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1 VOORWOORD  

 

Bijgaand het personeelshandboek met de arbeidsvoorwaarden, interne regelingen en 

huishoudelijk reglement van SKS Professionals BV die gelden vanaf 1 augustus 2017. 

 

In dit personeelshandboek staan op overzichtelijke wijze alle geldende arbeidsvoorwaarden 

en interne regelingen vermeld. Sommige regelingen staan op meerdere plaatsen genoemd 

in verband met de duidelijkheid en volledigheid. 

 

Waar hij/hem c.q. werknemer staat bedoelen wij uiteraard ook vrouwelijke werknemers. 

De medewerker is gehouden door de werkgever rechtsgeldig doorgevoerde wijzigingen (die 

redelijk en billijk zijn), waaronder begrepen wijziging c.q. intrekking van de bij SKS Professionals 

BV geldende regelingen en vaststellingen van nieuwe regelingen. 

 

Dit handboek maakt onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst. Indien anders in 

de arbeidsovereenkomst is vermeld gaat de arbeidsovereenkomst voor op deze 

voorwaarden. 

 

Deze versie van het personeelshandboek is daarmee de volledige vervanger van  

voorgaande versies. Mocht het zo zijn dat tussen werkgever en werknemer separate 

afspraken zijn gemaakt die niet aansluiten op dit reglement, dan wordt hiervoor een door 

beide partijen ondertekend addendum gemaakt met hierin opgetekend de afwijkende 

afspraken. 
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2 DIENSTVERBAND  

 

2.1 Dienstverband voor bepaalde tijd 

 

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na ommekomst van de bepaalde tijd 

van rechtswege. Minimaal 1 maand voorafgaand aan het aflopen van een dienstverband 

voor bepaalde tijd wordt schriftelijk kenbaar gemaakt of het contract al dan niet wordt 

verlengd en onder welke voorwaarden. Dit geldt niet voor projectovereenkomsten of 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een duur korter dan 6 maanden.  

 

2.2 Proeftijd 

 

Zoals wettelijk bepaald hanteert SKS geen proeftijd bij dienstverbanden voor bepaalde tijd 

van 6 maanden of korter. Bij dienstverbanden voor bepaalde tijd tussen de 6 maanden en 2 

jaar  of bij dienstverbanden voor onbepaalde tijd wordt een proeftijd van 1 maand 

gehanteerd. Tijdens de proeftijd kunnen zowel SKS Professionals BV als de werknemer het 

dienstverband met onmiddellijke ingang beëindigen. 

 

2.3  Beëindiging dienstverband 

 

(1) Opzegging: de werknemer kan een arbeidsovereenkomst, aangegaan voor 

(on)bepaalde tijd, opzeggen met inachtneming van de met de werknemer 

overeengekomen opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De 

opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand, volgend op de 

maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. 

(2) Pensioengerechtigde leeftijd: het dienstverband eindigt in ieder geval, zonder dat 

opzegging is vereist, op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt.  

(3) Ontslag op grond van dringende redenen: hiervoor wordt verwezen naar de artikelen 

van het Burgerlijk Wetboek.  

 

2.4 Fulltime dienstverband 

 

(1) De gebruikelijke arbeidstijd bedraagt 40 uur per week, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. 

(2) Voor de gedetacheerde professionals geldt dat de werktijden gelijk zijn aan de 

werktijden bij de klant. Voor het kantoorpersoneel zijn de werktijden van maandag 

tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur met een lunchpauze van een half uur, 

tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
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3 SALARIS  

 

3.1 Bruto maandsalaris 

 

De werknemer ontvangt 12 maal per jaar een voor hem vastgesteld bruto maandsalaris. 

Salarisaanpassingen vinden door SKS Professionals BV plaats op basis van schriftelijk 

vastgelegde afspraken en alleen met goedkeuring van de directie. Salaristoezeggingen 

kunnen alleen door de directie worden gedaan. 

 

3.2 Uitbetaling bij ziekte 

 

(1) De werknemer behoudt, wanneer hij ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid 

te verrichten, gedurende de eerste 52 weken gerekend vanaf de eerste ziektedag 

aanspraak op het overeengekomen salaris. SKS Professionals BV zal 70% van het 

overeengekomen vaste salaris uitbetalen met uitzondering van de eerste 4 weken 

waarover 100% vergoed zal worden. Indien in de eerste 52 weken van de 

arbeidsongeschiktheid het inkomen onder het dan geldende minimumloon daalt, zal 

het minimumloon de uitkering worden.  SKS Professionals BV behoudt zich het recht de 

uitbetaling bij ziekte gedurende maximaal 12 maanden te wijzigen indien zich hier 

omtrent wetswijzigingen voordoen.  

(2) De tweede 52 weken gerekend vanaf de eerste ziektedag heeft werknemer recht op 

een uitkering van 70% van het salaris, ook indien dit bedrag lager is dan het geldende 

minimumloon . 

(3) Indien de werknemer wegens ziekte 4 weken aaneengesloten verhinderd is geweest 

werkzaamheden te verrichten, kan de onkosten- en/of reiskostenvergoeding tot aan 

zijn werkhervatting worden geschorst. Tevens behoudt SKS Professionals BV zich het 

recht voor om een eventuele ter beschikking gestelde bedrijfsauto na de genoemde 

4 weken terug te halen. 

(4)  De werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien: 

- de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt; 

- het gevolg is van een gebrek waarover hij bij het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst SKS Professionals BV opzettelijk valse/geen inlichtingen 

heeft gegeven; 

- er sprake is van opzettelijke genezingsbelemmering of vertraging van de 

genezing; 

- de werknemer weigert - hoewel hij daartoe in staat is - passende arbeid te 

verrichten. 

(5) Indien de werknemer in het geval dat hij een derde aansprakelijk kan stellen voor 

verlies van inkomen in verband met zijn arbeidsongeschiktheid, dan zal hij zijn 

aanspraak op deze derde overdragen aan SKS Professionals BV, waarvoor hij een 

bedrag zal ontvangen gelijk aan het bedrag dat hij zou hebben ontvangen indien er 

geen derde bij de arbeidsongeschiktheid van de werknemer betrokken zou zijn 

geweest. SKS Professionals BV zal het alsdan aan de werknemer verschuldigde 

bedrag in maandelijkse termijnen aan de werknemer voldoen. 

(6) SKS Professionals BV zal zich niet op het in het vorige lid bepaalde beroepen indien en 

voor zover de werknemer de derde wel aansprakelijk kan stellen, doch de door hem 

geleden schade niet op de derde te verhalen is. 
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3.3 Vakantietoeslag  

 

Per 1 juni van elk jaar heeft werknemer recht op een vakantietoeslag. Deze toeslag 

bedraagt 8% van het totaal van het in de voorafgaande 12 maanden betaalde bedrag aan 

vaste bruto maandsalarissen en eventuele toeslagen die gelijk zijn gesteld met het bruto 

maandsalaris (b.v. functierelevante toeslag). Uitbetaling vindt plaats in de maand mei van 

elk jaar. Indien het dienstverband geen vol jaar heeft geduurd, betaalt SKS Professionals BV 

de toeslag naar evenredigheid. 

 

3.4 Onkostenvergoeding 

 

Afhankelijk van de functie kan de werknemer in aanmerking komen voor een 

onkostenvergoeding, dit ter beoordeling van de directie. SKS Professionals BV acht onder 

andere de volgende onkosten in de onkostenvergoeding te zijn begrepen: 

- parkeer-, pont- en tolgelden; 

- kleine kosten onderweg (bedragen van met name horecaverstrekkingen lager dan 

  € 4,50 per keer, worden geacht in de onkostenvergoeding te zijn begrepen); 

- vakliteratuur. 

Na 4 weken afwezigheid door ziekte kan SKS Professionals BV de uitbetaling van de 

maandelijkse onkostenvergoeding staken. 
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4 ARBEIDSBEPALINGEN 

 

4.1 Nevenfuncties 

 

(1) De werknemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKS 

Professionals BV tijdens de duur van het dienstverband geen andere betaalde 

werkzaamheden verrichten, noch in enigerlei vorm met het bedrijf van SKS 

Professionals BV concurrerend bedrijf vestigen, mededrijven of doen drijven, hetzij 

direct, hetzij indirect, of in welke vorm ook bij een dergelijk bedrijf belang hebben of 

daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, hetzij tegen een vergoeding, 

hetzij om niet. 

(2) SKS Professionals BV zal haar toestemming niet onthouden zolang het uitoefenen van 

de nevenfunctie het functioneren van de werknemer bij SKS Professionals BV niet 

nadelig beïnvloedt, zulks ter beoordeling van SKS Professionals BV. 

 

4.2 Octrooibepalingen/intellectuele eigendomsrechten 

 

De werknemer verplicht zich aan SKS Professionals BV over te dragen en draagt, voor zover 

mogelijk, hierbij aan SKS Professionals BV over – voor zover althans de hierna te noemen 

rechten niet reeds van rechtswege aan SKS Professionals BV toekomen uit hoofde van het 

tussen partijen bestaande dienstverband - alle rechten, van welke aard ook, zowel in 

Nederland als elders, op en voortvloeiende uit uitvindingen van de werknemer in het kader 

van de uitoefening van zijn functie bij SKS Professionals BV. 

 

4.3 Geheimhouding 

 

Werknemer betracht strikte geheimhouding ten aanzien van alle gegevens en/of informatie 

van werkgever, met werkgever gelieerde vennootschappen en ondernemingen, de 

opdrachtgever of de onderneming van werkgever of opdrachtgever betreffende. Alle 

informatie die werknemer ter kennis komt zal werknemer uitsluitend aanwenden ten 

behoeve van de uitoefening van zijn/haar functie en met inachtneming van de wettelijke 

bepalingen omtrent privacy in het algemeen. 

Overtreding van het in artikel 4.3 genoemde geheimhoudingsbeding vormt voor de 

werkgever een dringende reden voor beëindiging op staande voet van de dienstbetrekking. 

