer komen betaald 
zijn, is de autostoel eigendom van de werknemer.  
 
Aanspraak op vergoeding 
De werknemer kan één keer per 10 jaar aanspraak maken op de vergoeding van 50% van de kosten 
van een aangepaste autostoel. 
 
Overeenkomst 
De totale kosten van de aangepaste autostoel en afspraken met betrekking tot de betalingsregeling, 
worden vastgelegd in een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door de leidinggevende en de 
werknemer getekend. Werknemer ontvangt een exemplaar en een tweede exemplaar wordt door de 
leidinggevende in het personeelsdossier bewaard.  
Ten behoeve van het inhouden van het eventuele maandelijkse termijnbedrag maakt de 
leidinggevende een mutatie voor de personeels- en salarisadministratie.  
 
Originele autostoel 
Opslag van de oorspronkelijke stoel is voor zorg en rekening van de werknemer. 
Bij inlevering van de auto dient de originele stoel, in goede staat en op de originele 
bevestigingspunten, weer in de auto gemonteerd te zijn.  
 
Einde leasecontract 
Op het moment dat het leasecontract van de leaseauto met daarin de aangepaste autostoel eindigt, 
zorgt de werknemer voor het omwisselen van de autostoelen. De originele autostoel wordt in de in te 
leveren lease auto (in goede staat en op de originele bevestigingspunten) gemonteerd. De aangepaste 
autostoel wordt in de nieuwe leaseauto gemonteerd. 
De kosten voor het (de)monteren van de autostoel komen voor rekening van de werknemer.  
 
Uitdiensttreding 
Bij uitdiensttreding wordt het eventuele restant bedrag dat voor de autostoel betaald moet worden, 
verrekend met de eindafrekening. Per datum uitdienst is de autostoel eigendom van de werknemer. 
De werknemer levert de leaseauto in met de originele autostoel, in goede staat en op de originele 
bevestigingspunten, erin gemonteerd.  
De kosten voor het (de)monteren van de autostoel komen voor rekening van de werknemer.  
 
Boetes en bekeuringen 
De werknemer dient zich in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden en bij de 
gebruikmaking van de leaseauto te houden aan de verkeersvoorschriften. Bij overtreding hiervan dient 
de werknemer de daaruit voortvloeiende boetes en bekeuringen te betalen. Bij niet betaling van de 
boetes en bekeuringen is de werknemer een boete aan de werkgever verschuldigd, die gelijk zal zijn 
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aan de aan de werkgever, of een derde van de werkgever, ex art. 5 WAHV opgelegde boete dan wel 
naheffingsaanslag in de zin van art. 225 Gemeentewet. De werkgever zal de boete verrekenen met het 
salaris van de werknemer, inclusief eventuele verhogingen en administratieve kosten. 

 
Beëindiging 
Deelname aan deze auto- en vervoersregeling eindigt: 
• Indien de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk door de 

werknemer worden nagekomen; 
• Op het moment dat de dienstbetrekking om welke reden dan ook tussen werknemer en werkgever 

wordt beëindigd; 
• Indien het rijbewijs wordt ingetrokken en wel terstond; 
• Indien de werknemer niet langer aan de eisen voldoet om in aanmerking te komen voor deelname 

aan de auto- en vervoersregeling, uiterlijk drie maanden na aanzegging daarvan; 
• Indien door functiewijziging deelname aan de auto- en vervoersregeling komt te vervallen; 
• Bij ziekte langer dan drie maanden. Herleving is van toepassing bij herstel; 
• Bij schorsing of op non-actiefstelling van de werknemer, terstond, dan wel op het tijdstip dat de 

werkgever dat kenbaar maakt; 
• Indien de aan deze regeling ten grondslag liggende overeenkomst tussen de werkgever en de 

leasemaatschappij komt te vervallen. 
• Indien de rijbevoegdheid wordt ontzegd;  
 
Bij de beëindiging van de deelname dient, indien gekozen is voor de bedrijfsauto, de auto te worden 
ingeleverd op aanwijzing van wagenparkbeheer voor wat betreft tijd en plaats en in de staat die uit 
hoofde van goed en zorgvuldig beheer van de auto mag worden verwacht. Indien de werknemer zich 
niet aan deze bepaling houdt, zijn de kosten verbonden aan het halen of brengen van de auto naar de 
genoemde plaats alsmede schoonmaakkosten voor rekening van de werknemer en worden verrekend 
met de eerstvolgende salarisbetaling. Indien voor de afzieregeling of budgetboxregeling is gekozen, 
wordt deze op het moment van beëindiging van de deelname met onmiddellijke ingang stopgezet.  
 
Indien de werknemer van de mogelijkheid tot vergoeding van een OV-jaarkaart, waarbij 100% van het 
restantbedrag bruto wordt uitgekeerd, gebruik heeft gemaakt, dient deze bij beëindiging van de 
deelname een bedrag naar rato van de eventuele resterende geldigheidsduur van de OV-kaart terug te 
betalen. 
 
Verrekeningsclausule 
In alle hier genoemde gevallen, waarbij de kosten samenhangen met de auto- en vervoersregeling en 
voortvloeien uit contractuele verplichtingen of voorgeschoten kosten, is de werkgever gerechtigd deze 
kosten geheel of naar rato terstond en zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling of andere 
handeling te verhalen op de werknemer, waartoe hij het totaalbedrag van die kosten terstond op de 
salarisbetaling en/of andere betalingen in mindering mag brengen tegen overlegging van een overzicht 
van de kosten.  
 
Hardheidsclausule 
In geval dat een bepaling uit deze regeling voor een individuele werknemer onvoorzien onbillijk mocht 
uitwerken bestaat de mogelijkheid dat hiervan, bij beslissing van de directeur HR, in voor de 
werknemer gunstige zin wordt afgeweken. 

11.2.4. Reglement Budgetboxregeling Yacht (regeling mobiliteitsbudget) 

Dit reglement is van toepassing op alle werknemers die kiezen voor deelname aan de 
Budgetboxregeling Yacht (regeling mobiliteitsbudget). 
 
Doel en deelname 
Voor alle werknemers die recht hebben op een lease-auto, wordt een alternatief aangeboden: het 
mobiliteitsbudget.  
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Deelname staat open voor: 
• werknemers die in dienst treden van Yacht en op wie de auto- en vervoersregeling van toepassing 

is; 
• werknemers die gebruik maken van een leaseauto waarvan het leasecontract afloopt; 
• werknemers die gebruik maken van de afzieregeling. 
 
Het mobiliteitsbudget is een budget dat Yacht ter beschikking stelt voor vervoer van de werknemer als 
alternatief voor de leaseauto. Uitgangspunt daarbij is dat het alternatief vervoer niet ten koste mag 
gaan van de flexibiliteit en inzetbaarheid van de werknemer. De werknemer die kiest voor een 
mobiliteitsbudget gaat dit aan voor minimaal de duur van een jaar. 
Het mobiliteitsbudget is een maximumbedrag oftewel een administratief budget, dat jaarlijks aan 
reiskosten kan worden besteed. Met het budget krijgt de budgethouder de mogelijkheid om op basis 
van persoonlijke voorkeuren, behoeftes en situaties in zakelijke mobiliteit te voorzien, bijvoorbeeld óók 
door zakelijk gebruik van de “eigen” auto. Indien gebruik gemaakt wordt van een eigen auto mag deze 
niet ouder zijn dan 7 jaar. Bovendien moet de auto verzekerd zijn tegen minimaal WA en moet een 
inzittendenverzekering zijn afgesloten. 
De werknemer die een mobiliteitsbudget verkrijgt heeft verder geen recht meer op additionele 
vergoeding van vervoerskosten. 
 
Organisatie 
Bij het mobiliteitsbudget zijn de volgende partijen betrokken: 
• De werknemer, hierna te noemen ook te noemen de budgethouder. 
• HR: stelt de hoogte van de budgetten vast en past zonodig budgetten aan 
• Manager: controleert, fiatteert kosten/ declaraties via “Mobility Expenses”.  
• Mobility Mixx: is de mobiliteitsprovider die het budget faciliteert. 
• Salarisadministratie: betaalt de budgetten en declaraties uit. 
 
Hoogte budget 
De hoogte van het budget is afgeleid van de lease-autoregeling. Het budget is gerelateerd aan het 
norm-leasebedrag per jaar, zoals dit staat beschreven in deze lease-autoregeling. De jaarkosten van de 
Mobility Mixx ad € 300,- komen voor rekening van de werknemer. 
Per salarisklasse gelden de volgende bruto budgetten (leasenormbedragen X 100%):  
 

Salarisklasse Categorie Jaarbasis Maandbasis 
t/m 7 I € 6.660,00  € 555,00  
8 II € 7.500,00  € 625,00  
9 III € 8.400,00  € 700,00  
10 en 11 IV € 9.420,00  € 785,00  
12 V € 10.680,00  € 890,00  

12> VI € 12.000,00  € 1.000,00  
 
Het budget wordt als jaarbedrag ter beschikking gesteld.  
 
Voor de vaststelling van het mobiliteitsbudget gelden de leasenormbedragen op het moment van 
deelname aan de regeling. Bij elke wijziging van de leasenormbedragen worden de budgetten hierop 
aangepast. 
Werknemers die parttime werken ontvangen het mobiliteitsbudget naar rato van hun parttime- 
percentage. 
  
Modaliteiten binnen budget 
Het mobiliteitsbudget kan worden aangewend voor zakelijke kilometers (woon-werkverkeer en 
zakelijke ritten). Yacht heeft ter uitvoering en ondersteuning van de budgetregeling een contract 
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gesloten met Mobility Mixx. Alle mobiliteitsbestedingen dienen dan ook via Mobility Mixx plaats te 
vinden. Hieronder wordt beschreven wat met het mobiliteitsbudget mogelijk is en welke producten van 
Mobility Mixx daar een rol in spelen. Gebruik van de Mobility Mixx-producten wordt nader omschreven 
in de handleidingen die de budgethouder bij deelname ontvangt (zie bijlagen). 
 
Vervoer met eigen auto  
De budgethouder declareert de met de eigen auto gereden kilometers voor zakelijk en woon-
werkverkeer ten laste van zijn budget voor de fiscaal toegestane maximale kilometer- vergoeding  
(€ 0,19 netto per kilometer). Maandelijks worden de onbelaste kilometervergoedingen met het salaris 
uitbetaald. Deze kilometerdeclaratie dekt alle kosten voor het eigen voertuig: representativiteit, 
onderhoud, verzekering, brandstof, schoonmaken, parkeerkosten etc. 
Het declareren van de kilometers door budgethouder en fiatteren door leidinggevende geschiedt met 
Mobility Expenses. De werking van Mobility Expenses staat beschreven in de handleiding. De 
budgethouder ontvangt deze bij deelname aan de regeling. 
 
Vervoer per trein en overig 
De budgethouder kan op rekening rijden met de trein door middel van een ter beschikking gestelde 
Mobility Card. De treinkosten voor zakelijk en woon-werkverkeer worden excl. BTW gedeclareerd ten 
laste van het mobiliteitsbudget. De kosten zijn bij de boeking precies inzichtelijk. 
De Mobility Card geeft toegang tot de volgende vervoermiddelen: 
 

Trein : alle treinverkeer in Nederland 
Treintaxi : vervoer van en naar 50 stations in Nederland. 
Taxi : taxivervoer binnen heel Nederland. 
Parkeren : besloten P+R locaties bij de NS-stations. 
OV-fiets : een huurfiets die te huur is bij ruim tachtig NS-stations. 

 
Indien de budgethouder frequent (4 of 5 keer per week) dezelfde afstand per trein aflegt, is een 
abonnement het voordeligst, bijvoorbeeld een (maand)trajectkaart. De budgethouder vult hiervoor een 
bestelformulier in. Mobility Mixx stuurt het abonnement en/of strippenkaarten aan de budgethouder en 
brengt de kosten in mindering op het beschikbare budget.  
 
Treintaxi (in combinatie met zakelijke reizen) en taxi 
Vanuit het budget kunnen de hiermee gemoeide kosten in verband met zakelijk en woon-werk verkeer 
worden gedeclareerd. De budgethouder kan middels de Mobility Card op rekening van deze 
modaliteiten gebruik maken. De kosten worden inclusief boekingskosten, maar exclusief BTW ten laste 
van het budget gebracht. 
 
Afrekening budget  
Het jaarbudget staat ter beschikking voor maandelijkse netto declaratie van mobiliteitskosten. Daarbij 
bepaalt Mobility Mixx, op basis van de door de werknemer gedeclareerde kosten, iedere maand 
hoeveel de budgethouder aan mobiliteitskosten die maand heeft besteed. Dit totaal bedrag wordt in de 
daarop volgende maand netto uitbetaald met de salarisafrekening. Aan het eind van het kalenderjaar 
vindt een daadwerkelijke berekening en zonodig een correctie plaats van de bruto en netto 
vergoedingsbedragen. Bij een onverhoopt negatief saldo zal verrekening van het netto verschil 
plaatsvinden met de salarisbetaling in februari van het volgende kalenderjaar. Bij een positief verschil 
wordt het restant van het budget met het salaris van februari als bruto vergoeding uitgekeerd. De 
budgethouder heeft overigens iedere dag, realtime inzicht in zijn jaarbudget, al bestede kosten en 
geplande kosten. 
 
