
Principeakkoord DNV KEMA cao 2013 – 2015 
D.d. 3 december 2013 
 
 
1) Salaris 
 
2013 
Salarisverhoging per 1 april 2013: conform tabel, met ijkpunt 1,1%. De tabel ziet er dan als 
volgt uit: 
 

Relatieve positie 

t.o.v. ijksalaris → 

Beoordeling  

                     ↓ 

 

< 80% 

 

80 tot 

92% 

 

92 tot 

100% 

 

100 tot  

108% 

 

 

108 tot 

116% 

Uitstekend 8,10% 6,10% 4,60% 3,35% 2,10% 

Boven norm 6,60% 4,85% 3,35% 2,10% 1,10% 

Op norm/goed 5,10% 3,35% 2,35% 1,10% 0,35% 

Onder norm 1,35% 0,60% 0,10% 0,00% 0,00% 

 
Uitbetaling met terugwerkende kracht vanaf april 2013 in december 2013. 
Tevens per 1 april 2013 een verhoging van de ijksalarissen met 1,1%.  
 
2014 
Salarisverhoging per 1 april 2014:  
 

- Voor medewerkers in level 12 of lager conform tabel, met ijkpunt 1,6% 
- Voor medewerkers in level 13 of hoger conform tabel, met ijkpunt 0% 
 

Zie onderstaand beide tabellen: 
 
Tabel level 12 en lager: 
 

Relatieve positie 

t.o.v. ijksalaris → 

Beoordeling  

                     ↓ 

 

< 80% 

 

80 tot 

92% 

 

92 tot 

100% 

 

100 tot  

108% 

 

 

108 tot 

116% 

Uitstekend 8,60% 6,60% 5,10% 3,85% 2,60% 

Boven norm 7,10% 5,35% 3,85% 2,60% 1,60% 

Op norm/goed 5,60% 3,85% 2,85% 1,60% 0,85% 

Onder norm 1,85% 1,10% 0,60% 0,00% 0,00% 

 



 

Tabel level 13 en hoger: 
 

Relatieve positie 

t.o.v. ijksalaris → 

Beoordeling  

                     ↓ 

 

< 80% 

 

80 tot 

92% 

 

92 tot 

100% 

 

100 tot  

108% 

 

 

108 tot 

116% 

Uitstekend 7,00% 5,00% 3,50% 2,25% 1,00% 

Boven norm 5,50% 3,75% 2,25% 1,00% 0,00% 

Op norm/goed 4,00% 2,25% 1,25% 0,00% 0,00% 

Onder norm 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
Harmonisatie per 1 januari 2014: afschaffen / overgang van de bestaande bonussen (korte 
termijn en lange termijn) en overgang van winstdelingsregeling KEMA naar 
winstdelingsregeling DNV (dit geldt voor medewerkers in level 12 en lager) en 
gedifferentieerde winstdelingsregeling DNV (Bonus Bank) (dit geldt voor medewerkers in 
level 13 en hoger). Er zijn twee groepen te onderscheiden: 
 

Groep 1: Medewerkers met bonussen + winstdelingsregeling (level 13 en hoger) 
Groep 2: Medewerkers met alleen de winstdelingsregeling (level 12 en lager) 

 
Wanneer medewerkers in groep 1 door het afschaffen van de genoemde bonussen een 
nadeel hebben wordt dit voor 2/3 gecompenseerd in het vaste salaris, conform methodiek 
instemmingsverzoek aan de OR. Ingangsdatum 1 januari 2014. Verder geldt voor hen per 1 
april 2014 bovenstaande tabel voor level 13 en hoger. Verder zullen zij deelnemen aan de 
gedifferentieerde winstdelingsregeling van DNV. 

 
Voor groep 2 geldt dat zij met ingang van 1 januari 2014 zullen deelnemen aan de 
wereldwijde winstdelingsregeling van DNV. Per 1 april 2014 geldt voor hen bovenstaande 
tabel voor level 12 en lager. Op deze wijze profiteert ook deze groep op een bepaalde 
manier van de harmonisatieslag van variabele beloning, zoals deze geldt voor medewerkers 
in Groep 1. Dat wil zeggen; doordat er voor de medewerkers t/m level 12 een hogere 
verhoging geldt (1,6% hoger dan voor level 13 en hoger) ontvangen zij ook een (relatief) 
hoger maandsalaris.  
 