4.4 Boete 

 

In geval van overtreding van het bepaalde in artikelen 4.1, 4.2, en 4.3 verbeurt werknemer, in 

afwijking van het bepaalde in artikel 7: 650 lid 3, 4 en 5 BW, aan werkgever een direct en 

zonder nadere aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete, 

welke gelijk is aan één bruto maandsalaris per overtreding en te vermeerderen met € 450,- 

voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd het recht van werkgever 

vergoeding te vorderen van de volledige schade, alsmede nakoming. Betaling van de 

boete ontslaat werknemer dan ook niet van de in artikel 4.1, 4.2 en 4.3 opgenomen 

verplichtingen. 
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4.5 Concurrentie- en relatiebeding 

 

1. Het is de werknemer verboden om gedurende een tijdvak van één jaar na het eindigen 

van het dienstverband zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever 

in dienst te treden bij of op welke wijze en op welke contractbasis dan ook 

werkzaamheden of activiteiten te verrichten voor een onderneming waar de werknemer 

in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het eindigen van de 

arbeidsovereenkomst in opdracht van de werkgever werkzaamheden heeft verricht, 

alsmede ondernemingen die in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het 

eindigen van het dienstverband reeds een overeenkomst tot dienstverlening met de 

werkgever hebben gesloten, ongeacht of daaraan op dat moment reeds uitvoering is 

gegeven, alsmede voor ondernemingen die in de periode van twaalf maanden 

voorafgaand aan het eindigen van het dienstverband een offerte bij de werkgever 

hebben opgevraagd (aspirant-opdrachtgevers).  

2. Onder het verbod zoals omschreven in lid 1 van dit artikel wordt onder meer, doch niet 

uitputtelijk, verstaan het via derden inzetten van de werknemer bij een onderneming 

waar de werknemer in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het eindigen 

van de arbeidsovereenkomst in opdracht van de werkgever werkzaamheden heeft 

verricht, alsmede ondernemingen die in de periode van zes maanden voorafgaand aan 

het eindigen van het dienstverband reeds een overeenkomst tot dienstverlening met de 

werkgever hebben gesloten, ongeacht of daaraan op dat moment reeds uitvoering is 

gegeven, alsmede voor ondernemingen die in de periode van zes maanden 

voorafgaand aan het eindigen van het dienstverband een offerte bij de werkgever 

hebben opgevraagd (aspirant-opdrachtgevers). 

3. Het is de werknemer verboden om na beëindiging van het dienstverband om welke 

reden dan ook gedurende twaalf maanden op enigerlei wijze, direct of indirect te 

bevorderen dat andere werknemers van de Werkgever een dienstverband aangaan met 

een nieuwe werkgever, werkzaam op hetzelfde terrein of gelijksoortig als dat van de 

werkgever, dan wel in dienst treden bij de werknemer zelf, indien hijzelf een onderneming 

gelijk of gelijksoortig of aanverwant aan die van de werkgever vestigt of  hierin een 

financieel belang heeft of verwerft en ongeacht of werknemer dit doet ten behoeve van 

zichzelf of van derden; 

4. Onder het begrip derden zoals omschreven in lid 2 van dit artikel worden onder meer, 

doch niet uitputtelijk, verstaan alle bij de inzet van de werknemer bij een onderneming 

betrokken partijen. 

5. In geval van overtreding van de verboden zoals opgenomen onder lid 1 en lid 2 van dit 

artikel zal de werknemer een boete zijn verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro) voor 

elke overtreding, alsmede voor iedere dag dat de overtreding voortduurt een boete van 

€ 500 (vijfhonderd euro), dan wel heeft de werkgever het recht om volledige 

schadevergoeding te vorderen, terwijl bij overtreding gedurende de dienstbetrekking de 

werkgever bovendien het recht heeft de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang te 

beëindigen wegens een dringende reden. 

 

 

4.6 Auteursrechtclausule 

 

SKS Professionals BV is op grond van de Auteurswet 1912 auteursrechthebbende op alle 

werken die daarvoor in aanmerking komen, gemaakt door de werknemer tijdens zijn 

dienstverband. Voor zover de Auteurswet op dit punt gewijzigd zou worden, verbindt de 

werknemer zich de auteursrechten op door hem tijdens het dienstverband gemaakte 

werken over te dragen aan SKS Professionals BV middels een daarvoor benodigde akte. 
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4.7 Eigendommen van werkgever en / of opdrachtgever 

 

Alle zaken, van welke aard of in welke vorm dan ook, inclusief verveelvuldigingen van deze 

zaken, ten aanzien waarvan of waarmee werknemer zijn werkzaamheden verricht, zijn en 

blijven eigendom van werkgever c.q. opdrachtgever, zelfs indien bedoelde zaken voor 

werknemer zijn vervaardigd. 

 

Het is werknemer verboden de in artikel 4.7 bedoelde zaken zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van werkgever dan wel opdrachtgever mee naar huis te nemen 

en/of aan derden te tonen en/of op enige wijze aan derden mededeling te doen van de 

inhoud of strekking van deze zaken. Tenzij dit passend is in het kader van de door werknemer 

uit te voeren werkzaamheden. 

 

Werknemer is verplicht de in dit artikel bedoelde zaken op eerste verzoek bij werkgever c.q. 

opdrachtgever in te leveren. In elk geval dient inlevering plaats te vinden in geval van 

schorsing en bij beëindiging van het dienstverband, respectievelijk op de eerste dag nadat 

de schorsing is opgelegd, dan wel de laatste dag van het dienstverband. 

 

Verder zijn van toepassing alle relevante bepalingen, zoals vermeldt in het algemene SKS 

Professionals BV Personeelshandboek. 
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5 VERLOFREGELINGEN 

 

5.1 Aantal vakantiedagen 

 

Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. Vakantiedagen worden in de loop van 

het kalenderjaar opgebouwd. Ten aanzien van het aantal vakantiedagen gelden de 

volgende uitgangspunten: 

- De werknemer die in fulltime dienstverband werkzaam is, heeft aanspraak op 24 

vakantiedagen en 4 bonusdagen per kalenderjaar. De werknemer die in parttime 

dienstverband werkzaam is, heeft aanspraak op een evenredig aantal 

vakantiedagen en bonusdagen;  

- De eerste 4 ziektedagen in het kalenderjaar worden in mindering gebracht op de 4 

bonusdagen.  

- De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst is (geweest), heeft 

aanspraak op een evenredig aantal vakantiedagen en bonusdagen per 

kalenderjaar; 

- De werknemer die ouder is dan 45 jaar, heeft aanspraak op 1 extra vakantiedag per 

kalenderjaar. De werknemer die in parttime dienstverband werkzaam is, gedurende 

het jaar de leeftijd van 45 bereikt of een deel van het kalender jaar in dienst is 

(geweest) heeft aanspraak op een evenredig deel van deze extra vakantiedag; 

- Een werknemer is wettelijk verplicht om zijn wettelijke vakantiedagen (4 keer het 

aantal uren per week, zoals contractueel overeengekomen) binnen zes maanden na 

het opbouwjaar op te maken. Doet een werknemer dat niet, dan vervallen deze 

vakantiedagen. De regeling is met name ingevoerd (wettelijk) om werknemers te 

stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen met het oog op hun veiligheid en 

gezondheid. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen 5 jaar na het kalenderjaar 

waarin de dagen zijn opgebouwd. 

- SKS Professionals BV kan in elk kalenderjaar 3 dagen als verplichte vakantiedagen 

(snipperdagen) aanwijzen. Deze dagen kunnen in de loop van het jaar worden 

aangewezen indien de opdrachtgever van de werknemer de afdeling of het bedrijf 

voor één of meer dagen sluit. 

- In overleg kunnen werkgever en werknemer in ruil voor opgespaarde vakantiedagen 

een financiële regeling treffen. Het gaat dan om de bovenwettelijke vakantiedagen 

(dus niet voor wettelijke vakantiedagen). 

 

5.2 Procedure opname vakantiedagen 

 

(1) De werknemer die is gedetacheerd, dient zijn aanvraag voor vakantiedagen in 

eerste instantie in bij zijn verantwoordelijke manager bij de klant en volgens de regels 

die gelden bij de klant. Na goedkeuring dient de medewerker zijn aanvraag in bij SKS, 

zoals beschreven in lid 2.  

(2) De werknemer dient zijn aanvraag voor opname van vakantiedagen tijdig (uiterlijk 5 

werkdagen voorafgaand aan de verlofperiode) in via de daarvoor bestemde tool, 

namelijk https://sks.vrijedagen.nl/ Indien naar het oordeel van de verantwoordelijke 

manager de te verrichten werkzaamheden de opname van vakantiedagen niet 

toelaat, wordt de werknemer hiervan tijdig (uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan 

de verlofperiode) op de hoogte gesteld. 

(3) Afwijzing van de aanvraag geschiedt in alle gevallen schriftelijk en met redenen 

omkleedt. 

(4) De maximale duur van een vakantie is 3 aaneengesloten weken. Afwijkingen zijn 

alleen mogelijk in overleg met directie.   

https://sks.vrijedagen.nl/
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5.3 Bijzondere dagen 

 

(1) Op de volgende feestdagen worden geen werkzaamheden verricht: 

- Nieuwjaarsdag (1 januari); 

- Koningsdag (27 april); 

- 2de Paasdag (variabel); 

- Hemelvaartsdag (variabel); 

- 2de Pinksterdag (variabel); 

- Beide kerstdagen (25 en 26 december); 

 

 

(2) Feestdagen die samenvallen met dagen waarop de betrokken werknemer (in 

parttime of fulltime dienstverband) normaliter geen werkzaamheden verricht, worden 

niet gecompenseerd. 

5.4 Buitengewoon verlof 

 

(1) Buitengewoon verlof met behoud van salaris wordt toegekend in geval van: 

 

- Ondertrouw 1 dag 

- Huwelijk 2 dagen 

- Huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m 2e 

graad, indien het huwelijk op een werkdag wordt 

gesloten 

1 dag 

- Overlijden van partner, (schoon)ouder of (stief)kind Dag van overlijden t/m dag 

van begrafenis/crematie 

(max. van 5 werkdagen) 

- Overlijden van broer, zus, schoonzus of zwager 2 dagen 

- Overlijden van grootouder (van partner) of 

kleinkind (van partner) 

1 dag 

- Bevalling partner 2 dagen 

- Verhuizing op verzoek van SKS 2 dagen 

- Verhuizing op eigen verzoek met schriftelijke 

goedkeuring van verantwoordelijke manager 

1 dag 

- Bij 25- of 40-jarig huwelijk van werknemer indien 

deze trouwdag op een werkdag valt  

1 dag 

- Bij viering van 40-, 50- of 60-jarig huwelijksfeest van 

(schoon)ouders, indien deze trouwdag op een 

werkdag valt  

1 dag 

 

1e graad = (schoon)ouders, (stief)kinderen, partner van kinderen 

2e graad = grootouders + grootouders van partner, kleinkinderen + kleinkinderen van 

partner, broers en zussen + broers en zussen van partner  

 

(2) Onder partner wordt verstaan de persoon met wie een verbinding is door een huwelijk, 

geregistreerd partnerschap of duurzaam huishouden (minimaal 6 maanden).  
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5.5 Ziekte tijdens vakantiedagen 

 

(1) Indien medewerker tijdens vakantie ziek wordt moet hij dit zo snel mogelijk, binnen 24 

uur, melden bij werkgever.  