De volgende situaties leiden tot een directe afrekening of herberekening van het budget. 
• Indien de budgethouder uit dienst treedt, danwel de regeling om een andere reden wordt 

beëindigd, wordt het mobiliteitsbudget op dat moment afgerekend. De jaarkosten Mobility Mixx 
worden in zijn geheel afgerekend.  

•  Indien een budgethouder van functie verandert waar een ander maandbudget bij hoort, wordt per 
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ingangsdatum wijziging voor de resterende maanden van het kalenderjaar het ter beschikking 
gestelde jaarbudget c.q. maandbudget herberekend. 

•  Indien een budgethouder langer dan 3 maanden ziek is, dan wordt het ter beschikking gestelde 
jaarbudget verminderd met het maandbudget maal het aantal maanden ziekte, gerekend vanaf de 
4e maand van ziekte. 

•  Indien de budgethouder met parttime ouderschapsverlof is wordt het ter beschikking gestelde 
jaarbudget verminderd met een bijdrage overeenkomstig de parttime tabel uit de autoregeling. 

•  Indien de budgethouder met fulltime ouderschapsverlof, sabbatical leave of educatief verlof is 
wordt het ter beschikking gestelde jaarbudget verminderd met een bijdrage gelijk aan van 2x de 
bijdrage van de parttime tabel uit de autoregeling bij het percentage van 50%. 

• Indien de budgethouder met educatief verlof is in de combinatie van 4 dagen per week werken en 
voor de overige uren verlof wordt het ter beschikking gestelde jaarbudget verminderd met een 
bijdrage overeenkomstig de parttime tabel uit de autoregeling bij het percentage van 80%. 

 
Services Mobility Mixx 
De budgethouder krijgt middels een loginnaam en wachtwoord toegang tot zijn eigen Mobiliteitspagina 
op internet. Deze Mobiliteitspagina biedt het volgende: 
• Een profielpagina waar informatie over de budgethouder staat weergegeven, inclusief de 

gebruikersrechten. 
• On-line budgetinformatie: hoogte van jaarbudget en overzicht van gerealiseerde kosten en 

verwachte kosten. 
• Reisadvies en boekingspagina voor trein, taxi en huurauto. Boekingen kunnen ook telefonisch via 

het call centre gemaakt worden. Om zich tijdens de reis te identificeren en voor Treintaxi en OV-
fiets ontvangt budgethouder een Mobility Card. 

• Declaratiepagina voor het invoeren van de zakelijke kilometers (Mobility Expenses). 
• Generieke informatie over Vervoersmodaliteiten, NS-stremmingen, fiscale zaken, P&R-lokaties, 

stations en andere mobiliteit gerelateerde zaken. 
 
Aanmelden Mobility Mixx 
Aanmelding voor de de budgetboxregeling geschiedt door invulling van een aanmeldingsformulier. 
 
Beëindiging 
Deelname aan de budgetboxregeling eindigt: 
• Indien de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk door de 

werknemer worden nagekomen; 
• Op het moment dat de dienstbetrekking om welke reden dan ook tussen werknemer en werkgever 

wordt beëindigd; 
• Indien de werknemer niet langer aan de eisen voldoet om in aanmerking te komen voor deelname 

aan de auto- en vervoersregeling, uiterlijk drie maanden na aanzegging daarvan; 
• Indien door functiewijziging deelname aan de auto- en vervoersregeling komt te vervallen; 
• Bij schorsing of op non-actiefstelling van de werknemer, terstond, dan wel op het tijdstip dat de 

werkgever dat kenbaar maakt; 
• Indien de aan deze regeling ten grondslag liggende overeenkomst tussen de werkgever en de 

Mobility Mix komt te vervallen. 
Bij beëindiging van de budgetboxregeling wordt de eindafrekening inzake de budgetboxregeling 
meegenomen in de laatste salarisafrekening. 
 
Vragen en inlichtingen 
Voor vragen en inlichtingen kunnen werknemers terecht bij de de leidinggevende. 
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11.3. Yacht fietsregeling 

Werknemers die op meer dan de helft van het aantal dagen met de fiets naar het werk rijden kunnen 
in aanmerking komen voor de Yacht fietsregeling. 
 
De Yacht fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren. 
De regeling houdt in dat de werknemer die voldoet aan de voorwaarden in aanmerking komt voor een 
onbelaste vergoeding van de catalogusprijs van de fiets.  
De werknemer levert daartoe bij Yacht, conform de daarvoor geldende procedure, de aankoopbon van 
de fiets in en verklaart, in ruil voor de vergoeding van de fiets, af te zien van het brutoloon voor het 
daarmee gemoeide bedrag. Vervolgens verlaagt Yacht bij de daarop volgende verloning(en) het 
brutoloon van de werknemer. De werknemer is over dit deel van het loon geen belasting en premie 
verschuldigd.  
Bij de verlaging van het loon wordt rekening gehouden met het wettelijk minimumloon en andere 
dwingendrechtelijke bepalingen. De exacte periode en het bedrag per loonbetaling wordt met de 
werknemer afgesproken. 
De onbelaste vergoeding geldt voor een aankoopprijs van maximaal € 749,-- (incl. BTW). Bij fietsen die 
duurder zijn aangekocht dan voor genoemd bedrag wordt het meerdere niet vergoed. 
(Let op: het afzien van brutoloon kan gevolgen hebben voor inkomens- en loonafhankelijke regelingen, 
zoals een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten, zoals WIA, WAO en 
WW, een eventuele verlaging van de grondslag voor de berekening van het vakantiegeld, 
pensioenopbouw en andere loongerelateerde voorzieningen of een verlaging van het inkomen in het 
kader van inkomensafhankelijke subsidies zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten). 
  
Een werknemer die voldoet aan de voorwaarden kan elke 3 jaar in aanmerking komen voor vergoeding 
van de fiets. Drie jaar na toekenning van de vergoeding kan de werknemer die voldoet aan de 
voorwaarden dus opnieuw in aanmerking komen voor een vergoeding van een nieuw aangekochte 
fiets. 
 
De Yacht fietsregeling kan ook worden toegepast voor een fiets met elektrische trapondersteuning. 
 
Ook met de fiets samenhangende zaken tot een bedrag van maximaal € 82,00 (incl. BTW) per 
kalenderjaar alsmede een fietsverzekering komen in aanmerking voor onbelaste vergoeding. 
Voorbeelden van met de fiets samenhangende zaken zijn de benodigde reparaties, een extra slot, een 
steun voor aktentas en regenpak. Ook hiertoe dient de werknemer, conform de daarvoor geldende 
procedure, bonnen bij Yacht in te leveren en verklaart hij, in ruil voor de vergoeding van de met de 
fiets samenhangende zaken en/of de fietsverzekering af te zien van het (toekomstige) brutoloon voor 
het daarmee gemoeide bedrag. 
 
De Yacht fietsregeling is naast de situatie van gebruik van de fiets voor het afleggen van de volledige 
afstand woon-werk ook van toepassing in de navolgende gevallen: 
a. als de werknemer met de fiets van de woning naar een trein-, bus- of metrostation rijdt en de 
overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein, bus of metro aflegt. 
b. als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein, bus of metro aflegt en 
de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt. 
c. als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk meer dan de helft van 
het aantal werkdagen per fiets aflegt. 
d. als de werknemer met de auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de 
fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt. 
 
Of een werknemer die in de situaties onder a. en b. in aanmerking komt voor de Yacht fietsregeling 
daarnaast nog recht heeft op een vergoeding van reiskosten woon-werk conform de regeling 
reiskostenvergoeding woon-werk in de personeelsgids, hangt af van de specifieke situatie en wordt van 
geval tot geval beoordeeld. 
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Uitgangspunt van de Yacht fietsregeling is dat de werknemer, voor zover en zolang fiscaal gezien 
toegestaan, naast de vergoeding van de fiets in aanmerking komt danwel blijft komen voor de 
vergoeding van reiskosten conform de regeling reiskostenvergoeding woon-werk, bij voldoen aan de in 
die regeling gestelde voorwaarden. 
 
De werknemer moet desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat de fiets voldoende wordt gebruikt 
voor woon-werkverkeer. Indien de werknemer er niet in slaagt het voldoende gebruik aannemelijk te 
maken is de werknemer aansprakelijk voor de schade (naheffingen, boetes, rente) die Yacht daardoor 
lijdt. Deze schade zal – voor zover mogelijk – worden verrekend met het netto salaris van de 
werknemer en/of het netto-equivalent van eventueel nog af te rekenen vakantiedagen, vakantiebijslag 
en vergoedingen. 
 
De Yacht fietsregeling is van kracht voor zover en zolang fiscaal toegestaan. 
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Bijlage 
 
Gebruikersovereenkomst bedrijfsauto 
 
 
Ondergetekenden: 
 
Yacht NL bvgevestigd te Diemen, Diemermere 25 
verder te noemen "werkgever" 
 
en 
 
Naam 
verder te noemen "werknemer" 
 
Komen als volgt overeen: 
 
Artikel 1 
Werkgever stelt aan werknemer een lease-auto ter beschikking (en iedere auto die hiervoor tijdelijk in 
de plaats wordt gesteld). De specificaties van de auto en de overeengekomen looptijd en kilometrage 
worden na aflevering van de auto aan de werknemer bevestigd en maken alsdan deel uit van de 
autoregeling. Aflevering van de auto geschiedt compleet met kentekenplaten, NL-transfer, 
gevarendriehoek, set reservelampen, het bij de auto behorende instructieboekje van de fabrikant, een 
instructieboekje van de leasemaatschappij (handleiding voor gebruik en onderhoud van de lease-auto), 
kentekenbewijs deel Ia en Ib en het internationaal motorrijtuigenverzekeringsbewijs (de zgn. groene 
kaart). 
 
Artikel 2 
De autoregeling van de werkgever vormt een integraal onderdeel van deze overeenkomst. De 
werknemer verklaart bekend te zijn met deze autoregeling en met de betreffende voorwaarden in te 
stemmen. Indien er tegenstrijdigheid ontstaat tussen de gebruikersovereenkomst en de autoregeling is 
de mening van de werkgever doorslaggevend. 
 
Artikel 3 
Alle kosten voortvloeiend uit het autogebruik worden door de werkgever gedragen, met uitzondering 
van: 
 

• kosten van niet op de verzekering te verhalen schaden en aanspraken van derden, voor zover 
de schade is ontstaan/toegebracht in privé- tijd of tijdens woon-werkverkeer alsook schade 
ontstaan door roekeloos gedrag of door grove schuld; 

• kosten als gevolg van niet-naleving van de voorschriften vermeld in het instructieboekje en de 
algemene voorwaarden van de leasemaatschappij, die betrekking hebben op het gebruik, 
onderhoud en reparaties van de ter beschikking gestelde auto; 

• kosten als gevolg van verlies en/of diefstal, respectievelijk misbruik van de tankpas en/of van 
de opdrachtbonnen van de leasemaatschappij die aan de werknemer zijn verstrekt; 
fiscale gevolgen ten aanzien van de door de werkgever aan de werknemer ter beschikking 
gestelde auto (Wet I.B.; zgn. "auto-van-de-werkgever-forfait"); 

• boetes en gerechtelijke kosten voortvloeiend uit het gebruik van de auto; de werknemer heeft 
kennis genomen van het hieromtrent bepaalde in de autoregeling, met name dat de werkgever 
boetes zal verrekenen met het salaris van de werknemer; 

• kosten van stalling, wassen, poetsen en tolgelden; 
• kosten van vervangend vervoer tijdens de eerste 24 uur van een onderhoudsbeurt. 

 
 
Artikel 4 
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Werkgever geeft de door de werknemer gekozen en door de directie goedgekeurde auto aan de 
werknemer in gebruik. De auto dient door de werknemer zodanig te worden behandeld alsof deze zijn 
persoonlijk eigendom is. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor de werknemer niet meer 
in aanmerking te laten komen voor een door de werkgever verstrekte auto (bijvoorbeeld in geval van 
veelvuldige schade, onoordeelkundig gebruik en dergelijke). 
 
Artikel 5 
Aangezien de auto's door de werkgever via leasing ter beschikking worden gesteld, worden beschouwd 
als onderdeel van deze overeenkomst en bindend voor de werknemer: 
 

• de bepalingen in de door de leasemaatschappij verstrekte "handleiding voor het gebruik en 
onderhoud van de lease-auto"; 

• de bepalingen in de "algemene voorwaarden" van de leasemaatschappij. 
 
Artikel 6 
Bij het einde van het recht van gebruik van de auto is de werknemer verplicht deze (met bijbehoren) 
direct in goede staat en schoongemaakt aan werkgever terug te geven op de door werkgever te 
bepalen tijd en plaats, zulks met inbegrip van de resterende hem voor de auto verstrekte - niet 
gebruikte - opdrachtbonnen en de bijbehorende tankpas van de leasemaatschappij. 
 