De ijksalarissen zullen met ingang van 1 april 2014 met 1,6% stijgen, voor alle levels. 
 
Voorwaarde voor dit akkoord is verder een integrale instemming van de OR op de 
harmonisatieregels en overige bepalingen in het Instemmingsverzoek Harmonisatie 
Compensation & Benefits, zonder aanvullende voorwaarden of voorbehouden en voor zover 
er in voorliggend document niet bewust van wordt afgeweken.  
 



Tevens blijven alle overige afspraken uit het eerdere principe akkoord, zoals over de 
regelingen, etc. van toepassing, voor zover er in voorliggend document niet bewust van 
wordt afgeweken. Zie hiervoor onderstaande bepalingen. 
 
 
2) Looptijd: 2 jaar, tot 1 april 2015. 

 

3) Artikel 21 CAO: De volgende vergoedingsregelingen uit dit artikel zullen uit de CAO 

worden geschrapt, en worden DNV KEMA bedrijfsregelingen, ter bespreking met de OR, 

en onderworpen aan het instemmingsrecht (zoals vermeld in artikel 27 WOR): 

a) Onkostenvergoeding per overnachting 

b) Hardshipvergoedingen 

c) Reistijdregeling 

d) Overwerkregeling 

e) Ploegenrooster en klokurenmatrix 

f) Consignatie – over aanpassing van de vergoedingen in regeling is overeenstemming, 

zie tekst hieronder. 

g) Bedrijfshulpverlening – over aanpassing van deze regeling is overeenstemming, zie 

tekst hieronder. 

De CAO blijft leidend ten aanzien van leeftijden (genoemd in de overwerkregeling, 

ploegenrooster en consignatieregeling) en ten aanzien van afbouw toeslagen (genoemd 

in de regeling ploegenrooster en consignatie). 

 

Consignatievergoedingen worden aangepast naar: 

Maandag tot en met vrijdag: EUR 17,50 

Zaterdag EUR 45 

Zon- en feestdag EUR 50 

Week EUR 182,50 

Bedrijfshulpverlening: 

a) Werknemers die werkzaamheden verrichten in het kader van de bedrijfsbrandweer 

en bedrijfshulpverlening hebben recht op de volgende vergoedingen: 

I. Voor het volgen van lessen en oefeningen buiten de reguliere arbeidstijd, per 

uur: EUR 18,50 

II. De reiskosten indien de lessen en oefeningen niet aansluitend aan de werkdag 

plaatsvinden 

III. Voor BHV werkzaamheden die op zaterdagen en zondagen plaatsvinden, geldt 

een toeslag conform de CAO 

b) Bij langdurige deelname in dit kader worden de volgende gratificaties toegekend: 



I. 10 jaar: EUR 255,37 

II. Iedere 5 jaar daarboven EUR 339,24. 

 

In de CAO komt een verwijzing naar de DNV KEMA bedrijfsregelingen. Met uitzondering 

van de aanpassingen voor wat betreft Consignatie en Bedrijfshulpverlening blijft de 

inhoud van de regelingen uit artikel 21 tot nader order vooralsnog ongewijzigd van 

kracht. 

4) De bedrijfsregelingen zullen in drie groepen worden weergeven: 

a) Algemeen deel, voor alle cao medewerkers van toepassing; 

b) Een specifiek TIC deel en; 

c) Een specifiek Consultancy deel. 

 

5) Het Sociaal Beleidskader wordt uit de CAO geschrapt. In plaats daarvan geldt nu het 

Sociaal Plan, dat de status van aparte CAO heeft. Over dit Sociaal Plan zal op korte 

termijn verder overleg plaatsvinden, om te spreken over de looptijd en toekomstige 

inhoud. 

 

6) Winstdeling artikel 15: de hier beschreven winstdelingen worden vervangen door 

winstdelingsregeling van DNV (met ingang van 1 januari 2014). De harmonisatie van de 

variabele beloning zal ter instemming worden voorgelegd aan de OR. 

 

7) Conform eerdere afspraken wordt de levensloopbijdrage met ingang van 1 januari 2014 

verhoogd van 1,5% naar 2%. 

 

8) Artikel 27, bedrag aanvullend pakket collectieve ziektekostenverzekering wordt 

aangepast naar EUR 26,29. 

 