(2) Medewerker dient een adres en/of telefoonnummer doorgeven waarop hij te 

bereiken is op zijn vakantie adres. 

(3) In de vakantieplaats moet de medewerker zich onder behandeling van een arts 

stellen en hiervan bewijzen bewaren.  

(4) De zieke medewerker keert, als zijn fysieke toestand het toelaat, zo snel mogelijk terug 

naar Nederland.  

(5) Is de vakantietermijn om en kan de medewerker op medische gronden nog niet 

terugkeren, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan 

reizen.  

(6) Werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact met de 

werkgever op zodat de werkgever hem kan laten oproepen voor het spreekuur van 

de bedrijfsarts. 

(7) Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer wegens ziekte geen 

werkzaamheden verricht, zullen niet als vakantiedagen worden aangemerkt. 

(8) Indien de werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dient hij -voor zover mogelijk - te 

handelen conform de ziekmeldingsprocedure. 

(9) Werknemer behoudt tijdens ziekte recht op zijn wettelijke vakantiedagen (4 keer het 

aantal uren per week, zoals contractueel overeengekomen). Bovenwettelijke 

vakantiedagen komen te vervallen bij langdurige ziekte (4 weken of langer). 

5.6 Onbetaald verlof 

 

Het is in beginsel niet toegestaan extra vrije dagen op te nemen bij wijze van onbetaald 

verlof. De werknemer kan evenwel voor uitzonderlijke gevallen een met reden omkleed 

verzoek indienen. SKS Professionals BV is niet gehouden het betreffende verzoek te 

honoreren. 

 

5.7 Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 

(1) De werkneemster heeft aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof van 

tenminste 16 aaneengesloten weken. De werkneemster bepaalt de aanvang van het 

zwangerschaps- en bevallingsverlof, met dien verstande dat het verlof niet eerder 

dan 6 weken en niet later dan 4 weken voor de verwachte bevallingsdatum zal 

aanvangen. In het geval de feitelijke bevalling later plaatsvindt dan de verwachte 

bevallingsdatum, wordt het zwangerschaps- en bevallingsverlof verlengd met de 

periode gelegen tussen de verwachte en feitelijke bevallingsdatum. 

(2) De werkneemster dient, ter zake van de verwachte bevallingsdatum, tijdig een 

medische verklaring te overleggen. 

(3) Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie hij 

ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, heeft de medewerker 

(gedurende een tijdvak van vier weken) recht op verlof met behoud van loon voor 

twee dagen waarop hij arbeid pleegt te verrichten. Het recht bestaat vanaf de eerste 

dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de werknemer woont. 

(4) Rond de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie 

hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, heeft de 

medewerker recht op drie werkdagen (onbetaald) verlof.  
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5.8 Artsbezoek 

 

Van de medewerker wordt verwacht dat hij dokters-, tandarts- of ziekenhuisbezoek zoveel 

mogelijk in eigen tijd laat plaatsvinden. Als dit niet mogelijk is wordt er voor een dergelijk 

bezoek maximaal 2 uur buitengewoon verlof verleend. De werknemer dient bedoeld verlof 

vooraf aan te vragen bij zijn verantwoordelijke manager. In bijzondere gevallen is langer 

verlof toegestaan. 

 

5.9 Verlof bij behandeling van verminderde fertiliteit 

 

Het bezoeken van artsen in verband met de behandeling van verminderde fertiliteit vallen 

onder de artsbezoekregeling van artikel 5.8. Voor de overige uren die werknemer nodig heeft 

voor de behandeling komen de uren voor 50% voor rekening van werkgever en voor 50% 

voor rekening van de verlofuren van werknemer. Deze regeling geldt alleen nadat 

werkgever schriftelijk toestemming heeft gegeven. Daarnaast alleen voor het aantal en de 

soort behandelingen die deel uitmaken van de vergoedingen van het basispakket van de 

zorgverzekeringen. Het geldende maximum is 3 behandelingen. 

5.10 Calamiteiten- en kort verzuimverlof 

 

Een werknemer heeft recht calamiteitenverlof bij ‘onvoorziene omstandigheden die een 

onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen’. Het gaat dan om acute noodsituaties, 

waarbij de werknemer direct actie moet ondernemen. Daarnaast heeft een werknemer recht 

op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden’. 

Hieronder vallen in elk geval de volgende situaties: 

- de bevalling van de echtgenote, geregistreerde partner of samenwonende;  

- het overlijden en de lijkbezorging van een huisgenoot of bloed- en aanverwant in de 

eerste en tweede graad;  

- spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of 

ziekenhuisbezoek. Dit geldt zowel voor de werknemer zelf, als voor de begeleiding van 

een partner, ouder of kind; 

- noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van een partner, ouder of kind. Na de 

eerste ziektedag kan de werknemer voor de verdere verzorging kortdurend zorgverlof 

opnemen. 

Verder heeft een werknemer op grond van de WAZO recht op calamiteitenverlof voor het 

uitoefenen van zijn kiesrecht en voor het uitvoeren van een door de wet of overheid 

opgelegde verplichting (denk aan een geboorteaangifte) die niet in zijn vrije tijd kan 

plaatsvinden. 
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6 VERZEKERINGEN 

 

6.1 Zorgverzekering 

 

(1) Met ingang van 1 januari 2006 zijn alle werknemers verzekerd volgens het zorgstelsel. 

Hierbij sluiten zij in privé een basisverzekering af, welke door de werknemer in privé 

wordt betaald.  

(2) De werknemers kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering welke 

loopt via Van Steensel Assurantiën B.V.. Via deze tussenpersoon wordt een korting 

gegeven op de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen. De premie wordt 

door de werkgever ingehouden op het netto salaris van de werknemer en betaald 

aan de verzekeraar (Aevitae). 

6.2 Collectieve pensioenverzekering 

 

(1) Alle werknemer worden aangemeld bij de collectieve pensioenverzekering van SKS 

Professionals BV (Generali). De pensioenverzekering omvat een ouderdomspensioen, 

een weduwe/weduwnaarspensioen en een wezenpensioen. 

(2) Alle werknemers zijn verplicht jaarlijks voor 30 november het mutatieformulier 

Pensioenen getekend ter hand te stellen aan HR.  

 

6.3 WGA gat verzekering 

 

Voor iedere werknemer geldt een verplichte WGA gat verzekering (de Goudse), waarvan de 

premie volledig voor rekening van de werknemer komt. De premie wordt door SKS 

Professionals BV ingehouden bij de maandelijkse salarisbetaling aan werknemer. 

 

 Een groot inkomensrisico geldt voor werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt 

zijn en hun verdiencapaciteit niet (voldoende) benutten. Zij ontvangen na de 

loongerelateerde periode een WGA-vervolguitkering ter hoogte van 70% x het minimumloon 

x het arbeidsongeschiktheidspercentage. In de praktijk komt dat neer op een ingrijpende 

inkomensterugval, met uitkeringen tussen € 5.532,- en € 10.028,- per jaar*. 

 

 De WGA-gatverzekering van De Goudse vult daarom de WGA-vervolguitkering aan tot 70% x 

het laatstverdiende loon** x het arbeidsongeschiktheidspercentage. 

 
*Gebaseerd op het minimumloon per 1 januari 2016. 

**Dit loon is gemaximeerd op het WIA-jaarloon (januari 2016 van € 52.766,-).  

 

 



SKS Professionals personeelshandboek versie XI d d  01.08.2017    Pagina 16 van 41   

 

7 AUTOLEASEREGELING 

 

7.1 Definities en Algemeen 

 

 

Werkgever  SKS Professionals BV, zoals genoemd in de arbeidsovereenkomst. 

   

Werknemer  een ieder die met werkgever een arbeidsovereenkomst heeft 

gesloten en in aanmerking komt voor een bedrijfsauto. 

 

Bedrijfsauto  een door de werkgever aan werknemer, ter uitvoering van zijn  

functie, genoemd in de arbeidsovereenkomst, beschikbaar 

gestelde lease- of huurauto. 

 

Leasecontract  het contract tussen werkgever en de leasemaatschappij waarin alle 

gegevens en afspraken betreffende de bedrijfsauto’s zijn 

opgenomen. 

 

Uitleenovereenkomst de overeenkomst tussen werkgever en werknemer met betrekking 

SKS auto   tot de bedrijfsauto die werkgever aan werknemer ter beschikking 

stelt. 

 

Directie   lid van de directie van SKS Professionals BV 

 

 

 Algemeen 

 

Het lease- / huurreglement dient als aanvulling op de door de leasemaatschappij gestelde 

regels. Alle regels dienen strikt te worden nageleefd. De werknemer dient de bedrijfsauto als 

een "goed huisvader" te beheren.  

 

In al die gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de letter van de tekst voor meer 

dan één uitleg vatbaar is, beslist werkgever. 

 

De leasemaatschappij wordt door de werkgever aangewezen. 

 

Deze regeling is van toepassing indien de directie het noodzakelijk acht dat de medewerker 

recht heeft op een auto die door SKS ter beschikking wordt gesteld. 

 

Het is niet toegestaan te roken in de lease- / huurauto. Kosten voor reiniging, die voortvloeien 

uit het niet nakomen van deze regel, zijn voor kosten van de werknemer.  

 

Procedure 

 

Bij aflevering van de bedrijfsauto wordt de reeds ingevulde "Uitleenovereenkomst SKS auto" aan 

werknemer overhandigd, welke  werknemer moet tekenen. Een kopie kan in het eigen dossier 

worden bewaard. 
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7.2 Auto tijdens eerste maanden van het dienstverband 

 

Voor de duur van de proeftijd en bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (zolang deze 

overeenkomst loopt) kan aan de werknemer een “tijdelijke” auto ter beschikking worden 

gesteld. Deze auto kan een bedrijfsauto zijn die werkgever op dat moment over heeft, of een 

huurauto.  Tijdens deze periode gelden dezelfde regels zoals genoemd in het lease-/ 

huurreglement.  

 

7.3 Merk / type bedrijfsauto 

 

De werknemer heeft de mogelijkheid een prijsopgave aan te vragen van alle auto’s die in de 

courantheidsklasse A vallen van MultiLease, al dan niet voorzien van extra’s. De lijst met deze 

auto’s en de prijzen worden verstrekt via HR. Bij de keuze voor een auto uit deze 

courantheidsklasse A kan de auto na 6 maanden kosteloos worden ingeleverd bij 

uitdiensttreding.  