Artikel 7 
Indien de werknemer op grond van de autoregeling een eigen bijdrage voor privé gebruik verschuldigd 
is en deze werknemer de arbeidsovereenkomst met Yacht NL bv voor het einde van de leasetermijn 
beëindigt, is de werknemer gehouden om de eigen bijdrage over de nog resterende leasetermijn (op 
basis van een leasetermijn van 48 maanden) aan Yacht NL bv te betalen. Dit wordt automatisch 
verrekend met de laatste salarisbetaling. 
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12. OR reglement 

 
Informatie over de ondernemingsraad van Yacht is te vinden op Yachtnet. Hier vind je tevens 
contactgegevens en is het reglement op te vragen. 
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13. Algemene klachtenregeling 
 
Visie op klachten  
Yacht NL, hierna te noemen Yacht, streeft ernaar optimaal tegemoet te komen aan de wensen van 
haar klanten (professionals en bedrijven/instellingen). Ondanks dit streven kan het voorkomen dat een 
klant ontevreden is, wat kan leiden tot een klacht. Waar men werkt, maakt men fouten. Helaas, dat 
gebeurt. Echter door fouten en klachten serieus te nemen en ze te zien als een mogelijkheid om te 
verbeteren, blijven we werken aan het optimaliseren van onze dienstverlening en samenwerking. 
 
Dat klachten door Yacht zeer serieus genomen worden, blijkt uit de aandacht die we aan dit onderwerp 
besteden, bijvoorbeeld tijdens de opleiding van onze medewerkers. Het is onze intentie om er altijd 
met elkaar uit te komen! Dit geldt uiteraard voor onze beide klantpartijen: de professional en de 
opdrachtgever. 
  
Yacht kent één klachtenprocedure bestemd voor klachten van zowel opdrachtgevers als professionals. 
Voor professionals wordt de procedure expliciet beschreven in deze “Personeelsgids Yacht NL”. De 
Personeelsgids geldt voor iedere professional die werkzaam is voor Yacht en omschrijft alle regelingen 
die gelden voor Yacht. De personeelsgids is geplaatst in mijnyacht.nl, de besloten persoonlijke 
webomgeving van de professional. 
 
Lokale en centrale klachtenbehandeling 
Omdat onze dienstverlening lokaal wordt vormgegeven, betekent het dat de (sales)consultant het 
eerste aanspreekpunt is. De leidinggevende (commercieel manager) van de (sales)consultant is 
eindverantwoordelijk voor een goede afhandeling van de klacht. Yacht geeft de voorkeur aan lokale 
afhandeling van de klacht, zodat de lokale vestiging de dienstverlening ook meteen kan aanpassen.  
 
Daarnaast is er ook een centraal meldpunt; de Kwaliteitslijn. Onderstaand de uitwerking van de 
klachtenprocedure van Yacht.  
 
Doelstelling 
1. Deze Algemene klachtenregeling is van toepassing op alle klachten van werknemers van Yacht 

NL bv. rondom een juiste uitvoering van het beleid. 
2. Deze klachtenregeling is niet van toepassing indien de Klachtenregeling ongewenst gedrag van 

toepassing is zoals opgenomen in punt 15 van de Personeelsgids IP. 
 
Klachtenprocedure Yacht NL 
 
Toepassingsgebied 
De klachtenprocedure is van toepassing op alle uitingen van ongenoegen over contacten met Yacht die 
niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.  
 
Definitie van een klacht 
Een klacht is een uiting van een klant1 waaruit blijkt dat de dienst(verlening) niet voldoet aan zijn 
verwachting. 
 
Doel 
Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de 
oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. 
 
Wijze waarop een klacht gemeld kan worden 
De klacht kan telefonisch, schriftelijk en per email gemeld worden bij de Kwaliteitslijn van Yacht. Op dit 
centrale meldpunt worden binnengekomen klachten direct behandeld. De Kwaliteitslijn registreert deze 
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klachten en begeleidt de procedure.  
 
post:  Yacht NL 

t.a.v. Centraal Meldpunt Klachten 
Postbus 12600 
1100 AP Amsterdam Zuidoost  

e-mail:   kwaliteitslijn@Yacht.nl 
telefoon: 020-5691212 
 
1 Dit kan zowel de opdrachtgever als de professional zijn. 
 
 
Procedure 

 
1. Ontvangst en registratie 
De medewerker van de Kwaliteitslijn registreert de klacht middels het digitale klachtenformulier. Hij 
leest de omschrijving van de klacht voor aan de klant en past de omschrijving aan tot de klant akkoord 
gaat met de inhoud.  
 
2. Klant wordt geïnformeerd over de procedure 
 
3. Bepalen klachtafhandelaar 
De Kwaliteitslijn bepaalt wie de juiste persoon is die de afhandeling van de klacht kan uitvoeren. 
Doorgaans is dat de commercieel manager van de betrokken vestiging/afdeling/medewerker; soms de 
verantwoordelijke voor het betreffende proces. 
 
De afhandelaar is nooit de medewerker die de dienst heeft verleend waarop de klacht betrekking 
heeft. Naam en functie van de klachtafhandelaar worden vastgelegd op het digitale klachtenformulier. 
 
4. Het digitale klachtenformulier wordt verstuurd naar de commercieel 

manager/klachtafhandelaar  
 
5. Afhandeling van de klacht 
De commercieel manager/klachtafhandelaar neemt binnen twee werkdagen contact op met de klant en 
streeft ernaar de klacht direct op te lossen of stemt af welke maatregelen er worden getroffen om de 
klacht zo snel mogelijk af te handelen. 
 
6. Rapportage afhandeling van de klacht 
De commercieel manager/klachtafhandelaar rapporteert de afhandeling van de klacht middels het 
digitale klachtenformulier.   
 
7. Het digitale klachtenformulier wordt teruggestuurd naar de Kwaliteitslijn 
 
8. Controle op kwalitatieve afhandeling van de klacht en eventuele escalatie 
De Kwaliteitslijn controleert de kwalitatieve afhandeling van de klacht, als dit te wensen overlaat wordt 
er aan de commercieel manager/klachtafhandelaar gevraagd om dit alsnog te doen. 
 
9. Afsluiting en documentatie van de klacht 
Als de klacht naar behoren is afgehandeld, wordt deze afgesloten. 
 
10. Rapportage en analyse 
Per kwartaal wordt een totaalrapportage gemaakt van alle klachten die bij de Kwaliteitslijn zijn 
binnengekomen en opgenomen in een analyse. Jaarlijks wordt hierover aan de afdeling RISK 
gerapporteerd en advies uitgebracht m.b.t. bijsturing en eventueel noodzakelijke landelijke preventieve 
maatregelen. 
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11. Escalatie 
In geval van escalatie zal de kwaliteitslijn contact op nemen met de manager van de afdeling HR 
directen en, indien noodzakelijk, met de hoger leidinggevende (directeur HR). Ter beoordeling van de 
klacht wordt door de werkgever een klachtencommissie ingesteld, bestaande uit de volgende leden: 
• De directeur HR (voorzitter); 
• Een terzake kundig en onafhankelijk persoon.; 
• Een door de OR aan te wijzen lid. 
Tevens worden plaatsvervangende leden benoemd. 
 
Als een lid van de klachtencommissie een familie-, vriendschappelijke of amoureuze relatie onderhoudt 
met de klager of beklaagde, dan wel als hij anders dan in zijn hoedanigheid van (plaatsvervangend) lid 
van de commissie bij de zaak betrokken is of is geweest, zal hij zich uit eigen beweging van de 
behandeling van de zaak terugtrekken. 
Verder kunnen zowel de klager als de beklaagde een (plaatsvervangend) lid van de commissie 
verzoeken om zich terug te trekken als om andere redenen ernstige twijfel bestaat omtrent diens 
objectiviteit en/of  onafhankelijkheid. Het (plaatsvervangend) lid zal aan een dergelijk verzoek voldoen. 
 
De klachtencommissie zal, binnen een redelijke termijn, een uitspraak doen over de geëscaleerde 
klacht. 
 
Geheimhouding 
De leden van de Klachtencommissie alswel de secretaris zijn verplicht tot geheimhouding van alle 
particuliere en zakelijke gegevens die hen bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komen. 
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14.  Regeling melding ongewenst gedrag 

14.1. Algemeen 

Van zowel de directie als de werknemers van Yacht wordt verwacht dat zij op een correcte en  
respectvolle wijze met elkaar omgaan en dat op alle niveaus binnen de organisatie de 
verantwoordelijkheid wordt genomen om ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en te 
bestrijden. 
 
Mocht zich echter een probleem voordoen rondom ongewenst gedrag dan is er de regeling melding 
ongewenst gedrag die ondersteuning biedt aan de werknemer die is of wordt geconfronteerd met 
ongewenst gedrag bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. 
 
De werknemer kan zich tot een vertrouwenspersoon wenden en heeft voorts de mogelijkheid een 
melding in te dienen bij de commissie ongewenst gedrag. 
 
Begripsomschrijvingen 
Daar waar functies en personen worden aangeduid in de mannelijke vorm wordt ook de vrouwelijke 
vorm begrepen. 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
Ongewenst gedrag 
Iedere vorm van seksuele intimidatie of agressie en geweld op het werk. 
 
Seksuele intimidatie 
Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of 
fysiek gedrag van seksuele aard, waarbij tevens sprake is van een van de volgende punten: 
• Onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als 

voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon; 
• Onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt of mede 

gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken; 
• Dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een 

intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft als gevolg dat 
de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of 
onaangename werkomgeving wordt gecreëerd. 

 
Agressie en geweld 
Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, gepest, bedreigd of 
aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. 
 
Werkgever 
Yacht Group Nederland bv en haar dochtermaatschappij Yacht NL bv 
 
Werknemer 
Iedere werknemer alsmede iedere persoon die feitelijk werkzaam is bij en of onder leiding en toezicht 
van werkgever (zoals een stagiair of vakantiewerker). 
 
Klager 
Iedere werknemer die persoonlijk is of wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag op het werk en 
die terzake een melding (ongewenst gedrag) indient bij de commissie. 
 
Beklaagde 
Iedere werknemer tegen wie een melding is/wordt ingediend over ongewenst gedrag. 
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14.2. Doel en toepasselijkheid 

Deze regeling heeft als doel om opvang en ondersteuning te bieden aan de werknemer die persoonlijk 
is of wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag bij de uitoefening van zijn werkzaamheden en om 
deze middelen te verschaffen om tegen dat gedrag op te komen en een zorgvuldige behandeling van 
klachten te waarborgen. 
Daarbij geldt dat van werkgever en werknemers wordt verwacht dat zij op een correcte, respectvolle 
wijze met elkaar omgaan en dat ook op afdelingsniveau verantwoordelijkheid wordt genomen om 
ongewenst gedrag te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. 
Deze regeling vormt onderdeel van het gezondheidsbeleid en maakt deel uit van de personeelsgids. 
 
Vertrouwenspersoon professionals 
Iedere werknemer/klager die persoonlijk is of wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag kan zich 
wenden tot de vertrouwenspersoon. 
 
De vertrouwenspersoon houdt zich in het kader van deze regeling bezig met: 
• Het verlenen van eerste hulp, opvang en advies; 
• Het zoeken naar een oplossing voor het gesignaleerde probleem door onderzoek en overleg; 
• Het verlenen van ondersteuning bij het indienen van een eventuele melding ongewenst gedrag; 
• Het verlenen van nazorg. 
 
De vertrouwenspersoon verricht zijn taken uitsluitend ten behoeve en met toestemming van de 
werknemer. De vertrouwenspersoon Yacht is te bereiken op telefoonnummer 020 569 5803. 
 
 
Commissie ongewenst gedrag 
De werkgever stelt een commissie in bestaande uit de volgende leden: 
• De directeur HR (voorzitter); 
• Een (ander) lid van het directieteam van werkgever; 
• Een door de OR aan te wijzen lid. 
Tevens worden plaatsvervangende leden benoemd. 
 
Als een lid van de commissie een familie-, vriendschappelijke of amoureuze relatie onderhoudt met de 
klager of beklaagde, dan wel als hij anders dan in zijn hoedanigheid van (plaatsvervangend) lid van de 
commissie bij de zaak betrokken is of is geweest, zal hij zich uit eigen beweging van de behandeling 
van de zaak terugtrekken. 
Verder kunnen zowel de klager als de beklaagde een (plaatsvervangend) lid van de commissie 
verzoeken om zich terug te trekken als om andere redenen ernstige twijfel bestaat omtrent diens 
objectiviteit en/of  onafhankelijkheid. Het (plaatsvervangend) lid zal aan een dergelijk verzoek voldoen. 
 

14.3. Procedure behandeling melding ongewenst gedrag 

Iedere werknemer die persoonlijk is of wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag, daarvan last 
en/of nadelige gevolgen ondervindt of heeft ondervonden en een melding wil indienen kan,  hetzij 
rechtstreeks hetzij door tussenkomst van de vertrouwenspersoon, een melding indienen bij de 
klachtencommissie. 
 
