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Onderhandelaars arbeidsvoorwaardenakkoord CAO RDW 2013-2015 
Juni 2014 
 
1. Looptijd  
Partijen komen een looptijd overeen van 27 maanden, te weten: 1 april 2013 tot 1 juli 2015. 
 
2. Loonparagraaf  
Aan elke medewerker die in dienst is op 1-4-2013 en op de laatste dag van de maand dat het onderhavig 
akkoord formeel tot stand is gekomen, wordt een eenmalige bruto uitkering verstrekt van € 600,- bruto. 
Het bedrag wordt naar rato berekend van de arbeidsduur en de datum van indiensttreding vanaf 1-5-2013 
tot de datum waarop het akkoord formeel tot stand is gekomen.  
 
Met ingang van 1-4-2014 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 1,2 %. De algemene 
salarisverhoging werkt door in de pensioenen en uitkeringen. 
 
Met ingang van 1-1-2014 wordt aan alle medewerkers jaarlijks 7,2 uur naar rato van het dienstverband 
verschaft, welke uren worden uitbetaald dan wel op verzoek worden toegevoegd aan het FAP-spaarverlof 
op basis van huidige verloftoekenning.  
 
Het plafond van het maximum aantal te sparen FAP-uren wordt uitgebreid van 720 uur naar in totaal 950 
uur bij een fulltime dienstverband.  
 
Met ingang van 1-4-2015 vindt een algemene salarisverhoging plaats van 1,5 %. De algemene 
salarisverhoging werkt door in de pensioenen en uitkeringen.  
 
 
3. Loopbaan en scholing 
Persoonlijk budget 
Iedere medewerker in vaste dienst heeft per 1-1-2011 iedere 3 jaar, aanspraak op een persoonlijk 
loopbaanbudget van € 1000, - dat hij gedurende drie jaar op eigen initiatief kan besteden aan 
loopbaanadvies of andere activiteiten die bijdragen aan zijn loopbaanontwikkeling en zijn inzetbaarheid. 
De aanvraag en besteding van het budget blijft desgewenst vertrouwelijk. Partijen spreken af dat dit 
budget per 1-1-2014 opnieuw aan iedere medewerker in vaste dienst ter beschikking wordt gesteld.  
 
Vakkennis op de keuringslocaties 
Voor de kennisoverdracht en toetsing van technische regelgeving maakt de RDW gebruik van het 
instrument van e-learning. Deze vorm van online kennisoverdracht maakt plaats- en tijdonafhankelijk 
onderwijs mogelijk. Naast deze individuele kennisoverdracht heeft de RDW ingezet op klassikaal 
onderwijs zoals bijvoorbeeld over regelgeving met betrekking tot remmenbanken, de opleiding tot 
steekproefcontroleur en verhoor- en rapportagetechnieken. Met deze wijze van blended learning (een 
combinatie van online leren en contactonderwijs) wil de RDW optimaal invulling blijven geven aan de 
scholing van technisch medewerkers.       
 
 
4. Arbeidpotentieel  
Doorwerken na pensioen 
In het Arbeidsvoorwaardenakkoord van 2011-2012 is, in afwachting van wetgeving op dit gebied, een 
afspraak gemaakt over een tijdelijke mogelijkheid om na het bereiken van de aow-gerechtigde leeftijd 
door te kunnen werken. Deze tijdelijke regeling was tot 1 januari 2014 van kracht. Partijen spreken af dat 
deze afspraak onder dezelfde voorwaarden met ingang van 1 januari 2014 wordt verlengd voor de duur 
van onderhavig akkoord.  
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Externe inhuur van derden 
De RDW maakt gebruik van drie vormen van tijdelijke externe inhuur. Naast de externe inhuur van o.a. 
ZZP’ers ten behoeve van het opvangen van ziekte, bij projecten en ten behoeve van piekwerkzaamheden, 
maakt de RDW gebruik van uitzendkrachten en wordt voor (ICT) projecten specialistische kennis 
ingehuurd. De RDW blijft erop toezien dat deze specialistische kennis wordt overgedragen en er geen 
extra externe inhuur zal plaatsvinden daar waar sprake is van structurele werkzaamheden. 
 