 

Wenst de werknemer een ander merk/type auto, dan bovenstaand bedoeld, zal HR een 

prijsopgave doen bij diverse leasemaatschappijen. Er wordt dan gekozen voor de gunstigste 

voorwaarden. In dit geval tekent de werknemer een auto overeenkomst, waarin o.a. staat 

beschreven wat de kosten voor de werknemer zijn bij vroegtijdige beëindiging van het 

leasecontract.  

 

Beleid van SKS is dat er wordt gestreefd naar een wagenpark met een zo laag mogelijke CO2 

uitstoot. Van de werknemer wordt verwacht hiermee rekening te houden met de keuze voor 

een leaseauto.  

 

Alle handelingen met betrekking tot het bestellen van de bedrijfsauto dienen uitsluitend via 

werkgever te worden gedaan. Werkgever bepaalt per contract met welke brandstof gereden 

gaat worden.  

 

De keuze van de lease auto (o.a. merk en type) en de leasevoorwaarden dienen altijd door de 

werkgever goedgekeurd te worden. 

 

Het aanbrengen van accessoires is slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de 

leasemaatschappij en werkgever. De meegeleasede accessoires blijven eigendom van de 

leasemaatschappij. 

 

7.4 Lease- / huurtermijn 

 

Een bedrijfsauto wordt in voor een door de leasemaatschappij vast te stellen periode (meestal 

48 maanden) toegewezen aan een bepaalde werknemer, die hiertoe een overeenkomst met 

de werkgever aangaat. Afhankelijk van merk en type kan door werkgever en / of 

leasemaatschappij worden afgeweken van bovengenoemde termijn. 

 

7.5 Bestuurder 

 

De bedrijfsauto mag uitsluitend bestuurd worden door de betrokken werknemer en partner. 

Voor gebruik door anderen is vooraf toestemming van de werkgever vereist. Iedere bestuurder 

dient in het bezit te zijn van een voor Nederland geldig rijbewijs. 
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7.6 Inname bedrijfsauto 

 

De werkgever behoudt zich het recht voor om de ter beschikking gestelde auto op elk, door 

werkgever gewenst, tijdstip in te nemen. Hieronder is begrepen doch niet beperkt de situatie 

dat de werknemer langer dan 4 weken arbeidsongeschikt is alsmede de situatie dat de 

werknemer een bedrijfsauto naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verband met zijn 

(nieuwe) functieomschrijving niet (meer) nodig heeft. Een en ander ter beoordeling van de 

werkgever.  

 

7.7 Lease-/huurbedrag / eigen bijdrage 

 

Werkgever vergoedt het lease-/huurbedrag op basis van de navolgende klassen: 

 

1. De werkgever bepaalt de keuze van de bedrijfsauto 

2. Tot max. €525,00  per maand excl. BTW en excl. brandstof. 

3. Tot max. €600,00  per maand excl. BTW en excl. brandstof. 

4. Tot max. €675,00  per maand excl. BTW en excl. brandstof. 

5. Tot max. €750,00  per maand excl. BTW en excl. brandstof. 

 

 

Werkgever stelt vast in welke klasse werknemer wordt ingedeeld, dit staat vermeld in de 

arbeidsovereenkomst, of in een aanvulling daarop. De leasebedragen zijn gebaseerd op 

auto’s met een benzine motor. Het leasen van auto’s met diesel motoren is alleen mogelijk in 

overleg met de directie. 

 

Werkgever behoudt zich het recht voor om de leaseauto’s te voorzien van bedrijfsbestickering.  

Waarbij de sticker op de nummerplaat verplicht op de auto aanwezig moet zijn. 

 

Overschrijdt het lease-/huurbedrag het bedrag behorende bij de klasse waarin werknemer is 

ingedeeld, dan geldt hiervoor een eigen bijdrage. Het werkelijke leasetarief mag nimmer het 

lease-/huurbedrag van de volgende klasse overschrijden. Voor klasse 5 geldt een maximale 

overschrijding van € 75,00. De eigen bijdrage voor de werknemer is het verschil tussen het lease- 

/huurbedrag (excl. BTW) en bovenstaande vergoeding. Deze bijdrage wordt maandelijks op 

het salaris ingehouden en blijft gelijk voor de gehele duur van het leasecontract. Indien echter 

het leasebedrag tussentijds wijzigt door uitbreiding of wijziging van accessoires aan de auto op 

verzoek van de werknemer, dan wordt de eigen bijdrage overeenkomstig gewijzigd. 

 

7.8 Zakelijk gebruik 

 

Als zakelijke kilometers worden aangemerkt de voor de uitoefening van de functie noodzakelijk 

verreden kilometers. Tevens worden kilometers verreden om personeelsvergaderingen en 

festiviteiten bij te wonen als zakelijke kilometers aangemerkt. 

 

7.9 Privé gebruik 

 

Alle niet zakelijke kilometers worden als privé beschouwd. De privé verreden kilometers 

worden, binnen redelijke grenzen (12.000 km per jaar), niet in rekening gebracht. 
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7.10 Meer / minder kilometers 

 

Kosten of voordeel bij meer of minder kilometers zoals vermeld in het leasecontract zijn voor 

rekening van werkgever. Indien de kilometrage is overschreden door buitensporig privégebruik 

behoudt werkgever het recht deze kosten door te belasten aan werknemer.  

 

7.11 Aflevering bedrijfsauto 

 

Wanneer de bedrijfsauto afgeleverd wordt, ontvangt werknemer tevens de benodigde 

documenten. De brandstofpas wordt zo spoedig mogelijk nagezonden, evenals de overeen-

komst gebruik bedrijfsauto, welke door werknemer getekend retour gezonden dient te worden. 

De inhoud van deze overeenkomst spreekt voor zich. 

 

Volg de richtlijnen van gebruik, die in het instructieboek van iedere bedrijfsauto staan en dat 

door de leasemaatschappij is toegestuurd. Dit kan veel ongemakken en extra kosten 

besparen. 

 

Tot de standaard uitrusting van de bedrijfsauto behoort: 

- de standaard gereedschappen die door de fabriek zijn meegeleverd; 

- een gevarendriehoek; 

- 1 set reservelampen; 

- schadeformulier; 

- sleutel + reservesleutel (alleen bij leasewagens); 

 

De documenten die bij de bedrijfsauto horen: 

- reparatiebonnen; 

-  kentekenbewijs; 

- groene kaart; 

- brandstofpas met pincode; 

- handleiding. 

 

Werknemer is verplicht een geldig rijbewijs te tonen bij het afleven van zijn leaseauto.  

 

7.12 Beëindiging leasecontract 

 

Drie maanden voor het verstrijken van het leasecontract dient werknemer contact op te 

nemen met werkgever over hoe en wat na afloop van het leasecontract. Indien werkgever dit 

gewenst acht en leasemaatschappij dit mogelijk vindt, kan werkgever het leasecontract 

verlengen. Het leasecontract eindigt door het verstrijken van de looptijd. 

 

Bij voortijdige beëindiging van het leasecontract op verzoek van de werknemer, bijv. bij 

beëindiging van het dienstverband, zijn alle door de leasemaatschappij in rekening te brengen 

kosten en de kosten van werkgever voor rekening van die werknemer.  

 

In alle overige gevallen waarbij het leasecontract wordt beëindigd zijn de kosten voor rekening 

van de werkgever (behalve bij ontslag op staande voet), tenzij het kosten betreft 

voortvloeiende uit 7.14. 

 

7.13 Kosten vervangende auto bij schade / reparatie / onderhoud 

 

Bij inzet van een vervangende auto in Nederland voor een periode langer dan 24 uur zijn de 

kosten voor rekening van de leasemaatschappij. In dit geval is de leasemaatschappij verplicht 
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voor vervangend vervoer te zorgen. De inzet van vervangend vervoer buiten Nederland kan 

alleen met goedkeuring van de leasemaatschappij en HR van SKS Professionals BV.  

 

Als de periode korter is dan 24 uur, kan de werknemer een auto huren. Werkgever vergoedt 

een deel van deze kosten, mits er goedkeuring is gevraagd voor de huur bij HR van SKS 

Professionals BV. Bij goedkeuring vergoedt werkgever tot maximaal € 45,00 excl. BTW per dag, 

exclusief brandstof en exclusief de kilometer prijs.  

 

7.14  Overige kosten 

 

Onderstaande kosten zijn voor rekening van werknemer en worden ingehouden op het 

eerstvolgende salaris en / of onkostenvergoeding. 

 

(1) Boetes ingevolge overtredingen en / of andere strafbare feiten. 

(2) Regelmatig in- en uitwendig reinigen, inclusief onderhoudsmiddelen. 

(3) Stallingkosten, parkeergelden en tolgelden. 

(4) Het eigen risico bedrag indien en op het moment dat werkgever tot betaling van dit 

bedrag is gehouden. 

(5) Eventueel verhoogde verzekeringspremies indien de betrokken werknemer niet (meer) 

binnen de normaal geldende premies kan worden ondergebracht. 

(6) De kosten welke door de leasemaatschappij aan werkgever in rekening worden 

gebracht ingeval van: 

- onoordeelkundig gebruik; 

- bandenschade; 

- het niet naleven van de door de leasemaatschappij en werkgever gestelde regels; 

- schades ontstaan door het niet naleven van de afgesproken onderhoudsbeurten; 

- inbeslagname van de auto of ontzegging van de rijbevoegdheid; 

- aanbrengen / verwijderen / repareren van accessoires, welke eigendom zijn van 

werknemer; 

- vervanging van de bij de bedrijfsauto behorende documenten en / of voorwerpen 

indien deze zijn zoekgeraakt of worden vermist; 

- tussentijds bijvullen van motorolie, koelvloeistof en remvloeistof. 

 

Bovenstaande kosten worden ingehouden op het netto salaris, tenzij deze worden aangemerkt 

als eigen bijdrage leaseauto.  Kosten die worden aangemerkt als eigen bijdrage zijn: 

- Kosten van parkeren/stalling; 

- Kosten accessoires; 

- Kosten voor het rijden van een duurdere klasse; 

- De afkoopsom die een werknemer betaalt bij het vroegtijdig beëindigen van het 

leasecontract; 

- Eigen bijdrage bij schade, mits deze schade geen gevolg is van onrechtmatig of 

onzorgvuldig handelen van de werknemer; 

Deze kosten worden afgetrokken van de bijtelling, waardoor er netto een lager bedrag wordt 

ingehouden.  

 

7.15 Gebruik buiten Nederland 

 

Indien werknemer met de bedrijfsauto naar het buitenland gaat dient werknemer in het bezit 

te zijn van de groene kaart, een Europees schadeaangifteformulier en een voor het land van 

bestemming geldig rijbewijs. 