Meldingen worden schriftelijk en gemotiveerd door of namens de klager ingediend bij de voorzitter van 
de commissie, die kantoor houdt op het volgende adres: Yacht Group Nederland, t.a.v. de voorzitter 
van de commissie, Diemermere 25, 1112 TC te Diemen. 
 
De voorzitter van de commissie stelt zo spoedig mogelijk, waar mogelijk in persoon, de beklaagde op 
de hoogte van de melding. De beklaagde ontvangt een afschrift van de melding, mits deze op 
voorhand toezegt deze vertrouwelijk te behandelen. Zowel de klager als de beklaagde ontvangen een 
exemplaar van deze regeling ongewenst gedrag.  
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De commissie stelt een onderzoek in, direct nadat de beklaagde op de hoogte is gesteld. Door of 
namens de commissie worden de klager en de beklaagde alsmede eventuele getuigen of andere 
personen die naar het oordeel van de commissie relevante informatie kunnen verschaffen - afzonderlijk 
- gehoord. Redelijke verzoeken van de klager en de beklaagde om bepaalde personen te horen worden 
gehonoreerd. Wanneer de klager en/of de beklaagde verzoekt om voor de voltallige commissie een 
verklaring te mogen afleggen, wordt aan dit verzoek voldaan. Van alle verhoren wordt een schriftelijk 
verslag gemaakt. 
 
De commissie kan, als dit redelijkerwijze noodzakelijk is om de melding te kunnen beoordelen, 
deskundigen inschakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van werkgever. 
 
De klager en de beklaagde ontvangen afschriften van alle verslagen en eventuele 
deskundigenrapporten alsmede van alle door de andere partij ingediende stukken. Zij worden in de 
gelegenheid gesteld – binnen een door de voorzitter te bepalen redelijke termijn – zelf stukken in te 
dienen en op de inhoud van stukken te reageren. 
 
De klager en de beklaagde kunnen zich – op eigen kosten – in elke fase van de procedure laten 
bijstaan door een zelfgekozen derde. 
 
De zittingen en verhoren zijn besloten. 
 
Zowel tijdens als na afloop van de procedure kan de werkgever op verzoek van en na overleg met de 
commissie tijdelijke voorzieningen treffen, als dit nodig is voor het welzijn van de klager en/of als 
sprake is van een voor (een) betrokkene(n) onhoudbare situatie. 
 
De procedure wordt met de nodige voortvarendheid gevoerd. 
 
Oordeel van de commissie en de werkgever 
Uiterlijk twee weken nadat het onderzoek is beëindigd komt de commissie met een schriftelijke 
uitspraak. De uitspraak bevat een gemotiveerd oordeel over de melding alsmede een advies aan 
werkgever omtrent de eventueel te nemen maatregelen. De termijn van twee weken kan met twee 
weken worden verlengd. De commissie besluit na plenaire beraadslaging bij meerderheid van 
stemmen. 
 
De commissie verklaart de melding niet-ontvankelijk, bewezen of onbewezen. 
 
De melding wordt niet-ontvankelijk verklaard als meer dan een jaar is verstreken tussen het voorval 
waarover wordt gemeld en het tijdstip van indiening van de melding, tenzij van klager – dit ter 
beoordeling van de commissie – in redelijkheid niet kon worden verwacht de melding eerder in te 
dienen. 
 
De werkgever neemt binnen een redelijke termijn na ontvangst van de uitspraak van de commissie een 
schriftelijke beslissing over eventueel te nemen maatregelen. Het advies van de commissie wordt bij de 
beslissing betrokken. De beslissing wordt gemotiveerd. 
 
Indien de melding bewezen is verklaard kunnen, afhankelijk van de ernst van de zaak, onder andere 
de volgende sancties aan beklaagde worden opgelegd: 
• Waarschuwing; 
• Schorsing; 
• Overplaatsing; 
• Beëindiging van de arbeidsovereenkomst c.q. de werkzaamheden. 
  
Indien de melding niet bewezen is verklaard of niet-ontvankelijk is en tevens berust op valse 
beschuldigingen, zal de beklaagde worden gerehabiliteerd. In dat geval kunnen maatregelen tegen de 
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klager worden getroffen. 
 
 
Afschriften van de schriftelijke uitspraak van de commissie alsmede de beslissing van de werkgever 
worden verstrekt aan de klager, de beklaagde, de betrokken vertrouwenspersoon en eventuele overige 
betrokkenen. 
 
Geheimhouding 
De vertrouwenspersoon, de leden van de commissie en alle overige betrokkenen bij de procedure 
handelen zodanig dat de privacy van de klager, de beklaagde en de andere betrokkenen voldoende 
wordt gewaarborgd. Alle betrokkenen zijn gehouden de gegevens die hen in het kader van de 
uitvoering van deze regeling ter beschikking worden gesteld dan wel anderszins ter ore komen 
vertrouwelijk te behandelen. 
 
Dossier wordt na afhandeling van de procedure vernietigd, met uitzondering van één origineel 
exemplaar. Dit exemplaar blijft gedurende 5 jaar bewaard in een door de commissie bijgehouden 
archief. Na 5 jaar worden alle stukken vernietigd, met uitzondering van het (van persoongegevens 
ontdane) advies van de commissie en de uiteindelijke beslissing van werkgever. 
 
Het advies van de commissie alsmede de uiteindelijke beslissing van werkgever mogen (ontdaan van 
persoonsgegevens) openbaar worden gemaakt. 
 
Verslaglegging 
De voorzitter van de commissie brengt jaarlijks een – van persoongegevens ontdaan – verslag uit aan 
het directieteam van werkgever en aan de Ondernemingsraad over het aantal en de aard van de 
behandelde zaken en de gedane uitspraken. Een afschrift hiervan wordt aan de vertrouwenspersoon 
verstrekt. 
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15. Yacht integriteitscode  

15.1. Meldingsprocedure misstanden 

Iedereen kan, te goeder trouw, zonder enige angst voor benadeling bij het management van een 
bedrijf binnen de Randstad Groep, waaronder Yacht, een melding indienen of zijn bezorgdheid uiten 
over schendingen van wettelijke verplichtingen, mogelijk onbehoorlijke bedrijfsvoering, of het niet 
voldoen aan het interne beleid van Randstad Holding nv en/of een van de bedrijven binnen de 
Randstad Groep, waaronder Yacht. Randstad Holding nv en alle bedrijven binnen de Randstad Groep, 
waaronder Yacht, leggen zich erop toe om aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving te 
voldoen, zoals onder andere de wettelijke bepalingen inzake jaarrekeningen en algemeen aanvaarde 
grondslagen voor financiële verslaggeving administratieve verantwoordingsstandaarden, gelijke kansen 
voor werknemers, en ethische bedrijfsvoering. Zie voor een uitgebreide omschrijving de Yacht 
gedragscode. 
 
In de meeste gevallen zullen de normale (lokale) meldingsprocedures moeten worden gevolgd. Het is 
niet de bedoeling met de onderhavige meldingsprocedures het lokale management te passeren; 
integendeel, deze procedures zorgen voor een effectieve manier om meldingen te doen in die situaties 
waarin de normale route via de lijn of anderszins ongeschikt of niet effectief wordt geacht. 
 
Om het doen van meldingen te vereenvoudigen, heeft Yacht de volgende procedures vastgelegd voor 
(a) de ontvangst, het vastleggen en behandelen van meldingen met betrekking tot misstanden, en (b) 
het vertrouwelijk en anoniem indienen van meldingen met betrekking tot misstanden. 

15.2. Reikwijdte van de procedures 

Deze procedures hebben betrekking op meldingen en uitingen van zorg over mogelijk illegaal gedrag 
en andere misstanden ten aanzien van onder andere: 
• Fraude of moedwillige fouten bij de voorbereiding, evaluatie, controle, communicatie of 

accountantscontrole van financiële verklaringen van een of meerdere bedrijven binnen de 
Randstad Groep (inclusief rapportages in kwartaalberichten en jaarverslagen die naar de relevante 
controlerende instanties gaan); 

• Het niet of slecht naleven van: 
o interne controleprocedures; 
o Corporate Governance richtlijnen; 
o ‘Gedragscode’; 
o ‘Reglement inzake voorwetenschap’; 
o andere relevante procedures en reglementen of ander beleid zoals vastgelegd door Yacht; 
o enige andere relevante wet- of regelgeving. 

15.3. Ontvangst van meldingen misstanden 

Lokale Integrity Officer 
Als iemand een vermoeden heeft van een mogelijke misstand, dan kan hij dit op vertrouwelijke en, 
indien gewenst, anonieme basis melden aan de vertrouwenspersoon (hierna genoemd ‘Lokale 
Integrity Officer’).  
De melding kan anoniem worden gedaan bij een extern bureau dat de melding doorspeelt naar de 
interne ‘Local Integrity Officer’, die onderzoek doet naar de melding en zorgt voor terugrapportage 
naar de melder.  
 
Telefoonnummer: 0800 7732587 (gratis, 24 uur per dag) 
Toegangscode: 42100 
http://www.peopleintouch.co.uk  
 
De Lokale Integrity Officer ontvangt en onderzoekt aantijgingen met betrekking tot een misstand door 
personen of organisaties, tenzij deze direct betrekking hebben op (een lid van) het managementteam 
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of de directie. 
 
Centrale Integrity Officer 
De Centrale Integrity Officer ontvangt en onderzoekt meldingen die specifiek betrekking hebben op 
(een lid van) het managementteam of de directie. Alle Lokale Integrity Officers rapporteren periodiek 
aan de Centrale Integrity Officer. 

15.4. Behandeling van  meldingen misstanden 

De externe instantie zal alle telefonische meldingen of e-mails die binnenkomen via de Integrity 
Line/Mailbox ontvangen en vastleggen. 
Bij ontvangst van een telefonische melding of e-mail zal de externe instantie de betreffende  Integrity 
Officer op de hoogte stellen. De Integrity Officer zal vervolgens: 
(a) vaststellen of de melding zaken betreft die onder het locale management en de lokale procedures 
vallen, of dat het een zaak voor de Centrale Integrity Officer omdat het een melding is die het 
managementteam, de directie of de Raad van Commissarissen betreft; en 
(b) indien mogelijk, de meldende persoon een ontvangstbevestiging sturen. 
 
Indien het een melding betreft die valt onder de normale lokale (klachtenmeldingsprocedures via de 
lijn of anderszins, zal de betreffende Integrity Officer de meldende persoon verwijzen naar deze 
procedure. 
De Lokale Integrity Officer stelt de Centrale Integrity Officer op de hoogte van alle meldingen die per 
telefoon of e-mail zijn binnengekomen. Indien een melding betrekking heeft op het managementteam, 
(een lid van) de directie of van de Raad van Commissarissen, dan zal de 
Centrale Vertrouwenspersoon onmiddellijk het betreffende locale managementteam en directie en de 
Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen van Randstad Holding nv hiervan schriftelijk op de 
hoogte stellen. Het staat de Centrale Vertrouwenspersoon ook vrij om de 
Auditcommissie (aangesteld door de Raad van Commissarissen van Randstad 
Holding nv) erbij te betrekken. Alle  meldingen en uitingen van zorg zullen, voor zover dat wettelijk is 
toegestaan, vertrouwelijk worden behandeld door de ingehuurde externe instantie, de Integrity 
Officers, Yacht, de Auditcommissie en de betrokken leden van de Raad van Commissarissen, waarbij te 
allen tijde de noodzaak voor een adequaat onderzoek gewaarborgd dient te blijven.  
Als en zodra de Integrity Officer, het lokale managementteam of directie, de Randstad Holding Raad 
van Bestuur , de Raad van Commissarissen en/of de Auditcommissie, waar van toepassing, dat 
aanbevelen, zal direct en op gepaste wijze corrigerende actie worden ondernomen. 
 
Yacht zal geen maatregelen nemen tegen iemand als gevolg van de melding of het uiten van zorg 
conform deze procedure. Meer specifiek houdt dit in dat Yacht geen enkele werknemer zal ontslaan, 
degraderen, schorsen, bedreigen of op enige andere manier benadelen in arbeidsvoorwaarden naar 
aanleiding van wettige acties die de werknemer 
heeft ondernomen met betrekking tot het vertrouwelijk melden bezorgdheden of andere 
aangelegenheden met betrekking tot Yacht of anderszins. Eigen betrokkenheid van de werknemer bij 
misstanden kan wel gevolgen hebben voor de werknemer.  

