
 
 
PROTOCOL BEHOREND BIJ DE KIWA CAO 2012  
 
 
Kiwa N.V. en de vakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak zijn, naast hetgeen 
is vastgelegd in de CAO per 1 januari 2012, het volgende overeengekomen. 
 
1. Looptijd Kiwa-CAO 
 
De looptijd van de Kiwa CAO is van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. 
 
2. Variabele beloning 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het in de eerste helft van 2012 uitgevoerde 
onderzoek naar het functioneren van het systeem van variabele beloning zal in overleg met 
de Ondernemingsraad bezien worden of en hoe het systeem van variabele beloning 
aangepast moet worden. 
 
3. Haalbaarheidsonderzoek invoering persoonlijk budget 
 
In 2012 zal een onderzoek starten naar de haalbaarheid van de invoering van een 
persoonlijk budget ter vervanging van het keuzesysteem arbeidsvoorwaarden zoals 
opgenomen in de cao onder artikel 9. 
 
4. Aantal ATV-uren 
 
Het aantal ATV-dagen wordt teruggebracht van 13 dagen (104 uren) naar 11 dagen (88 
uren) op jaarbasis. De waarde van 2 ATV-dagen bedraagt  0,77% van het bruto 
maandsalaris. Het terugbrengen van het aantal ATV-uren wordt gecompenseerd door het 
verhogen van het bruto maandsalaris met 1%. Dit betekent een structurele salarisverhoging 
van 0,23% 
 
5. PAS gerechtigde leeftijd (artikel 6 lid 6) 
 
Met ingang van 12 juni 2012 zal de leeftijd waarop gebruik gemaakt mag worden van de 
Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS) verhoogd worden van 57 jaar naar 3 jaar voor 
de pensioengerechtigde leeftijd respectievelijk van 59 jaar naar 1 jaar voor de 
pensioengerechtigde leeftijd. Tevens kan slechts van de PAS regeling gebruik gemaakt 
worden door medewerkers die 10 jaar of langer in dienst zijn van een Kiwa bedrijf of de 
rechtsvoorganger daarvan en die een arbeidsovereenkomst hebben waarop de Kiwa cao 
van toepassing verklaard is. 
Voor werknemers die vóór 12 juni 2012 reeds gebruik maken van de PAS regeling blijft de 
regeling van kracht zoals die gold tot 12 juni 2012. 
 
6. Arbeidstijdverkorting oudere werknemers (artikel 6 lid 5) 
 
Met terugwerkende kracht vanaf  1 januari 2012 zal de leeftijd waarop gebruik gemaakt 
mag worden van de arbeidstijdverkorting oudere werknemers verhoogd worden van 57 
jaar naar 3 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd respectievelijk van 59 jaar naar 1 jaar 
voor de pensioengerechtigde leeftijd. Tevens kan slechts van de arbeidstijdverkorting 
oudere werknemers gebruik gemaakt worden door medewerkers die 10 jaar of langer in 
dienst zijn van een Kiwa bedrijf of de rechtsvoorganger daarvan en die een 
arbeidsovereenkomst hebben waarop de Kiwa cao van toepassing verklaard is. 
Voor werknemers die vóór 1 januari 2012 reeds gebruik maken van de arbeidsverkorting 
oudere werknemers blijft de regeling van kracht zoals die gold tot 1 januari 2012. 
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7. Levenslooptoelage 
 
Als gevolg van het afschaffen van de levensloopregeling kunnen geen nieuwe deelnemers 
meer toetreden tot de regeling. De bestaande levenslooptoelage van 1% zal daarom in het 
bruto salaris opgenomen worden. De schaalgedeelte van het salaris wordt als gevolg 
hiervan met 1% verhoogd. De levenslooptoelage wordt daarmee onderdeel van het 
pensioengevend salaris. 
 
8. Salaris 
 
Met ingang van 1 januari 2012 zal een structurele salarisverhoging van 1% over het 
schaalgedeelte van het salaris plaatsvinden. 
 
9. Garantietoelage 
 
Met ingang van 1 januari 2012 zal een structurele verhoging van 1% over het garantiedeel 
van het salaris plaatsvinden. 
 
10. Eenmalige uitkering 
 
Per 1 augustus 2012 ontvangen de werknemers een eenmalige uitkering van 0,3% van het 
tabelsalaris. 
 
 
 
Rijswijk, 
12 juni 2012 
 
 