 

Werknemer dient voor eigen rekening zorg te dragen voor een Internationale Reis- en 

Kredietbrief van de ANWB of een daarmee vergelijkbare verzekering, welke tenminste recht 

geeft op een repatriëringregeling en nazending van onderdelen voor de bedrijfsauto. 
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De bedrijfsauto kan uitsluitend gebruikt worden binnen het gebied dat door de groene kaart 

gedekt wordt en mag niet langer dan 3 maanden aaneengesloten in het buitenland 

verblijven. 

   

De in het buitenland getankte brandstof, ten behoeve van niet zakelijke kilometers, is voor 

rekening van de werknemer.  

 

7.16 Verzekering, schade en verlies 

 

De leasemaatschappij sluit op alle door de werkgever bij leasemaatschappij geleasede auto's 

een allrisk verzekering af. Werkgever gaat er vanuit dat werknemer een particuliere WA-

verzekering heeft afgesloten, conform de wettelijke bepalingen. 

Bovenstaande allrisk verzekering omvat tevens een ongevalleninzittende verzekering. De 

verzekerde bedragen zijn bekend bij de administratie van werkgever. De 

inzittendenverzekering geldt voor het normale aantal zitplaatsen in de bedrijfsauto. Worden in 

de bedrijfsauto meer passagiers vervoerd dan wettelijk is toegestaan, kan de 

verzekeringsmaatschappij besluiten niet tot uitkering over te gaan. 

 

Iedere schade die aan de bedrijfsauto ontstaat en / of met de auto aan derden wordt 

toegebracht, dient onmiddellijk telefonisch te worden gemeld aan de leasemaatschappij en 

aan HR. Bovendien dient een volledig ingevuld schadeaangifteformulier direct te worden 

opgestuurd aan de leasemaatschappij. Een kopie van dit formulier dient aan werkgever te 

worden verstrekt. 

Werknemer dient in de volgende gevallen onmiddellijk proces-verbaal op te laten maken door 

de politie indien bij schade: 

- lichamelijk letsel toegebracht is aan een derde of een derde bij de schade is 

betrokken; 

- sprake is van diefstal; 

- sprake is van verblijf in het buitenland. 

 

Werkgever is niet aansprakelijk voor schade, aangericht door of namens de werknemer, met 

de bedrijfsauto aan roerend- of onroerend goed. Tevens is de werkgever niet aansprakelijk voor 

aangericht letsel aan derden, ongeacht de vraag of de werkgever op grond van art 6:170 BW 

daarvoor jegens de derde aansprakelijk kan worden gesteld. Schade, die door welke reden 

dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed, komt voor rekening van de 

werknemer.  

 

De assuradeur en werkgever staan niet toe dat de bedrijfsauto's worden gebruikt voor 

snelheids-, prestatie- of betrouwbaarheidsritten, het rijden op gesloten circuits, het geven van 

rijlessen, het plegen van strafbare feiten, vervoer van gevaarlijke of explosieve stoffen, betaald 

personenvervoer en wederverhuur. 

 

Door werknemer aangebrachte accessoires zijn tenzij anders schriftelijk overeengekomen niet 

verzekerd. 
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7.17 Beëindiging dienstverband 

 

Bij beëindiging van het dienstverband dient de bedrijfsauto uiterlijk op de laatste werkdag, op 

een door de werkgever aan te wijzen plaats, door de werknemer te worden aangeboden, 

tezamen met alle toebehoren. 

 

De leasemaatschappij (of een derde partij) controleert in welke staat de bedrijfsauto verkeert, 

waarbij e.e.a. schriftelijk wordt vastgelegd. Bij deze schouwing is werknemer aanwezig en hij zal 

tekenen voor het schouwingsrapport.  

 

De werknemer verplicht zich, bij beëindiging dienstverband of bij beëindiging van het 

leasecontract, de bedrijfsauto volgetankt en schoongemaakt (binnen- en buitenkant) in te 

leveren. 

 

Indien blijkt dat alsnog kosten op de werknemer moeten worden verhaald (zie ook 7.12), vindt 

verrekening plaats met de eerstvolgende salarisbetaling. 

 

Indien werknemer gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om zoals genoemd in artikel 7.7 

middels een eigen bijdrage een auto te leasen in een hogere klasse danwel prijsverhogende 

accessoires, verplicht de werknemer zich bij het beëindigen van zijn dienstverband de eigen 

bijdrage vanaf de einddatum van het dienstverband tot het einde van de looptijd van het 

betreffende lease contract aan werkgever te betalen danwel zorg te dragen dat de auto en 

het bijbehorende leasecontract overgenomen wordt en werkgever ontslaat van haar 

leaseverplichting.  

 

7.18 Kilometerstand 

 

Periodiek wordt de kilometerstand door of vanwege het bedrijf gecontroleerd. Indien de 

kilometerteller onklaar raakt, dient dit onmiddellijk aan de administratie te worden gemeld. 

 

7.19 Privéauto 

 

Het gebruik van een privéauto van werknemer voor zakelijke doeleinden, is alleen toegestaan 

na overleg met de werkgever. Ingeval geen schriftelijke toestemming is verleend, aanvaardt 

werkgever geen enkele aansprakelijkheid. 

 

7.20 Brandstof 

 

Door werkgever wordt een brandstofpas (bijv. Travel Card, Multi Tank Card) ter beschikking 

gesteld.  

 

De werknemer is verplicht de kilometer stand op het moment van tanken in te voeren. Bij niet 

nakomen van deze verplichting zal de brandstofpas door werkgever worden ingenomen. 

 

7.21   24- uur service 

 

Bij hulpverlening is de 24- uur service van de leasemaatschappij tijdens kantooruren via de 

leasemaatschappij en daarbuiten via een alarmservice bereikbaar. 

Raadpleeg in ieder geval de instructies van de leasemaatschappij, uitgereikt bij de aflevering 

van de bedrijfsauto. 
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7.22 Onderhoud 

 

Werknemer dient de bedrijfsauto conform de voorschriften van de leasemaatschappij en de 

voorschriften behorende bij de auto te onderhouden. Voor het laten uitvoeren van onderhoud 

worden door de werkgever geen uren beschikbaar gesteld, dit dient dus buiten werktijd door 

werknemer geregeld te worden. 

 

Werknemer dient zorg te dragen voor regelmatige controle en zo nodig aanpassen c.q. 

herstellen van: 

- het olie-, accuvloeistof-, koelvloeistof- en remvloeistofpeil; 

- banden en de spanning van de banden; 

- het functioneren van de verlichting. 

  

7.23 Winterbanden 

 

Aan de contracten voor lease auto’s zijn winterbanden toegevoegd om de veiligheid van de 

berijders te waarborgen. De standaard regel van de leasemaatschappijen is dat 2 maal per 

jaar de banden gewisseld moeten worden (van zomer- naar winterbanden en van winter- 

naar zomerbanden). De berijder is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 

bandenwisselregeling van de leasemaatschappij. Eventuele kosten die in rekening worden 

gebracht bij werkgever in verband met het niet goed uitvoeren van de 

bandenwisselregeling komen voor rekening van werknemer. Voor het wisselen van de 

banden worden door de werkgever geen uren beschikbaar gesteld, dit dient dus buiten 

werktijd door werknemer geregeld te worden. 
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8 KOSTENVERGOEDINGEN 

 

8.1 Reiskosten woon-werkverkeer met eigen vervoer 

 

(1) SKS Professionals BV kan een werknemer een vergoeding voor woon-werkverkeer 

anders dan met het openbaar vervoer, verstrekken. Voor de vergoeding komen niet 

in aanmerking de werknemers aan wie door SKS Professionals BV een auto ter 

beschikking is gesteld. De directie beslist over de hoogte van de toe te kennen woon-

werkverkeer vergoeding. 

(2) De vergoeding zal, zo deze wordt toegekend, niet meer bedragen dan het bedrag 

dat op grond van de dan geldende belastingwetgeving onbelast kan worden 

vergoed. 

(3) Indien de werknemer gedurende de dienstbetrekking verhuist zodanig dat de kosten 

van woon-werkverkeer toenemen, zal de vergoeding kunnen worden verhoogd 

indien hiertoe tevoren bij de voor de werknemer verantwoordelijke manager een 

verzoek is ingediend. SKS Professionals BV is niet gehouden om tot verhoging van de 

vergoeding te besluiten. 

 

8.2 Reiskosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer 

 

(1) Werknemers die met het openbaar vervoer reizen kunnen, na goedkeuring van de 

verantwoordelijke manager, de kosten (2e klas) hiervan declareren. SKS Professionals 

BV vergoedt deze kosten slechts als de werknemer een geldig plaatsbewijs kan 

overleggen. 

(2) Indien de werknemer gedurende de dienstbetrekking verhuist zodanig dat de 

reiskosten per openbaar vervoer toenemen, zullen de hogere werkelijke kosten 

worden vergoed indien hiertoe tevoren bij de voor de werknemer verantwoordelijke 

manager een verzoek is ingediend. SKS Professionals BV is niet gehouden om tot 

verhoging van de vergoeding te besluiten. 

 

8.3 Vergoeding zakelijk verkeer met privéauto 

 

(1) De werknemer aan wie door SKS Professionals BV geen auto ter beschikking is gesteld 

kan aanspraak maken op vergoeding van de kilometers die in de uitoefening van de 

dienstbetrekking zijn verreden. De werknemer dient ten genoegen van SKS 

Professionals BV de gedeclareerde verreden kilometers aan te  tonen. Per kilometer 

kan SKS Professionals BV maximaal de wettelijke onbelaste  kilometervergoeding 

vergoeden. 

(2) De werknemer die zijn privéauto voor zakelijke doeleinden gebruikt, dient een WA-

verzekering met een minimaal verzekerd risico van € 450.000,-- te hebben afgesloten. 

Tevens dient een inzittendenverzekering te zijn afgesloten. SKS Professionals BV kan op 

geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, slijtage, of enige 

andere waardevermindering van de door de werknemer gebruikte auto.  
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8.4 Declaraties 

 

A. Declaratieregeling voor werknemers met een onkostenvergoeding 

(1) De werknemer die van SKS Professionals BV een onkostenvergoeding ontvangt, kan 

de volgende kosten niet aan SKS Professionals BV declareren, aangezien deze 

geacht worden te zijn begrepen in de onkostenvergoeding: 

a. alle kosten die per factuur/bon niet meer dan € 4,50 bedragen; 

b. parkeer-, pont- en veergelden; 

c. literatuur, inclusief vakliteratuur; 

d. kosten in de collegiale sfeer; 

e. kledingkosten en kosten van persoonlijke verzorging; 

f. autokosten, met uitzondering van kosten van benzine indien de werknemer 

wel een auto ter beschikking heeft gekregen van SKS Professionals BV, maar 

(nog) geen brandstofbetaalkaart. 