15.5. Melding en vastlegging van de meldingen misstanden en onderzoeken 

Elke Lokale Integrity Officer zal een logboek bijhouden van alle via de Integrity Line/Mailbox 
binnengekomen gesprekken en e-mails, waarin de ontvangst, het onderzoek en de uitkomst worden 
vastgelegd. Ook zal de Lokale Integrity Officer een periodieke samenvatting hiervan maken voor de 
Centrale Integrity Officer. De Centrale Integrity Officer zal hetzelfde doen en periodiek (maar ten 
minste elk half jaar) rapport uitbrengen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van 
Randstad Holding nv. De Auditcommissie zal al het redelijke ondernemen om, voor zover dat wettelijk 
is toegestaan, de vertrouwelijkheid van de rapporten te waarborgen. 
Personen die een vermeende misstand hebben gemeld, zullen, direct een ontvangstbevestiging van 
Randstad krijgen en, indien van toepassing, op de hoogte worden gesteld van de uitkomst van de 
procedure.15.6. Wijzigingen 
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De Raad van Bestuur van Randstad Holding nv kan, op eigen initiatief of op aanwijzing van de Centrale 
Integrity Officer en na overleg met de Auditcommissie, deze procedures te allen tijde wijzigen, mits in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en regelingen, en met betrokkenheid van het 
Randstad European Platform en de relevante ondernemingsraden. 
 
Richtlijnen voor de behandeling van meldingen misstanden in het kader van deze 
meldingsprocedure: 
 
a. Communicatie: Het staat een ieder vrij om te goeder trouw melding te maken van een mogelijk 
misstand waarbij werknemers, directeuren of management van Yacht betrokken zijn. Yacht zal de 
nodige stappen ondernemen om, voor zover dat wettelijk is toegestaan, de vertrouwelijkheid van 
dergelijke meldingen te waarborgen. 
Personen die een misstand melden, dienen de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie te 
respecteren en legitieme organisatorische structuren de kans te geven om te functioneren. Mocht de 
persoon die een misstand meldt er voor kiezen om een bekendmaking te doen die in strijd is met onze 
regels betreffende vertrouwelijkheid, dan is het bedrijf geoorloofd om deze persoon de toegang tot 
verdere informatie over de betreffende zaak te ontzeggen. 
 
b. Bescherming tegen benadelingsacties: Yacht zal meldingen van misstanden niet vergelden. 
Mocht iemand van mening zijn dat er sprake is van benadeling als gevolg van het melden van een 
misstand, dan moet dit direct gemeld worden aan de relevante HR-afdeling of de betreffende Integrity 
Officer. Personen die misstanden melden, dragen de verantwoordelijkheid om hun ongerustheid op 
integere wijze en op goede gronden te uiten. Werknemers van Yacht die een misstand extern melden 
zonder inachtneming van deze meldingsprocedures, kunnen daardoor de geheimhoudingsplicht uit 
hoofde van de arbeidsovereenkomst overtreden. 
Overtreding van deze geheimhoudingsplicht kan in dat geval aanleiding zijn voor financiële of 
arbeidsrechtelijke sancties. 
 
c. Eerlijke procedures: Yacht zal eerlijke en objectieve procedures voor het onderzoeken en 
oplossen van meldingen, geschillen en aantijgingen van wangedrag ter beschikking stellen en 
toepassen. 
 
d. Onpartijdige procedures: Yacht zal zich in alle aspecten van het onderzoek en van de reactie op 
meldingen en zorgen houden aan procedures die niet gekleurd zijn door partijdigheid voortkomend uit 
persoonlijke of organisatorische tegenstrijdige belangen of mogelijke andere vormen van 
vooringenomenheid. 
 
e. Informatie: Yacht zal informatie die verband houdt met een melding volledig en objectief aan het 
licht brengen en evalueren. Personen die (mogelijk) wangedrag melden, zouden over unieke kennis 
kunnen beschikken die nodig is om de reacties van degenen van wie het gedrag aan de kaak wordt 
gesteld grondig te kunnen evalueren. Dientengevolge kan het voorkomen dat de persoon die de 
melding heeft geuit tijdens de procedure een of meerdere keren in de gelegenheid wordt gesteld om in 
te gaan op de juistheid en volledigheid van de aan hun melding gerelateerde informatie. 
 
f. Tijdige processen: Yacht zal alle meldingen van een vermoeden van misstand zo spoedig mogelijk 
behandelen. 
 
g. Interim-professionals: Voor Interim professionals die in een inlenende onderneming tegen een 
misstand aanlopen, maar binnen die onderneming geen gebruik kunnen maken van de daar geldende 
codes, (klachten-)procedures en/of integriteitscode of klokkenluidersregeling, is een apart meldpunt 
ingericht. 
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Huis voor Klokkenluiders 
Heb je een misstand geconstateerd of heb je een vermoeden daarvan en ben je van mening dat de 
opdrachtgever of Yacht  jouw melding niet correct opvolgt of heb je een andere goede reden om de 
interne procedure niet te volgen?  Dan kan je terecht bij het Huis voor Klokkenluiders 
(www.huisvoorklokkenluiders.nl).  
Het Huis voor Klokkenluiders heeft de wettelijke bevoegdheid om onderzoek te doen naar misstanden 
met een maatschappelijk belang en daarbij zo nodig documenten op te vragen en mensen te verhoren. 
De identiteit van de melder blijft hierbij in principe geheim. De uitkomst van een onderzoek kan 
openbaar worden gemaakt. 
 
Melden datalek 
Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet 
voor jou, of die ander, bestemd zijn. Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen 
verzoeken wij jou dit direct te melden via dit formulier. 

 

http://www.huisvoorklokkenluiders.nl/
https://www.yacht.nl/contact
https://www.yacht.nl/contact
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16. Yacht gedragscode 

16.1 Inleiding 

De verschillende werkmaatschappijen binnen de Randstad Groep, waaronder Yacht, delen al vele jaren 
dezelfde leidende principes. In de merkwaarden van Yacht zijn deze vastgelegd als: betrokken, 
dienstverlenend, betrouwbaar, samenwerkingsgericht, toonaangevend.  
 
Deze principes spelen ieder een even belangrijke rol in de verwachtingen die wij hebben omtrent het 
gedrag van de werknemers van de Randstad Groep (Yacht), zowel privé als zakelijk. Hoewel er 
verschillen kunnen zijn in de daadwerkelijke toepassing van specifieke regels en richtlijnen tussen 
verschillende functies en verantwoordelijkheden, gelden deze principes voor iedereen die voor Yacht 
werkt, ook voor de interim professionals. Het is zelfs zo dat we er zoveel mogelijk naar streven om 
deze gedragscode ook toe te passen op onze externe relaties, vooral in situaties waarbij Yacht 
verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor door deze relaties uitgevoerde activiteiten. 
 
De gedragscode zoals hieronder uiteengezet, geeft de minimale norm aan. We streven ernaar om 
hierbij zoveel mogelijk ook alle andere, bestaande richtlijnen in aanmerking te nemen, zowel intern 
(zoals de Corporate HR Guidelines en de Corporate Manual) als extern (zoals vastgelegd door ILO, 
CIETT, OECD, ABU enz.). 
 
De beleidsregels die opgesteld zijn als uitwerking van de Yacht gedragscode, zijn terug te vinden in de 
bijlage Beleidsregels die onderdeel uitmaakt van de Personeelsgids. Door het tekenen van de 
integriteitsverklaring bij indiensttreding teken je ervoor bekend te zijn met de beleidsregels en de 
gedragscode en hiernaar te handelen. 
 
Met de term ‘werknemers’ bedoelen we in deze gedragscode diegenen die daadwerkelijk bij Yacht in 
dienst zijn, zowel kantoor professionals als interim-professionals.  

16.2. Betrokken en Expertise 

Kennis van de regels die van toepassing zijn en het bijhouden van een correcte administratie zijn van 
essentieel belang voor het opstellen en onderhouden van een hoogwaardige gedragscode binnen 
Yacht. Dit houdt het volgende in: 
a. Managers (iedereen die verantwoordelijk is voor het aansturen van andere werknemers) moeten 

goed op de hoogte zijn van zowel de wettelijke regels alsmede alle andere voorschriften die gelden 
voor hun eigen handelen en het handelen van diegenen die zij aansturen. De meeste hogere 
managers en senior werknemers moeten tevens de grensoverschrijdende gevolgen van bepaalde 
wettelijke verplichtingen en kaders in aanmerking nemen, zoals de anticorruptie- en 
mededingingswetgeving. 

b. Yacht onderschrijft de van toepassing zijnde wetgeving op het wereldwijd verbod van 
handelsbeperkingen, onrechtmatige praktijken en misbruik van economische macht. Dit betekent 
dat in landen waar geen of een slecht ontwikkelde lokale wetgeving bestaat ten aanzien van open 
en vrije concurrentie, alle Yacht-werknemers de West-Europese of Noord-Amerikaanse wettelijke 
kaders in voorkomende gevallen moeten kennen en toepassen. 

c. Managers moeten er voor zorgen dat ze betrouwbare systemen hebben voor melding, archivering 
en openbaarmaking, zodat zij het naleven van wetten, regels en reglementen kunnen volgen en 
analyseren. 

d. Managers moeten er voor zorgen dat geldende regels aan de betreffende werknemers 
gecommuniceerd worden. Indien nodig moeten zij tevens zorgdragen voor training, zodat de 
werknemers de regels begrijpen en kunnen uitvoeren. Het nalaten van dergelijke communicatie of 
training door een manager of andere werknemer kan echter nooit als excuus gelden voor het 
overtreden van de regels. Dit geldt voor alle werknemers, inclusief interim-professionals. 

e. Het openbaar maken van vertrouwelijke informatie over Yachts activiteiten, strategieën en 
bedrijfsgegevens aan buitenstaanders is, tenzij wettelijk verplicht, niet toegestaan. 

f. Alle managers moeten Yachts ethische principes, inclusief deze gedragscode, duidelijk 
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communiceren aan de mensen met wie zij werken.  
g. Ten slotte moeten managers het systeem voor het melden van wangedrag in het bedrijf 

communiceren en faciliteren. Dit systeem is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en is 
o.a. gepubliceerd op intranet. 

16.3. Dienstverlenend 

Een dienstverlenend bedrijf verleent diensten aan andere bedrijven en personen. Daarnaast verlenen 
veel van onze werknemers ook interne diensten of maken er gebruik van. In ons streven naar 
uitmuntende dienstverlening moeten we er voor zorgen dat deze voldoet aan hoogwaardige ethische 
normen. Dit houdt het volgende in: 
a. In hun leidinggeven moeten alle managers hun werknemers met zorg en aandacht aansturen, in 

navolging van ons basisprincipe om de beste mensen aan te trekken, te behouden en verder te 
ontwikkelen. 

b. Alle werknemers dienen geheimhouding te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie die tijdens 
het verlenen van diensten aan onze klanten en andere betrokkenen verkregen wordt, tenzij 
openbaarmaking van dergelijke informatie toegestaan of wettelijk verplicht is. 

c. Alle werknemers in commerciële functies moeten bijzondere aandacht besteden aan wettelijke 
regels en kaders met betrekking tot reciprociteit en soortgelijke mogelijk beperkende 
bedrijfspraktijken. 

d. Bij het verlenen van diensten moeten alle werknemers alle mogelijke situaties proberen te 
voorkomen waarbij een belangenverstrengeling of schijnbare belangenverstrengeling zou kunnen 
ontstaan tussen de verplichting tot uitmuntende dienstverlening en persoonlijke belangen. 

e. Diensten die door Yacht of op verzoek van Yacht door derden worden geleverd, mogen niet 
worden gebruikt voor het omkopen van ambtenaren, zakenrelaties (of hun familieleden) of andere 
partijen met wie wij zaken doen. 

f. Dienstverlening aan Yacht mag nooit ondergeschikt gesteld worden aan persoonlijk gewin of eigen 
belang – niet door werknemers, niet door hun partners en niet door hun familieleden, vrienden, 
enz. 