 
5. Duurzame inzetbaarheid  
De RDW continueert het beleid vastgelegd in de HR-Strategie 2012-2017, dat gericht is op duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers en maakt daarbij gebruik van de ter beschikking staande instrumenten 
zoals Vitaliteit en Veiligheid, waarover door de RDW aan het begin van deze onderhandelingsronde een 
presentatie is gegeven. Gedurende de looptijd van dit akkoord zal de RDW de vakbonden inzicht geven in 
de voortgang ervan.  
 
 
6. Aanstelling in algemene dienst 
Door middel van een aanstelling in algemene dienst wordt het gevoel van één RDW en daarmee de 
interne samenwerking, bredere inzetbaarheid en slagvaardigheid versterkt. Een aanstelling in algemene 
dienst kan bijdragen aan een bredere inzetbaarheid en de interne doorstroom van medewerkers en 
functieroulatie bevorderen. Een aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor de 
medewerker: de functie en de standplaats in de aanstelling blijven ongewijzigd tot het moment dat de 
medewerker van functie verandert. Een plaatsing in een andere functie geschiedt altijd in overleg met de 
medewerker en houdt rekening met de passendheid van de functie conform de bepalingen zoals 
vastgelegd in artikel 88 eerste lid en vierde lid van het Rechtspositiereglement RDW. 
 
Partijen spreken af om de evaluatie van de pilot die momenteel bij de divisie van R&I loopt, af te 
wachten. Indien deze pilot door OR positief wordt geëvalueerd zal er een aanstelling in algemene dienst 
voor alle medewerkers worden ingevoerd. 
 
 
7. Starters op de arbeidsmarkt  
De RDW erkent dat jeugdwerkloosheid een actueel thema is. De RDW voelt zich mede verantwoordelijk 
om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van instroom van starters op de arbeidsmarkt. Er wordt 
echter geconstateerd dat de mogelijkheden hiertoe beperkt zijn. Partijen maken hiervoor de volgende 
afspraken: 

• De RDW zal jaarlijks tussen de 30 en 40 stage- en afstudeerplaatsen beschikbaar blijven stellen; 
• In het kader van de Participatiewet heeft de RDW reeds 4 jongeren met een arbeidsbeperking 

(Wajongers) geplaatst. De RDW zal zich blijven inzetten om jongeren met een arbeidsbeperking 
in te laten stromen daar waar dit mogelijk is. 

• De RDW zal bij de werving en selectie van medewerkers inspanningen verrichten om jonge 
schoolverlaters in te laten stromen voor functies waarbij werkervaring van ondergeschikt belang 
is; 

• Jongeren die in dienst zijn bij de RDW krijgen met behulp van bestaande instrumenten de kans 
zich verder te ontwikkelen in hun loopbaan. 

   
 

8. Leidraad herplaatsing 
De Leidraad herplaatsing wordt aangepast. Zowel werkgever als werknemer spant zich in om gedurende 
de herplaatsingstermijn een passende functie te vinden. Indien het binnen 18 maanden niet mogelijk is 
gebleken een herplaatsingskandidaat te herplaatsen in een passende functie kan er reorganisatieontslag 
worden verleend ingevolge artikel 135 van het Rechtspositiereglement RDW. Partijen spreken af dat de 
herplaatsingstermijn kan worden verlengd indien zich bijzondere individuele omstandigheden voordoen 
wegens zicht op herplaatsing op korte termijn.  
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9. Technische wijzigingen 
Onderstaand zijn de overeengekomen technische wijzigingen op hoofdpunten weergegeven. 
Voor de volledige teksten wordt verwezen naar de bijlage. 
 
De overige wijzigingen zijn van regeltechnische aard en herstel van omissies in tekst. In de formalisering 
van het arbeidsvoorwaardenakkoord zullen de toepasselijke bepalingen van het Rechtspositiereglement 
RDW nog worden aangepast aan de terminologie en inhoud van voornoemd onderhavig akkoord.  
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