(2) Declaraties worden door de werknemer maandelijks ingediend op het vastgestelde 

declaratieformulier onder overlegging van de betalingsbewijzen (BTW bonnen). De 

declaratieformulieren dienen door de verantwoordelijke manager voor akkoord te 

worden geparafeerd. 

 

B. Declaratieregeling voor werknemers zonder onkostenvergoeding 

Werknemers die geen onkostenvergoeding ontvangen, kunnen de kosten, gemaakt in de 

uitoefening van de dienstbetrekking declareren, met uitzondering van kledingkosten en 

kosten van persoonlijke verzorging. Declaraties worden door de werknemer maandelijks 

ingediend op het declaratieformulier onder overlegging van de betalingsbewijzen (BTW 

bonnen). De declaratieformulieren dienen door de verantwoordelijke manager voor akkoord 

te worden geparafeerd. 

 

Declaraties die voor de 20e van de maand bij de administratie binnen zijn worden met het 

salaris van de betreffende maand uitbetaald. Declaraties die later binnen zijn worden met 

de betaling van de volgende maand uitbetaald. 

 

Voor de declaraties dient gebruik te worden gemaakt van het SKS declaratieformulier dat is 

te downloaden via het Intranet. 

 

8.5 Reis- en verblijfkosten 

 

(1) De werknemer aan wie door SKS Professionals BV een auto ter beschikking is gesteld 

maakt een dienstreis alleen met ander vervoer indien daartoe vooraf toestemming 

van de verantwoordelijke manager is verleend. 

(2) Alle reisreserveringen en boekingen worden gedaan door de afdeling HRM. 

Reisverzekering, dagvergoeding en eventuele voorschotten worden afgesloten 

respectievelijk verstrekt door HRM en na toestemming van de verantwoordelijke 

manager. De reisverzekering, dagvergoeding en voorschotten zijn afhankelijk van de 

reisbestemming. 

(3) Overnachtingen komen slechts voor rekening van SKS Professionals BV indien hiervoor 

vooraf toestemming van de verantwoordelijke manager is verkregen. Reserveringen 

en boekingen worden gedaan door de afdeling HRM en omvatten mede 

ontbijtservice. 
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8.6 Verhuiskosten 

 

(1) Indien het noodzakelijk is dat een werknemer verhuist naar de plaats of directe 

omgeving van de vestiging van SKS Professionals BV, zulks ter beoordeling van SKS 

Professionals BV, vergoedt SKS Professionals BV de kosten van verhuizing en 

herinrichting tot de volgende bedragen: 

a. transportkosten: tot € 450,- netto; 

b. herinrichtingskosten: 1 maandsalaris, met een maximum van € 3.400,- 

(bruto).  

(2) De werknemer heeft een aanspraak op de in het eerste lid bedoelde vergoeding 

indien zulks door SKS Professionals BV aan hem schriftelijk is bevestigd. 

(3) Indien het dienstverband met SKS Professionals BV op verzoek van de werknemer 

eindigt binnen twee jaren na de datum van de verhuizing waarvoor de in het eerste 

lid bedoelde vergoeding is verstrekt, dient de werknemer het volledige bedrag van 

de vergoeding aan SKS Professionals BV terug te betalen. 
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9 OVERWERKREGELING 

 

(1) Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden buiten de 

normale werkweek en werktijden bij een fulltime dienstverband, en als zodanig door 

of namens SKS Professionals BV opgedragen en door de klant van SKS Professionals BV 

als zodanig aangemerkt. Een incidentele overschrijding van de normale werktijd, 

direct voor of na de normale werktijd van minder dan 1 uur, wordt niet als overwerk 

aangemerkt. 

 

(2) De volgende vergoedingsregeling is van toepassing indien er sprake is van overwerk: 

- Op maandag tot en met zaterdag wordt het gewone uurloon + 50% 

uitbetaald. 

- Op zon- en feestdagen (zie voor deze feestdagen artikel 5.3 van dit 

reglement) wordt het gewone uurloon + 100% uitbetaald. 

 

Voordat de vergoedingsregeling in werking kan treden moet altijd vooraf door de 

direct leidinggevende van SKS toestemming gegeven zijn. Indien de werkzaamheden 

plaatsvinden bij een opdrachtgever van werkgever en er wordt door de 

opdrachtgever een afwijkende regeling gehanteerd dan zullen de uit te betalen 

verloningspercentages of toeslagpercentages door werkgever gelijk zijn aan de 

gehanteerde percentages van de opdrachtgever. 

 

Nimmer zal werkgever hogere toeslagpercentages uitbetalen aan werknemer dan 

werkgever van opdrachtgever verkrijgt, tenzij dit schriftelijk van tevoren vastgelegd is 

door werkgever en toegekend is aan werknemer. 

 

(3) De overwerkregeling is niet van toepassing voor werknemers die een leidinggevende, 

Sales- of Consultancy functie bekleden. 
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10 FACILITEITEN BIJ STUDIE OF OPLEIDING 

 

(1) SKS Professionals BV kan besluiten om een tegemoetkoming toe te kennen in de 

kosten van een studie of opleiding (dit ter beoordeling van de Directie), waarbij de 

volgende uitgangspunten gelden: 

- De studie of opleiding dient in het belang te zijn van de functievervulling of in 

het belang van een nog te vervullen functie, of bij te dragen aan de algemene 

vorming van de werknemer, voor zover van belang voor zijn functioneren; 

- De werknemer dient te beschikken over een voor de studie passende 

vooropleiding of ervaring. De werknemer zal in beginsel niet meer dan 1 studie 

of opleiding tegelijk volgen; 

- De studie of opleiding dient te worden gevolgd bij een erkend instituut; 

- De studie of opleiding dient qua tijdsbesteding en belasting verenigbaar te zijn 

met de vervulling van de functie van de werknemer. 

(2) De hoogte van de tegemoetkoming zal in principe het volgende bedragen: 

- 100% van de kosten, indien de studie of opleiding wordt gevolgd op verzoek 

of in opdracht van SKS Professionals BV; 

- 100% van de kosten, indien de studie of opleiding van direct belang is voor 

de functie-uitoefening; 

- 50% van de kosten, indien er sprake is van verband tussen de aard van de 

studie of opleiding en de functie-uitoefening, een en ander ter beoordeling 

van SKS Professionals BV. 

(3) Voor vergoeding komen in aanmerking: 

- les- of collegegeld; 

- kosten van cursusmateriaal; 

- examen- of tentamengeld. 

(4) SKS Professionals BV zal bij aanvang van de studie 100% van de kosten van de studie 

of opleiding rechtstreeks op basis van een factuur betalen aan het opleidingsinstituut. 

(5) Voor het verkrijgen van de vergoeding dient, voorafgaande aan de studie of 

opleiding, een schriftelijk verzoek daartoe te worden ingediend bij de 

verantwoordelijke manager. Dit verzoek dient vergezeld te gaan met gegevens 

betreffende studieduur, studie-inhoud, -roosters en kosten. 

(6) Indien de werknemer opzettelijk onvoldoende inzet en vlijt aan de dag legt, 

waardoor de studie wordt vertraagd of stopgezet, kan SKS Professionals BV de 

betaling van de vergoeding schorsen c.q. beëindigen. Reeds betaalde vergoeding 

kan SKS Professionals BV terugvorderen. 

(7) Indien de werknemer onjuiste gegevens heeft verstrekt ter zake van de studiekosten, 

kan SKS Professionals BV de betaling van de vergoeding beëindigen en het reeds 

uitbetaalde bedrag terugvorderen. 

(8) Indien de werknemer de studie niet wenst af te maken, dient hij zijn verantwoordelijke 

manager hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. De 

verantwoordelijk manager stelt aan de hand van de schriftelijk kennisgeving van de 

werknemer een advies op ter zake van een terugbetalingsregeling. Aan de hand van 

dit advies neemt de afdeling HRM een beslissing over de wijze waarop de vergoeding 

aan SKS Professionals BV zal worden terugbetaald. 

(9) Bij beëindiging van het dienstverband op verzoek van de werknemer tijdens de studie 

of opleiding, danwel binnen een/twee/drie jaar na voltooiing daarvan, kan SKS 

Professionals BV de betaalde tegemoetkomingen in de kosten volledig 

terugvorderen. 

(10) Per studie aanvraag zal er een terugbetalingsregeling van kracht zijn. Per functie / 

aanvraag zal door afdeling HRM bekeken worden welke terugbetalingsregeling van 

kracht is. 
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(11) Werknemer krijgt vrijstelling van werk gedurende de tijd die nodig is voor het doen 

van een examen voor een door SKS goedgekeurde opleiding. Het plannen van een 

examen dient in overleg met de betreffende leidinggevende te worden afgestemd, 

maar te allen tijde zodoende dat er zo minmogelijk declarabele uren worden 

verzuimd. 

(12) Werkgever betaalt de examenkosten ten behoeve van door de werkgever 

goedgekeurde certificering voor het eerste examen en het examen dat door 

werknemer wordt behaald. 

(13) Om bovenstaande regeling te waarborgen wordt er met de werknemer in de 

meeste gevallen een studieovereenkomst aangegaan. In deze overeenkomst staat 

vermeld om welke studie het gaat, om welk bedrag het gaat en wat de 

terugbetalingsregeling is. De looptijd van de overeenkomst is afhankelijk van de 

hoogte van de totale studiekosten (tenzij anders overeengekomen): 

- Totale studiekosten  < €500,- geen studieovereenkomst 

- Totale studiekosten  €500-€1500 overeenkomst van 1 jaar 

- Totale studiekosten  €1500-€3000 overeenkomst van 2 jaar 

- Totale studiekosten  > €3000 overeenkomst van min. 3 jaar  
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11 DIVERSEN 

 

11.1  Ziek- en herstelmeldingsprocedure 

 

A. Ziekmelden 

(1) Ingeval van ziekte meldt de werknemer zich vóór 09.30 uur telefonisch ziek bij HR. 

Daarnaast is de werknemer er zelf verantwoordelijk voor dat zijn leidinggevende op 

de werkvloer op de hoogte is van zijn afwezigheid.  

(2) In het kader van de ziektebegeleiding zal HRM eventueel dagelijks contact kunnen 

onderhouden met de Arbodienst.  

(3) Werknemer dient tijdens de ziekte periode op werkdagen telefonisch bereikbaar te 

zijn voor de Arbo dienst en werkgever van 9.00 uur tot 17.00 uur en gehoor te geven 

aan oproepen van de Arbodienst om te verschijnen op het spreekuur. 