16.4. Betrouwbaar 

Yachts bedrijfsvoering, zowel intern als extern, is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen is moeilijk te 
winnen, maar des te gemakkelijker te verliezen. Vertrouwen wordt opgebouwd door altijd zichtbaar 
professioneel en ethisch verantwoord te werk te gaan. Vertrouwen gaat verloren door met interne of 
externe zakenpartners onethische of illegale interacties aan te gaan. Hoewel een gedragscode 
onmogelijk regels kan bevatten voor elke mogelijke situatie, zijn er wel een aantal veelvoorkomende 
gevallen en struikelblokken die vermeden dienen te worden, waarvan we er hier een aantal 
weergeven: 
 
a. Niemand mag een extern belang nemen of accepteren waarvan het waarschijnlijk is dat het de 

doelstelling of effectieve prestatie belemmert van aan Yacht gerelateerd werk. Dit geldt ook voor 
directe of indirecte financiële belangen in toeleverende of concurrerende bedrijven, met 
uitzondering van aandelen of vergelijkbare investeringen in beursgenoteerde bedrijven, of andere 
investeringsmiddelen indien die verkregen en verhandeld zijn via een openbare effecten- of 
handelsbeurs. 

b. Niemand mag giften of uitnodigingen aannemen in ruil voor het overwegen van gunsten. Giften of 
uitnodigingen die de verdenking zouden kunnen wekken van onbehoorlijke beïnvloeding moeten 
geweigerd worden. Giften die onevenredig hoog zijn gezien een bepaalde zakelijke relatie moeten 
ook geweigerd worden. Hierbij geldt als richtlijn dat giften als onevenredig hoog worden 
beschouwd als de totale waarde ervan de waarde van één normale zakenlunch of -diner per jaar 
overschrijdt. In speciale gevallen, zoals voor werknemers die betrokken zijn bij inkoop, kan het 
zelfs zo zijn dat nog kleinere giften geweigerd moeten worden. Als richtlijn voor Yacht-werknemers 
in zulke functies geldt dat ze giften van boven de € 50 altijd moeten melden aan de manager. 
Giften van boven de € 250 mogen alleen worden aangenomen na goedkeuring van de manager of 
CEO. 
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c. Ons inkoopbeleid is gebaseerd op leveringsvoorwaarden. Als er sprake is van reciprociteit moeten 
we altijd controleren of dit op een correcte manier gebeurt en niet op een manier die illegaal zou 
kunnen zijn in het desbetreffende land of regio. In ons geval betekent reciprociteit slechts dat we 
klanten op onze leverancierslijst zetten, waarbij reciprociteit slechts een doorslaggevende factor 
kan zijn in gevallen waarin verschillende aanbiedingen erg dicht bij elkaar liggen. 

d. Als er uitnodigingen worden gedaan of om uitnodigingen wordt gevraagd die de reguliere locale 
richtlijnen en normen voor zakelijk entertainment te boven gaan, of wanneer er twijfel bestaat of 
een dergelijke uitnodiging ongepast kan lijken, moet de directe leidinggevende of de betreffende 
algemeen directeur ter plaatse altijd eerst worden geraadpleegd. Ongeacht of men gast of 
gastheer is, moet entertainment in openbare gelegenheden altijd plaatsvinden op locaties en 
tijdens gelegenheden die Yacht of onze belanghebbenden niet in verlegenheid zullen brengen. 

e. Niemand mag zich binnen Yacht bezighouden met activiteiten die leiden tot discriminatie op basis 
van ras, geslacht, godsdienst of leeftijd, of die op enige andere wijze de grondwettelijke rechten 
van een persoon aantasten, of het nu gaat om contacten met klanten, met interim professionals of 
met andere werknemers binnen onze organisatie. 

16.5. Sympathiek en Samenwerkingsgericht 

Yacht wil dat haar werknemers zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van alle 
betrokkenen bij de organisatie. In het kader hiervan worden werknemers aangemoedigd om te 
netwerken en deel te nemen aan of samen te werken met goede doelen, partners in de arbeidsmarkt, 
de politiek, professionele organisaties en soortgelijke (maatschappelijke) instanties – zolang het om 
ethisch verantwoord zakelijk gedrag gaat. Verder mogen onze zakelijke handelingen (en in sommige 
gevallen ook onze privé-handelingen) onze toewijding aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en duurzaamheid van ons bedrijf niet in twijfel brengen. Dit betekent het volgende: 
a. Een werknemer die zich er van bewust is dat een partij direct dan wel indirect betrokken is bij 

terrorisme of andere criminele activiteiten, moet er te allen tijde voor zorgen geen zakenrelaties 
aan te gaan met deze partij. 

b. Persoonlijke deelname van werknemers aan goede doelen, partners in de arbeidsmarkt, de 
politiek, professionele organisaties en soortgelijke (maatschappelijke) instanties moet altijd 
duidelijk gescheiden blijven van zakelijke belangen bij Yacht. 

c. Bij het leveren van een politieke bijdrage moeten Yacht of -werknemers er voor zorgen dat er geen 
ongepaste steun wordt gegeven aan kandidaten voor openbare functies, politieke partijen of 
andere politieke belangen die wettelijk niet toegestaan zijn of op enige andere wijze ongepast 
zouden kunnen lijken. Yacht mag werknemers op geen enkele manier een vergoeding geven voor 
hun bijdrage aan een politieke campagne. 

d. Yacht en -werknemers mogen niet betrokken zijn bij handelspartners die gebruikmaken van 
slavernij, kinderarbeid, gedwongen arbeid of andere werkomstandigheden die ethisch niet 
verantwoord zijn. 
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16.6. Toonaangevend en Implementatiekracht 

Bij het toepassen van bovenstaande principes gaat het niet alleen om de bedoeling erachter, maar ook 
om het daadwerkelijke resultaat. Soms kan dit betekenen dat Yacht-werknemers zich extra moeite 
moeten getroosten om na te gaan dat wat ze doen of de gegevens waar ze zich op baseren, voldoen 
aan onze norm voor ethisch verantwoord zakelijk gedrag. Hier volgen enkele aspecten die hierbij in 
aanmerking dienen te worden genomen: 
a. Houd een nauwkeurige administratie bij, verstrek volledige, eerlijke, tijdige, nauwkeurige en 

begrijpelijke financiële informatie en maak dit bekend door middel van corporate communicatie en 
documenten. 

b. Besteed zorgvuldig aandacht aan Yachts principes van risicomanagement: alle informatie die 
mogelijk een substantieel effect op de financiën kan hebben, moet onmiddellijk worden 
gecommuniceerd. 

c. Onderneem direct stappen voor het oplossen van zwakke punten voor wat betreft controle en 
procedures waardoor de kwaliteit van Yachts concepten, dienstverlening of rapportage in het 
geding zou kunnen komen. 

d. Bij het toepassen van deze gedragscode mogen Yacht-werknemers geen zaken aan het toeval 
overlaten of genoegen nemen met middelmatigheid of inefficiëntie. 

e. Yacht-werknemers moeten deze gedragscode als basis voor hun werk beschouwen. In de 
uitoefening van hun werk moeten werknemers er van uitgaan dat de toepassing van deze 
gedragscode altijd en op de eerste plaats hun eigen verantwoordelijkheid is, en niet die van een 
ander! 
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17. Rookbeleid 

Algemeen 
Yacht is wettelijk verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld 
hun werkzaamheden te verrichten, zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te 
ondervinden. 
 
• Werkgever: Yacht  
• Werknemers: alle indirecte en directe werknemers. Ten aanzien van de directe werknemers geldt 

dat zowel de formele werkgever (= Yacht) als ook de feitelijke werkgever (= de opdrachtgever) 
moeten zorgdragen voor een rookvrije werkplek. 

• Anderen: collega´s, sollicitanten, flexwerkers en klanten die de vestiging en hoofdkantoor  
bezoeken, bezoeker van congressen en van het bezoekers- en bedrijfsrestaurant; voor directe 
werknemers ook collega´s bij de opdrachtgever. 

 
Rookbeleid hoofdkantoor en kantoren 
Vanaf 1 januari 2004 wordt er niet gerookt op het hoofdkantoor en de kantoren in het land. Het 
rookverbod voor het hoofdkantoor geldt voor zowel de zogenaamde openbare ruimten zoals centrale 
hal, toiletten, garderobe, gang, restaurant, etc., als ook voor alle werkplekken. 
 
Roken is op het hoofdkantoor en de kantoren in het land toegestaan in speciaal daarvoor aangewezen 
en ingerichte ruimtes. Deze rookruimtes zijn voorzien van de noodzakelijke luchtbehandelingsystemen 
en veroorzaken geen overlast voor niet-rokers. 
 
Opdrachtgevers 
De wettelijke bepaling geldt ook voor opdrachtgevers. Ten aanzien van de interim-professionals zal de 
opdrachtgever ook zorg moeten dragen voor een goede uitvoering van de wettelijke 
bepaling/zorgvuldig rookbeleid. 
 
Klachten 
• Klachten over hinder of overlast van roken worden in beginsel gemeld bij en besproken met de 

manager. 
• Tevens kunnen klachten over hinder of overlast van roken bij de vertrouwenspersoon worden 

gemeld. 
• Klachten van directe werknemers over hinder of overlast van roken bij de opdrachtgever worden 

besproken met zijn/haar contactpersoon op de vestiging. Klachten over hinder of overlast van 
roken kunnen geen reden zijn voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst (tenzij de werknemer 
hier zelf toe besluit). 
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18. Protocol ziekteverzuim 

18.1. Ziekteverzuim beheersingsbeleid  

Werknemers melden zich niet zonder reden ziek. In de persoonlijke omgeving of in de werkomgeving 
zijn veel factoren van invloed op een ieders gezondheid, ziekte en herstel.  
Willen werknemer en organisatie de gezondheid bevorderen, dan is het van belang de invloedsfactoren 
te kennen. Dit geldt zowel voor de organisatiegebonden als de persoonsgebonden factoren. In dit 
verband kan het verzuim van een werknemer niet alleen als puur medisch of puur privé-probleem 
worden gezien, maar moet het verzuim bespreekbaar zijn, rekening houdend met de persoonlijke 
integriteit.  
 
Niemand vindt het prettig om ziek te zijn, en een ieder zal zich inzetten om te voorkomen ziek te 
worden of zal, zo mogelijk, bij ziekte trachten dit zo kort mogelijk te laten duren. Yacht wil hierbij op 
verschillende gebieden haar werknemers ondersteunen en begeleiden.  
 
Doelstelling 
De doelstelling van het ziekteverzuim beheersingsbeleid van Yacht is dan ook: 
 
Het bevorderen van de gezondheid en het adequaat begeleiden bij ziekte en herstel van  
de werknemers door het bieden van zodanige arbeid, omstandigheden en verhoudingen dat 
werknemers gezond en gemotiveerd blijven/worden.  
 
Yacht wil door een intensieve aanpak van het verzuim van kantoorprofessionals en interim-
professionals het verzuim zo laag als mogelijk houden of terugdringen en daarmee ook de kosten 
beheersen.  
 
De direct leidinggevende heeft vanuit de organisatie de verantwoording voor preventie en 
ondersteuning en begeleiding bij herstel.  
 
Aanpak ziekteverzuim beheersingsbeleid 
Het bevorderen van de gezondheid wordt gerealiseerd door een combinatie van preventie, curatieve 
acties en begeleiding. Deze kunnen zowel individueel als collectief zijn. Acties kunnen persoonlijk, 
medisch en organisatorisch zijn. Samenwerking tussen werknemer, bedrijfsarts en Yacht is daarbij 
essentieel. Om de juiste acties te kunnen benoemen en optimale samenwerking te realiseren zijn 
goede informatie, een sturingsmechanisme en borging daarvan vereist.  
 
Yacht en ‘eigen regie’ 
De aanleiding om voor het model van eigen regie te kiezen, komt voort uit een voortdurend streven 
naar optimalisering van de Arbozorg. Dit betreft kwaliteit van de zorgaanpak, de organisatie van de 
zorgaanpak, de resultaten die dit heeft voor het ziekteverzuim en de kosten van de zorgaanpak. Kort 
gezegd is de ambitie om het (nog) beter te doen tegen minder kosten. De besparing wordt vooral 
gerealiseerd door: 
• overstap van abonnement naar verrichtingen (zelf uitvoeren onder eigen regie)  
• verlaging personeelskosten door onderscheid in verzuimaanpak complex, niet complex en door de 

mogelijkheid om eigen werknemers de regietaken te laten uitvoeren  waardoor out-of-pocket 
kosten kunnen worden verlaagd. 

• organisatorische samenwerking op het gebied van huisvesting, procesinrichting, systemen, 
aansturing & management en inkoopkracht. 

 
Complex -en niet complex verzuim 
De definitie van complex verzuim is: “verzuim waarbij de re-integratie in arbeid langer uitblijft dan 
verwacht mag worden op grond van klachten, aandoeningen, behandelingen of richtlijnen”. 
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We spreken van complex verzuim wanneer de ziekmelding van de werknemer meerdere oorzaken 
heeft. Soms is er geen sprake van een duidelijke medische oorzaak bij het verzuim, maar zijn er 
factoren in de omgeving (werk/privé) en de persoonlijke  omstandigheden waardoor de werknemer 
verzuimt. De oorzaken van complex verzuim kunnen heel divers van aard zijn, en moeten veelal in het 
“niet medische” worden gezocht.  
 
De kenmerken voor complex verzuim zijn: 

- Meervoudige problematiek 
- Dreigend langdurig 
- Meerdere partijen betrokken bij behandelplan 
- Onduidelijke herstelprognose 
- Passieve opstelling 
- Begeleiding kan niet op afstand 

 
De kenmerken voor niet complex verzuim zijn: 

- Enkelvoudige problematiek 
- Vaak kortdurend 
- Één partij betrokken 
- Heldere herstelprognose 
- Pro-actieve opstelling 
- Begeleiding kan op afstand 

 
Taken en verantwoordelijkheden in kader ziekteverzuim beheersingsbeleid 
Het terugdringen van ziekteverzuim is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van direct 
leidinggevende, werknemer, bedrijfsarts en verzuimbegeleiders, met dien verstande dat: 
• De direct leidinggevende verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werk, voor de aanpak van 

het ziekteverzuim en voor de begeleiding van de zieke werknemers, de re-integratie van zijn/haar 
werknemers met beperkingen en de sturing en beheersing van de aanpak;  

• De werknemer verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid, voor het mee werken aan herstel en 
voor het tijdig afgeven van signalen en het ondernemen van actie indien de werklast te hoog 
is/wordt, de motivatie vermindert of de gezondheid verslechtert; 

• De bedrijfsarts primair verantwoordelijk is voor de beoordeling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid, de beoordeling van de ziekmelding en de advisering over de relatie tussen 
belasting en belastbaarheid. 