 

B. Herstelmelding 

Zodra de werknemer is hersteld, meldt hij zich beter bij HR/leidinggevende. Indien de 

werknemer werkzaam is in parttime dienstverband, dient hij zich tevens beter te melden op 

de dag dat hij contractueel niet aanwezig behoeft te zijn. HR stelt zich vervolgens in 

verbinding met de Arbodienst. 

 

C. Sancties 

Indien een werknemer zich niet houdt aan bovenvermelde ziek- en betermeldingsprocedure 

kan SKS Professionals BV de werknemer de onderstaande sancties opleggen: 

(1) 1ste keer niet nakomen van de ziek- en betermeldingsprocedure: 

- de dagen die de werknemer ongeoorloofd is thuis geweest zullen als verlofdagen 

worden ingehouden; met in acht neming van de wettelijke regelingen op dit 

gebied; 

- de werknemer krijgt een schriftelijke waarschuwing. 

(2) 2de keer niet nakomen van de ziek- en betermeldingsprocedure: 

- de dagen die de werknemer ongeoorloofd is thuis geweest zullen als verlofdagen 

worden ingehouden, met in acht neming van de wettelijke regelingen op dit 

gebied; 

- de werknemer krijgt een laatste schriftelijke waarschuwing, waarin duidelijk wordt 

gemaakt dat ongeoorloofd thuis blijven in strijd is met de regels van SKS 

Professionals BV, bij herhaling zal SKS Professionals BV juridische stappen 

ondernemen, welke zullen strekken tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

(3) Alle kosten die samenhangen met het niet nakomen van artikel A (3) worden 

verhaald op de medewerker. 

 

11.2 Preventief spreekuur en second opinion  

 

Werknemer heeft, ook zonder ziekmelding, direct toegang tot de bedrijfsarts via een open 

spreekuur: het preventief spreekuur. Werknemer kan de bedrijfsarts op eigen initiatief 

bezoeken, hier is geen toestemming van werkgever voor nodig. Werknemer is ook niet 

verplicht dit bezoek te melden. Kosten zijn voor rekening van werkgever. 

 

Na het oordeel van een bedrijfsarts hebben medewerkers recht op een second opinion van 

een andere bedrijfsarts. Werkgever en bedrijfsarts zijn verplicht hieraan mee te werken. 

Kosten zijn voor rekening van werkgever. 
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11.3 Huishoudelijk reglement 

 

A. Doelstelling 

Met dit reglement beoogt SKS Professionals BV dat: 

- de werknemer zich prettig voelt in zijn werkomgeving; 

- de werknemer zijn werkzaamheden zonder problemen kan vervullen; 

- de vestiging toegankelijk is voor representatieve doeleinden ter ondersteuning van  

SKS Professionals BV's commerciële doelstellingen; 

- de vestiging in het teken staan van professionaliteit overeenkomstig het beeld dat SKS 

Professionals BV uitstraalt (imago). 

 

B. Diversen 

(1) Roken 

Binnen het gebouw van SKS geldt een algeheel rookverbod. Door de directie wordt 

een separate rooklocatie aangewezen, waarvan een in de door de directie 

aangegeven frequentie gebruik gemaakt van kan worden. Voor de door werkgever 

gedetacheerde werknemers geldt dat zij zich dienen te houden aan de rook regeling 

van de opdrachtgever, waar werknemer op dat moment is ingezet / gedetacheerd. 

(2) Kopieerwerk 

Op de vestiging heeft SKS Professionals BV een kopieermachine welke slechts gebruikt 

kan worden voor kleine hoeveelheden kopieerwerk De werknemer is er voor 

verantwoordelijk dat dit gebruik tot een minimum wordt beperkt en dat de omgeving 

van de kopieermachine een verzorgde indruk maakt. 

(3) Kantoorbenodigdheden 

Op de vestiging is een kleine voorraad kantoorbenodigdheden aanwezig. Deze 

voorraad wordt beheerd door het Secretariaat, welke voor aanvulling zorgt. 

Instructies voor het bestellen van kantoorbenodigdheden zijn verkrijgbaar bij de 

directie.  

(4) Visitekaartjes 

Indien de werknemer visitekaartjes nodig heeft, dient hij dat te melden bij HR. 

(5) Papierversnipperaar 

Op het kantoor van SKS Professionals BV is een papierversnipperaar geïnstalleerd voor 

het vernietigen van vertrouwelijke gegevens. 

(6) Telefoon/mail 

De meeste werkplekken binnen SKS Professionals BV hebben een eigen telefoon-

/mailsysteem. Het gebruik van de telefoon/mail voor privédoeleinden dient door de 

werknemer tot een minimum te worden beperkt. Tijdens kantooruren is de werknemer 

via de telefooncentrale bereikbaar. Na 18.00 uur wordt de werknemer die nog in het 

pand aanwezig is, geacht de telefoon op te nemen als de centrale bel gaat en het 

telefoongesprek correct af te handelen. 

(7) Schoonmaak 

De schoonmaakdienst is 2x in de week werkzaam. Bij calamiteiten, bijvoorbeeld koffie 

op vloerbedekking, dient de werknemer terstond het management van SKS 

Professionals te verwittigen.  

Nog een verzoek: 

- SKS Professionals BV verzoekt de werknemer geen halfvolle of volle plastic 

bekertjes in prullenbakken te gooien; 

- De werknemer dient 's avonds zijn bureau op te ruimen. Op die manier is het 

voor de schoonmaakdienst gemakkelijker schoon te maken; 

- 's Avonds dient de werknemer de kasten op de kamer te sluiten en - indien 

mogelijk zijn kantoor af te sluiten; 

- SKS Professionals BV verzoekt de werknemer de toiletruimte netjes achter te 

laten: gooi dus papieren handdoekjes, etc. in de daarvoor bestemde 

prullenbakken, laat de wasbak fatsoenlijk achter en neem overige 

hygiënefactoren in acht. 
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(8) EHBO 

In de keuken staat een EHBO-kist. Bij ongevallen dient de werknemer de BHV’er van 

dienst te waarschuwen. Hij zorgt ervoor dat de eerste hulp wordt ingeroepen. 

(9) Reisverzekering 

Een reisverzekering voor zakenreizen kan worden afgesloten bij de afdeling HR. 

 

11.4 Wijziging persoonlijke omstandigheden 

 

De werknemer dient wijzigingen van gegevens betreffende zijn personalia (geboorte, 

huwelijk, echtscheiding, adreswijziging, etc.) direct schriftelijk door te geven aan de afdeling 

HR. 

 

11.5 Beoordelingen 

 

SKS Professionals BV beoordeelt de werknemer minstens 1 maal per jaar. Eventuele jaarlijkse 

salarisaanpassingen vinden uitsluitend plaats op basis van deze beoordelingen en met 

goedkeuring van de Directie. 

 

11.6 Herhalingsoefeningen militaire dienst 

 

(1) In geval van herhalingsoefeningen voor militaire dienst is de werknemer gehouden 

een bewijs van oproep terstond aan zijn verantwoordelijke manager te overleggen. 

SKS Professionals BV kan in bijzondere gevallen trachten uitstel te verzoeken voor de 

herhalingsoefening. 

(2) SKS Professionals BV zal het salaris over de periode dat hij op herhalingsoefening is 

opschorten. 

 

11.7 Identificatieplicht 

 

Bij indiensttreding dient de werknemer zich te identificeren. Het origineel van het 

identiteitsbewijs dient te worden getoond aan de afdeling HR. Als geldig identiteitsbewijs kan 

worden gebruikt: 

- Geldig Nederlands paspoort;  

- Geldige gemeentelijke identiteitskaart; 

Niet-Nederlanders dienen een origineel te tonen van een verblijfsdocument, een 

vluchtelingenpaspoort, een vreemdelingenpaspoort of een paspoort van hun nationaliteit. 

 

Mochten over bovenstaande artikelen en de inhoud hiervan vragen of onduidelijkheden zijn 

kan een nadere toelichting hierover verstrekt worden door de directe manager van de 

werknemer. 

 

11.8 Internet gebruik e-mail en internetfaciliteiten 

 

Het is werknemer niet toegestaan om de e-mail en internet faciliteiten welke aan werknemer 

ter beschikking zijn gesteld, voor doeleinden te gebruiken welke niet in verband staan met 

de uitoefening van de functie. In het bijzonder wordt hierbij gedoeld op het gebruik van de 

faciliteiten ten eigen voordele, zakelijk of privé, of entertainment waaronder begrepen, maar 

niet beperkt tot het ophalen of verzenden van informatie met het karakter van gok- en 

kansspelen, erotiek/pornografie, racistische uitlatingen en meer in het algemeen het 

verzenden van ongevraagde informatie, zgn. "spam". Aan werknemer is uitdrukkelijk 
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bekendgemaakt dat overtreding van dit artikel het ontslag op staande voet tot gevolg kan 

hebben. 

11.9 Gebruik alcohol en drugs 

 

SKS Professionals wil dat het werk veilig en collegiaal wordt uitgevoerd. Daarom stellen wij 

regels voor het gebruik van alcohol en drugs op het werk. Als stelregel geldt dat alcohol, 

drugs en werk niet samengaan. Op uitzonderlijke momenten kan alcoholgebruik wel, maar 

ook dan wil SKS dat het alcoholgebruik en de gevolgen hanteerbaar blijven. 

 

Daarom gelden de volgende regels over alcohol en drugs op het werk: 

 

Regels voor alcohol en drugsgebruik 

 

1. De medewerker verschijnt nuchter op het werk en is niet onder invloed van drank of 

andere drugs. 

2. De medewerker gebruikt geen drank of drugs op de werkvloer. 

3. Als de werkgever vermoedt dat de medewerker toch drank of drugs gebruikt, zal 

deze de medewerker hierop aanspreken. 

4. Bij een vermoeden van herhaaldelijk drank- of drugsgebruik, of als de veiligheid 

binnen de organisatie in het geding is, kan de werkgever de medewerker naar de 

bedrijfsarts sturen voor medisch onderzoek. 

5. Als vaststaat dat de medewerker onder invloed is, kan de werkgever de werknemer de 

toegang tot de gebouwen ontzeggen en eventueel salaris inhouden. 

6. De werkgever zal hiervan een melding maken in het personeelsdossier. 

7. De werkgever kan de werknemer die problemen veroorzaakt door het gebruik van 

drank of drugs, verplichten om deel te nemen aan een programma om problemen met 

drank- of drugsgebruik tegen te gaan. 