 
Begeleiding verzuimdossier 
• De verzuimmedewerker van Health@Work plant afspraken bij de bedrijfsarts in en verstuurt 

hiervoor de uitnodiging. De verzuimmedewerker is bij niet-complex verzuim korter dan acht weken 
verantwoordelijk voor: 
- Het uitvoeren van belcontacten met de zieke werknemer 
- Bewaking en advisering op een juiste uitvoer van de Wet Verbetering Poortwachter 
- Dossieropbouw 
- Onderhoud contacten met de bedrijfsarts 

• De verzuimadviseur is bij complex verzuim of verzuim van langer dan 8 weken verantwoordelijk 
voor: 
- De bewaking en advisering op een juiste uitvoer van de Wet Verbetering Poortwachter 
- Dossieropbouw 
- Onderhoud contacten met de bedrijfsarts 

 
Voorwaarden 
Een effectief verzuimbeleid valt of staat met betrokkenheid, samenwerking en doelgerichtheid. 
Voorwaarden in de aanpak zijn dan ook: 
• Samenwerking: een goede ondersteuning door en samenwerking met deskundigen; 
• Goede informatie: adequate (verzuim)informatievoorziening voor sturing en beheersing; 
• Sturing en borging adequaat verzuimmanagement.  
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• De direct leidinggevende deelt samen met de werknemer en de Bedrijfsarts de verantwoording om 
het ziekteverzuim te beheersen. Andere disciplines vervullen desgewenst een rol bij de 
ondersteuning van het management en de werknemers.  

 
De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de medische beoordeling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid, het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden, de prognose van herstel en 
daarnaast voor advisering over de kwaliteit van de arbeid en re-integratiemogelijkheden.  
De leidinggevende tracht mogelijke obstakels binnen Yacht of bij de klant weg te nemen, en zorgt dat 
er contact tussen de werknemer en Yacht blijft. De werknemer denkt hier zo goed als mogelijk in mee.  
 
Een goede registratie van en betrouwbare kwantitatieve en kwalitatieve informatie over verzuim voor 
zowel management als bedrijfsartsen is noodzakelijk. De informatie wordt opgebouwd uit de algemene 
personeelsregistratie, de ziek- en betermelding registratie, registratie van behandeling, begeleiding en 
re-integratie. De vertrouwelijkheid van de gegevens dient te worden beschermd.  
 
Door adequate registratie van oorzaken, groeps-, omgevings- en werkkenmerken kan zicht worden 
verkregen op structurele en organisatiegebonden oorzaken van verzuim. Deze oorzaken kunnen dan 
op een doelgerichte wijze worden aangepakt. Periodieke rapportage over ontwikkelingen in het 
verzuim biedt mogelijkheden aan het management om het verzuim te evalueren en te sturen door 
aanpassing van maatregelen en eventueel beleid.  
 
Het management is verantwoordelijk voor de sturing (bepalen van doelstellingen) en beheersing 
(periodiek volgen/beoordelen van de ontwikkeling) van de aanpak van het ziekteverzuim. Hierbij 
beschikt zij over collectieve informatie van kantoren en van de Arbo dienst.  
 
Dossieropbouw 
Gedurende het ziekteverzuim begeleidingsproces legt de leidinggevende alle gegevens, documenten en 
correspondentie die betrekking hebben op het verloop van het ziekteverzuim vast. 
Dit re-integratiedossier vormt samen met de gegevens van de Arbo dienst het re-integratieverslag. Het 
UWV beoordeelt op basis van dit dossier of werkgever en werknemer hun verplichtingen zijn 
nagekomen.  
 
Een compleet re-integratiedossier bestaat uit: 
• Ziekmelding van de werknemer 
• Correspondentie met de zieke werknemer 
• Een duidelijk overzicht van de afspraken die zijn gemaakt, de acties die daaruit zijn gevolgd en met 

welk resultaat 
• Alle schriftelijke verslagen van de bedrijfsarts 
• Probleemanalyse en advies van de bedrijfsarts 
• Het Plan van Aanpak met de bijbehorende bijstellingen 
• Het advies van de Re-integratie Bevorderende Unit 
• Beslissing UWV t.a.v. de WIA-aanvraag 
• Overige correspondentie UWV 
• Rapportage omtrent ingezette interventies 
• Ontslagstukken 
• Overige correspondentie 

 
Re-integreren en passende arbeid 
In de eerste twee ziektejaren zullen alle activiteiten gericht moeten zijn op voorkomen van ziekte, 
verzuimbegeleiding en terugkeer in het arbeidsproces. Voor terugkeer in het arbeidsproces zal Yacht 
de volgende lijn volgen. 
 
Re-integreren in de eigen arbeid 
In eerste instantie rust op Yacht de plicht om de werknemer te re-integreren in de eigen arbeid. Als 
dat op korte termijn het geval is dan is veelal geen verdere re-integratieactie noodzakelijk. Als 
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terugkeer op korte termijn niet mogelijk is dan zal moeten worden beoordeeld of dat op termijn wel 
mogelijk is en welke stappen hiertoe moeten worden ondernomen. Yacht zal in samenspraak met de 
Bedrijfsarts en arbeidsdeskundige nagaan of terugkeer in het oude werk mogelijk is. Hierbij kan onder 
andere worden gedacht aan aanpassingen op de werkplek of wijzigen van roosters. 
 
Passende (andere) arbeid binnen/buiten de eigen organisatie 
Indien vast komt te staan dat terugkeer in de eigen functie dan wel een passende andere functie 
binnen de eigen organisatie niet meer tot de mogelijkheden behoort, moet de werkgever ook proberen 
de zieke werknemer te re-integreren bij een andere werkgever; buiten zijn eigen organisatie dus. Om 
invulling te geven aan deze re-integratieverplichting kan de werkgever gebruikmaken van een re-
integratiebedrijf. Indien daarbij sprake is van een extern en gecertificeerd re-integratiebedrijf, komen 
de kosten van het inschakelen van het re-integratiebedrijf voor subsidie in aanmerking: 50% van de 
kosten bij het inschakelen van het re-integratiebedrijf en 50% van de kosten op het moment dat 
sprake is van een succesvolle externe plaatsing.  
 
Op het moment dat de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige constateren dat terugkeer in oude functie 
niet meer mogelijk is dan zal in samenspraak met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige worden 
gekeken welke passende (andere) arbeid wel mogelijk is binnen de onderneming. Met de invoering van 
de Wet Verbetering Poortwachter is passende arbeid gedefinieerd als ‘alle arbeid die voor de krachten 
van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke geestelijke of sociale 
aard niet van hem kan worden gevergd`. 
 
Bij de beoordeling hiervan moet met de volgende elementen rekening worden gehouden: 
• Uit het verrichten van de (passende) arbeid mag niet het gevaar voortvloeien voor een verhoging 

van de arbeidsongeschiktheid. Het al dan niet passend zijn is sterk afhankelijk van de medische 
beperkingen en wordt daarmee derhalve grotendeels individueel bepaald; 

• Het niveau en de verantwoordelijkheden van de functie afgezet tegen het niveau en de 
verantwoordelijkheden van de bedongen functie; 

• De genoten opleiding van de werknemer; 
• De werkzaamheden die werden verricht voor de laatst bedongen werkzaamheden; 
• De werkzaamheden die behoren bij de functie ‘boven’ de bedongen functie; 
• Eerder opgedane werkervaringen/arbeidsverleden; 
• Het met de arbeid te verdienen loon, het aantal te werken uren en de tijdstippen waarop gewerkt 

moet worden; 
• De (on)mogelijkheid tot het volgen van korte cursussen; 
• De reisafstand tot het werk; 
• De werksfeer. 
 
Aanvaarden passende arbeid 
De werknemer is op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW) gehouden om in de eerste 104 weken 
ziekte passende arbeid te aanvaarden. In jurisprudentie is bepaald dat een werknemer andere dan 
bedongen arbeid moet accepteren indien de werkgever die in redelijkheid kan opdragen en de 
werknemer de werkzaamheden redelijkerwijs niet kan weigeren. Daarbij is nog van belang op te 
merken dat hoe ruimer de werkzaamheden in het contract kunnen worden omschreven, hoe eerder de 
aangeboden werkzaamheden hieronder kunnen vallen en hoe eerder deze werkzaamheden als passend 
zullen worden aangemerkt. Indien de werknemer om gezondheidsredenen aangeboden werk weigert, 
maar hij is hiervoor door de Bedrijfsarts dan wel in een arbeidsongeschiktheidsprocedure geschikt 
verklaard, dan is het aan hem te bewijzen dat de werkzaamheden desondanks niet passend zijn.  
 
Rol UWV 
Tijdens het re-integratietraject kan aan UWV worden gevraagd te adviseren over de vraag of de aan te 
bieden arbeid passend is. De arbodienst kan hier in voorkomende gevallen ook advies over uitbrengen, 
dit zal in de praktijk meestal voldoende zijn. 
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Ontslagprocedure 
Na de 1e 104 weken ziekte kan Yacht een beslissing nemen over (gedeeltelijk) ontslag van de 
werknemer. Bij een blijvende arbeidsongeschiktheid kan ontslag door de werkgever worden 
aangevraagd bij het CWI.  
 
Re-integratie Bevorderende Unit (RBU) 
De RBU is het kennis en adviespunt van de Randstad Holding op het gebied van re-integratie. 
Wanneer een werknemer 44 weken ziek is, wordt dit gesignaleerd door de RBU.  
De hoofddoelstelling van de RBU is winstmaximalisatie door: 
• het verlagen van de instroom in de WIA; 
• het verlagen van het ziekteverzuim en de daarbij behorende ziektekosten; 
• het verhogen van de inzetbaarheid van het personeel (indirecten en directen) 
De RBU geeft (on)gevraagd advies aan HR managers en casemanagers over de dossieropbouw en re-
integratiemogelijkheden van alle ziektegevallen die langer dan 44 weken voortduren. Dit doet de RBU 
ook inzake ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van de verschillende werkmaatschappijen. 
In week 44 vraagt de RBU het verzuimdossier van de werknemer op in verband met de pre-WIA toets. 

18.2. Procedure ziekteverzuim 

Ziekmelding 
De werknemer dient zich voor 09.00 uur telefonisch ziek te melden (of 1 uur voor aanvang van de 
werktijd) bij zijn direct leidinggevende en de opdrachtgever. De ziekmelding wordt eveneens door de 
werknemer digitaal gedaan in Mijn Yacht. 
 
Indien er geen contact mogelijk is met de leidinggevende, dient er via de voicemail een bericht 
achtergelaten te worden en wordt de ziekmelding door de werknemer telefonisch aan het betreffende 
kantoor doorgegeven. De direct leidinggevende dient in het geval van geen contact de zieke 
werknemer wel op de eerste ziektedag terug te bellen.  
 
De leidinggevende: 

- Vraagt hoe lang de werknemer verwacht ziek te zijn. 
- Checkt het telefoonnummer waarop de zieke werknemer bereikbaar is tijdens ziekte. 
- Vraagt na of de zieke werknemer tijdens zijn ziekte elders verblijft.  
- Zo ja, dan wordt ook het ‘Afwijkend verpleegadres’ ten behoeve van IP in Mondriaan ingevoerd 

inclusief telefoonnummer. Voor IP wordt het ‘Afwijkende verpleegadres genoteerd en 
doorgegeven aan de verzuimadviseur. 

- Maakt afspraken over een vervolg contact. 
 
Inschatting van de ziekmelding 
De leidinggevende neemt in de volgende gevallen eerst contact op met de verzuimadviseur als: 
• werknemer meldt zich (mogelijk) ziek als gevolg van een conflict; 
• werknemer meldt zich (mogelijk) ziek als gevolg van problemen of calamiteiten in de privé situatie. 
 
Gevolgen van een ‘late ziekmelding’  
• Op het moment dat een ziekmelding te laat wordt doorgegeven en/of wordt ingevoerd in de 

personeelssystemen, betekent dit dat de verzuimbegeleiding later start dan vooraf gewenst is. Als 
de melding te laat of niet wordt ingevoerd kan dit voor Yacht een sanctie van het UWV ten 
gevolge hebben.  

• Het is dus van belang dat de ziekmelding direct of in ieder geval dezelfde dat in het 
personeelssysteem wordt verwerkt. 

 
Herstelmelding  
Bij werkhervatting dient men zich uiterlijk ’s ochtends voor 09.00 uur bij de functionaris waar men zich 
heeft ziek gemeld telefonisch beter te melden. De herstelmelding dien je ook digitaal te verwerken in 
Mijn Yacht  
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Indien er geen contact mogelijk is met de leidinggevende, kan de herstelmelding ook worden 
doorgegeven aan een consultant van het desbetreffende kantoor of het hoofdkantoor.  
 
 
Frequent verzuim 
Wanneer een werknemer zich in 12 maanden drie of meer keer heeft ziek gemeld, spreken we van 
‘frequent ziekteverzuim’. Frequent verzuim is vaak een voorbode van langdurig verzuim of verborgen 
problematiek. Het volgende zal worden ingezet: 
 
• Na de derde ziekmelding, zal een verzuimgesprek worden ingepland met de leidinggevende en 

verzuimadviseur.  
• Na de vierde ziekmelding zal een verzuimgesprek worden ingepland met de leidinggevende en 

diens manager.  
• Na de vijfde ziekmelding zal een verzuimgesprek worden ingepland met de leidinggevende en 

Directeur Operations.  
 
Terugkoppeling van bevindingen zal schriftelijk en op indicatie telefonisch plaatsvinden aan de 
betreffende contactpersoon.  
 
Begeleiding en re-integratie langdurig zieken 
Yacht richt zich in de begeleiding van langdurig zieken op het houden van binding tussen haar en de 
werknemer en op een zo laag mogelijke drempel tot werkhervatting.  
In overleg met de werknemer creëren en benutten de leidinggevende en de bedrijfsarts optimaal de 
re-integratiemogelijkheden. De wijze waarop de relatie tussen de werknemer en Yacht wordt 
vastgehouden is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de langdurig zieke werknemer.  
 
In dit kader is het frequent contact onderhouden met de langdurig zieke werknemer belangrijk. Van 
groot belang is hierbij het duidelijk krijgen van de mogelijkheden die de werknemer heeft en het 
benutten daarvan.  
 
Samengevat wordt in de aanpak gestreefd naar fundamentele aandacht voor: 
• De kwaliteit van het werk, de organisatie en het leidinggeven; 
• De wijze van omgaan met en aanspreken van de (zieke) werknemer; 
• De eigen verantwoordelijkheid van de werknemer voor werk en gezondheid; 
• Het weerbaarder maken van de werknemer; 
• Het vermijden van arbeidsrisico’s. 
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Wet Verbetering Poortwachter 
In de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) staat beschreven welke verplichtingen de werkgever en de 
werknemer hebben tijdens het ziekteverzuim in de eerste 2 jaar. De WVP noemt een aantal stappen in 
het verzuimproces die vastgelegd moeten worden.  
 

 
Stroomdiagram Wet Verbetering Poortwachter 
 
Probleemanalyse 
De Probleemanalyse wordt opgesteld door de bedrijfsarts. De werknemer komt op het spreekuur  
‘1e probleemanalyse’ bij de bedrijfsarts en bespreekt de klachten. De bedrijfsarts en de werknemer 
maken, indien mogelijk, afspraken over de re-integratie mogelijkheden. Deze afspraken worden door 
de bedrijfsarts vastgelegd in de Probleemanalyse.  
 
De Probleemanalyse moet in de 6e week van verzuim opgesteld zijn door de bedrijfsarts. De werkgever 
kan besluiten hiervan af te wijken als daar een zeer gegronde reden voor is (bijv. als de werknemer 
binnenkort 100% hersteld is).  
 
Bijstelling Probleemanalyse 
De Bijstelling Probleemanalyse wordt opgemaakt door de bedrijfsarts en gebruikt als evaluatie 
formulier bij een volgende afspraak tussen de werknemer en de bedrijfsarts.  
 
Plan van Aanpak 
Het Plan van Aanpak is de uitkomst van het gesprek tussen werkgever en werknemer. Doel van het 
Plan van Aanpak is om op basis van de Probleemanalyse, zoals door de bedrijfsarts is opgesteld, een 
stappenplan te maken om de zieke werknemer snel en succesvol weer zijn eigen werkzaamheden te 
laten vervullen, voor zover dit mogelijk is. Is dit niet mogelijk dan zal naar vervangende 
werkzaamheden gezocht moeten worden. Het Plan van aanpak moet uiterlijk in de 8ste verzuimweek 
opgesteld worden door de werknemer en leidinggevende.  
 
Bijstelling Plan van Aanpak 
Er wordt een bijstelling Plan van Aanpak opgesteld als er sprake is van een wijziging in het Plan van 
Aanpak. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld de re-integratiestappen worden gewijzigd, de 
werknemer een terugval heeft of uiteindelijk toch geopereerd moet worden.  
Wanneer er geen wijzigingen zijn in het re-integratie proces hoeft het Plan van Aanpak niet gewijzigd 
te worden.  
 
Vervroegde IVA aanvraag 
Wanneer de medeweker volledig arbeidsongeschikt is en er geen zicht is op herstel kan er een 
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vervroegde IVA worden aangevraagd. IVA staat voor Inkomensvoorziening volledig 
arbeidsongeschikten. 
Normaal gesproken wordt de WIA aanvraag (WIA staat voor Wet werk en inkomensvoorziening naar 
arbeidsvermogen) in de 87e week gedaan, en wordt de uitkering na 2 jaar ziekte aan de werknemer 
verstrekt.  
 
Eerstejaars evaluatie  
In het kader van de verzuimbegeleiding dien je te evalueren in hoeverre de met de werknemer 
gemaakte afspraken ter bevordering van de re-integratie worden uitgevoerd. Deze evaluatie moet voor 
de tweeënvijftigste verzuimweek worden uitgevoerd.  
 
Actueel Oordeel 
De bedrijfsarts stelt het Actueel Oordeel op als de werknemer ziek uit dienst gaat en meer dan tien 
weken ziek is geweest en bij twee jaar ziekte. In het Actueel Oordeel geeft de bedrijfsarts de stand van 
zaken weer van de situatie ten tijde van het laatste contact dat heeft plaatsgevonden. 
 
Eindevaluatie Plan van Aanpak 
Deze Eindevaluatie vult de werkgever in samen met de werknemer. Doel is om inzichtelijk te krijgen 
wat de stand van zaken is tijdens de WIA aanvraag, alsmede inzichtelijk te krijgen in hoeverre de 
afspraken in het Plan van Aanpak ook zijn nagekomen c.q. of er voldoende aan de re-integratie 
gewerkt is. 
 
WIA aanvraag naar UWV 
De werknemer ontvangt de WIA aanvraag van het UWV en moet samen met het aanvraagformulier het 
hele re-integratiedossier opsturen naar het UWV.  
 
Voorlichting consequenties WIA aan de werknemer 
Indien op basis van het re-integratieverslag verwacht mag worden dat de werknemer (gedeeltelijk) in 
de WIA terecht zal komen, informeert de leidinggevende eventueel samen met de verzuimadviseur na 
uiterlijk 83 weken arbeidsongeschiktheid de werknemer over de consequenties van het (gedeeltelijk) in 
de WIA terecht komen. 
 
Indien de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan maatregelen gericht op re-
integratie en/of aanvaarding van passende arbeid weigert, kan de werkgever: 
• De loondoorbetaling stopzetten; 
• De arbeidsovereenkomst na verkregen toestemming van het CWI opzeggen, ondanks het feit dat 

de eerste 104 weken van ziekte dan nog niet is verstreken (nadat van de UWV een second opinion 
is ontvangen). 

 
Indien het UWV van mening is dat de werknemer onvoldoende haar verplichtingen is nagekomen, kan 
het UWV besluiten: 
• De WIA–aanvraag niet in behandeling nemen; 
• Opleggen van een geheel of gedeeltelijke, blijvende of tijdelijke weigering van de WIA-uitkering. 
 
Preventie 
Preventie richt zich op het voorkomen van ziekte door beïnvloeding van de kwaliteit én organisatie van 
het werk en de werkomstandigheden. Enerzijds wordt dit vorm gegeven door het bewustzijn van en 
het inspelen op risicofactoren te stimuleren. Anderzijds door individueel en/of collectief vroegtijdig 
correctieve acties te nemen.  
 
Gerealiseerd door: 
• Het bespreken van de werksituatie en van (dreigend) verzuim in gesprekken tussen de werknemer 

en de leidinggevende. 
• Het periodiek aandacht besteden in diverse overlegvormen (MT, DO, bila, etc.) aan de 

arbeidsomstandigheden en aan oorzaken en ontwikkeling van het verzuim.  
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• Programma’s ter voorkoming van gezondheidsklachten op basis van analyses van de 
verzuimcijfers. 

• Het organiseren van het inzicht in dreigende knelpunten: 
o Risico-inventarisaties (onderzoek naar oorzaken van verzuim, wettelijk verplicht);  
o Arbeidsomstandighedenanalyses (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek); 
o Medewerkerbelevingsonderzoek; 
o Preventief gesprek tussen werknemer en verzuimadviseur;  
o Preventief spreekuur (ook wel arbeidsomstandighedenspreekuur) bij de bedrijfsarts. 

 
Door de leidinggevende tijdig te informeren over de werkomstandigheden en eventuele knelpunten 
daarbij, kunnen preventief maatregelen worden genomen om individuele situaties te verbeteren.  
 
Zwangerschap en werk 
Twee weken, na het melden van de zwangerschap, geeft de leidinggevende voorlichting aan de 
werknemer omtrent de wijze waarop hiermee rekening gehouden zal worden binnen de werksituatie. 
 
De aandachtspunten zijn: 
• Aanpassingen in het werk; 
• Bijzondere voorzieningen zoals zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, 

aangepaste werk- en rusttijden, afgesloten ruimte om te rusten of borstvoeding te geven. 
 
De werknemer overlegt aan de werkgever een verklaring van de verloskundige of arts waar de 
vermoedelijke bevallingsdatum in staat. Tevens vult de werknemer een aanvraagformulier in voor de 
aanvraag van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
 
De leidinggevende meldt op de dag dat de werknemer met zwangerschapsverlof gaat de werknemer 
ziek ten gevolge van zwangerschap. Op grond van de Wet Arbeid en Zorg krijgt de werknemer een 
uitkering inzake de ziektewet. 
 
Ook ziekte voor (en na) de zwangerschapsverlof die het gevolg is van de zwangerschap of de  
bevalling wordt als zodanig gemeld. De werknemer krijgt dan ook een uitkering van 100% inzake de 
ziektewet. 
 
De personeelsadministratie informeert de Arbo dienst en het UWV. 
 
Melding bedrijfsongevallen 
Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ernstige arbeidsongevallen 
onverwijld telefonisch (binnen 24 uur) aan de Arbeidsinspectie te melden. De melding moet daarna zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan de Arbeidsinspectie worden bevestigd.  
 
Een arbeidsongeval is een ongeval dat plaatsvindt bij of als gevolg van werkzaamheden. Ongevallen 
die plaatsvinden op weg naar en van het werk worden niet als arbeidsongevallen aangemerkt.  
 
Er is sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt of ernstig lichamelijk 
of geestelijk letsel oploopt. Van ernstig letsel is sprake als een slachtoffer zodanige schade aan de 
gezondheid heeft opgelopen dat deze – binnen 24 uur- tot opname in een ziekenhuis leidt. Dit ter 
behandeling  of observatie. Wanneer het slachtoffer echter direct na poliklinische behandeling weer 
naar het werk of naar huis kan is geen sprake van ernstig letsel. 
 
Bij melding van een ongeval aan de Arbeidsinspectie wordt alle actuele en relevante informatie 
geregistreerd. Op basis van deze informatie bepaalt de Arbeidsinspectie of nader onderzoek 
plaatsvindt. 
 
Indien het een ongeval betreft veroorzaakt door derden wordt tevens de afdeling Juridische Zaken 
geïnformeerd om te bezien of een en ander verhaald kan worden. 
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Bijlage 1 Overzicht urensoorten IP bonusregeling  

 

Uursoort Impact op bonus 

Afname Compensatieuren Directe uren 
Commerciële ondersteuning Directe uren 
Gewerkte uren Directe uren 
Normale uren weekend Directe uren 
Opbouw Compensatieuren Directe uren 

OR uren Directe uren 
Overwerk ma - vrij Directe uren 
Overwerk zaterdag Directe uren 
Overwerk zon - feestdag Directe uren 
    
Opleidingsuren Indirecte uren IP 

Sabbatical uren Indirecte uren IP 
Vakantie uren Indirecte uren IP 
Vakantie Yacht Indirecte uren IP 
Zwangerschapsverlof uren Indirecte uren IP 
    
Buitengewoon verlof uren Indirecte uren Yacht 

Kort verzuim uren Indirecte uren Yacht 
Kortdurend zorgverlofuren, 100% Indirecte uren Yacht 
Langdurend zorgverlof Indirecte uren Yacht 
Leegloop uren Indirecte uren Yacht 
MVO Uren Indirecte uren Yacht 
Onbetaald verlof uren Indirecte uren Yacht 

Overleg Uren Indirecte uren Yacht 
Reisuren Indirecte uren Yacht 
Ziekte uren Indirecte uren Yacht 
Zwangerschapsklacht uren Indirecte uren Yacht 

    

Uursoort Impact op bonus 

Feestdag uren Hiermee wordt het aantal werkbare uren verminderd 

Parttime uren Urensoort dient voor een volledige maandverantwoording, heeft nergens impact op 
Ouderschapsverlof uren Hiermee wordt het aantal werkbare uren verminderd 

NietGewerkteUrenExternen Is geen uursoort voor IP'ers 

 

https://columbus.yacht.nl/organisatie/arbeidsvoorwaarden/Documents/Bonusregeling%20IP%202013%20urensoorten.pdf
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