8. Bij herhaling en voortduring van het drank- of drugsgebruik zal de werkgever 

disciplinaire maatregelen te treffen, met in uiterste consequentie het aanvragen van 

ontslag. 

9. De werkgever kan momenten aanwijzen waarop drankgebruik is toegestaan. Ook in 

dat geval zal excessief drankgebruik niet worden getolereerd. Indien de medewerker 

op deze momenten toch te veel heeft gedronken, zal de werkgever hem/haar 

beletten om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. 

10. Bij medicijngebruik die de rijvaardigheid beïnvloedt, is de werknemer verplicht dit te 

melden aan de bedrijfsarts en de werkgever. Deze zal in overleg met de werknemer en 

de bedrijfsarts bepalen welke werkzaamheden de werknemer mag vervullen.  

11. Indien alcohol of drugsgebruik leidt tot directe stopzetting van de werkzaamheden bij 

een opdrachtgever van SKS Professionals, dan zal naast bovenstaande dit gebruik c.q. 

misbruik kunnen leiden tot ontslag op staande voet.  

 

11.10 VOG verklaring 

 

Werknemer dient op verzoek van werkgever een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te 

vragen bij de gemeente waar werknemer woont. Indien werknemer geen goedkeurende 

VOG verklaring kan of wil overleggen houdt werkgever zich het recht voor de 

arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
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12 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM 

 

In het kader van de implementatie van het milieumanagementsysteem volgens de ISO 

14001 norm heeft SKS Professionals BV dit huishoudelijk reglement opgesteld om alle 

medewerkers binnen de organisatie en in het bijzonder de medewerkers die niet 

gedetacheerd worden, maar in één van de kantoren van SKS werkzaam zijn, te 

informeren over de regels en hoe deze worden gehandhaafd. 

 

Wij gaan er vanuit dat dit een dynamisch document wordt waarin een ieder die een 

goed idee heeft om het verbruik van milieubelastende stoffen en/of producten te 

verminderen of bedenkt hoe we op een andere wijze het milieu minder kunnen belasten 

of zelfs verbeteringen te bewerkstellingen, contact opneemt met de milieucoördinator, 

Daphne Meeles. 

 

Voor de handhaving van de regels in dit document ligt natuurlijk een grote 

verantwoordelijkheid bij de betrokkenen zelf en het corrigeren van collega’s. Dit laatste 

natuurlijk op een fatsoenlijke wijze die de verdere samenwerking en collegialiteit niet in 

de weg gaat staan. Daarnaast is de milieucoördinator verantwoordelijk voor het toezicht 

op het naleven van de huisregels en de deadlines die gesteld zijn voor de actiepunten. 
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13     ENERGIEVERBRUIK OP KANTOOR 

 

Het huidige verbruik van elektriciteit en verwarming is niet meetbaar voor wat betreft 

het kantoor in Capelle a/d IJssel. De totale kosten die in het pand gemaakt worden 

voor verwarming en elektriciteit worden per m² verdeeld onder de huurders. 

 

Hierdoor is het niet mogelijk een nul meting te doen en prestatie indicatoren vast te 

stellen om de verbeteringen te kunnen vaststellen 

 

13.1 Elektriciteitsverbruik 

 

Het elektriciteitsverbruik is te verdelen in de volgende items: 

 

1. airconditioning 

2. verlichting 

3. computers + beeldschermen 

4. printers 

5. keukenapparatuur 

6. servers 

7. kopieer- scan en faxapparaat 

 

 

1 Airconditioning 

 

Bij SKS Professionals wordt op kantoor gebruik gemaakt van airco units. Deze 

apparaten verbruiken veel elektriciteit, maar zijn noodzakelijk om bij hoge 

buiten temperaturen een aangenaam werkklimaat te creëren. De afspraak is 

dat deze units alleen aangaan indien mensen aanwezig zijn (dus niet in de 

avonduren en de weekenden aan laten staan) en dat ze pas aangaan indien 

de binnentemperatuur boven de 25º komt. 

 

2 Verlichting 

 

Voor de verlichting is onderscheid te maken tussen de verschillende ruimtes: 

 

- Werkruimtes 

 

Dit zijn de ruimtes waarin gewerkt wordt. Indien de ruimte meer dan een uur 

niet gebruikt wordt, kan de verlichting uitgezet worden. Indien de gebruiker(s) 

van de ruimte niet aanwezig is / zijn moet het licht uit staan. 

 

- Keukens 

 

Er is in de keuken in Capelle a/d IJssel geen bewegingssensor. Het is niet 

werkbaar om hier op papier afspraken over te maken omdat de lampen dan 

te vaak aan- en uitgezet worden. Vanwege de tl verlichting zou dit geen 

verbetering in het verbruik brengen. Dit is een onderwerp waar veel 

onduidelijkheid over is, maar een TL buis moet ongeveer een kwartier uitstaan 

wil het rendabel zijn.  

 

- Gangen 
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Alleen in Capelle is de gang ruim verlicht (met spaarlampen). Gezien de 

lichtval in het pand en het feit dat er een werkbare omgeving moet zijn is het 

niet wenselijk dat deze verlichting tijdens de werkdag uit gaat. 

 

- Toiletten 

 

In Capelle staat het licht automatisch aan indien de verlichting in de gang 

aanstaat. Onderzocht word of deze situatie eveneens met een 

bewegingssensor kan worden verholpen. 

 

- Vergaderkamers 

 

In de vergaderkamers staat de verlichting alleen tijdens besprekingen aan. De 

gebruikers dienen de verlichting uit te zetten indien het gebruik van de ruimte 

eindigt. 

 

Waar mogelijk is de TL verlichting vervangen door LED verlichting. 

 

3 Computers en beeldschermen 

 

Opstarten en afsluiten van een computer kost extra elektriciteit ten opzichte 

van een modus waarin de computer niet gebruikt wordt. Van veelvuldig 

opstarten slijten cruciale onderdelen zoals de harde schijf. 1 of maximaal 2 

keer per dag de computer opstarten is dus voldoende. Bij vertrek van kantoor 

wordt de computer altijd door zijn gebruiker uitgezet. Indien de computer 

remote wordt gebruikt moet ook deze uit worden gezet (in het MSdos 

commandoscherm: shutdown –s). 

 

4 Multifunctionele printer 

 

Op kantoor wordt momenteel 1 Multifunctionele printer gebruikt, welke ’s 

avonds en bij lang niet gebruik in slaapstand staat. 

 

5 Keukenapparatuur 

 

De apparaten die in de keuken gebruikt worden zijn: 

 

- 2 koelkasten, zorg dat deze zo kort mogelijk open staan 

- Koffiemachine, vanwege de koelingunit kan deze nooit uit 

- Waterkoeler,  vanwege de koelingunit kan deze nooit uit 

- Vaatwasser, deze draait 1 keer per dag aan het einde van de werkdag 

- Eierkoker, wordt alleen gebruikt om eieren te koken 

- Tosti-ijzer, wordt sporadisch gebruikt 

 

6 Servers 

 

De servers draaien 24*7 vanwege het feit dat altijd een beroep op de data en 

software gedaan moet kunnen worden en vanwege het feit dat opnieuw 

opstarten tijdrovend is en de cruciale onderdelen snel slijten. Bij vervanging 

van de huidige machines zal het verbruik van energie een belangrijke rol 

spelen bij de beslissing tot aanschaf. Uiteraard naast prijs, kwaliteit en 

duurzaamheid. 
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13.2 Verwarming 

 

In Capelle a/d IJssel is een thermostaat aanwezig, die ervoor zorgt dat de 

verwarming in de wintermaanden enkel overdag aanstaan. ’s Nachts is deze niet in 

werking en zorgt er ’s morgens vroeg voor dat het pand weer op temperatuur is zodra 

de eerste werknemers binnen komen.  
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14 BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2 EMISSIE VERVOERSMIDDELEN 

 

 

De bedrijfsvoering van SKS houdt in dat veel van de medewerkers een behoorlijk 

aantal kilometers per jaar maken, variërend van ± 15.000 tot ± 45.000. Beperking van 

het aantal gereden kilometers zorgen voor een verlaging van het brandstofverbruik 

en van de co2 emissie. Naast het rijden van minder kilometers, zijn de factoren 

bewuster rijden (Het Nieuwe Rijden) en aanschaf van zuiniger auto’s natuurlijk ook 

van groot belang om beide zaken te verlagen. 

 

- Nieuwe auto’s die in het wagenpark worden opgenomen zullen een A of een B 

label hebben. Bij uitzondering kan voor een C label gekozen worden. 

- De nieuwe auto’s zullen zoveel mogelijk auto’s zijn met een maximale CO2 

uitstoot van 90 g/km.  

- De fieldmanager zal inspanningen leveren om de sales afdeling ertoe bewegen 

medewerkers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats en in hun eigen regio te 

detacheren. Dit zal vooral mondeling tijdens overleggen zijn. Gezien de 

bedrijfsactiviteiten van SKS zal het niet mogelijk zijn om hier prestatie indicatoren 

aan te koppelen. 

- Medewerkers zullen tijdens beoordelings- en functioneringsgestppek individueel 

bewust worden gemaakt van hun brandstofverbruik en CO2 uitstoot. 

- Verbruik van de medewerkers wordt ieder kwartaal inzichtelijk gemaakt. 

- Er wordt aandacht besteed aan de mileuaspecten van auto rijden in de 

nieuwsbrief en de voortgangsbijeenkomst.  
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15 PAPIERVERBRUIK 

 

Het papierverbruik bij SKS is te verdelen in het gebruik van bedrukt briefpapier en wit 

papier.  

 

15.1 Wit papier 

 

Het witte papierverbruik binnen SKS wordt voor het grootste deel verbruikt door het 

printen van CV’s voor administratieve doeleinden. Dit verbruik van papier is essentieel 

in de bedrijfsvoering. Omdat het wel om vluchtig gebruik gaat is dubbelzijdig printen 

wenselijk. De huidige printer heeft deze mogelijkheid en de instellingen op iedere 

computer staan zo dat er standaard tweezijdig wordt geprint. Daarnaast is 

dubbelzijdig kopiëren ook mogelijk.  

 

15.2 Bedrukt briefpapier 

 

Het bedrukte brief- en volgpapier wordt gebruikt voor: 

 

- arbeidscontracten 

- inleencontracten 

- uitleencontracten 

- overige overeenkomsten 

- brieven 

 

Omdat dit allemaal officiële documenten betreft die eveneens een commerciële 

en/of marketing waarde hebben is het niet wenselijk om dubbelzijdig te printen of 

met mindere kwaliteit dan het huidige 90 grams papier te gaan werken.  

 

15.3 Tonerverbruik printers 

 

Om het tonerverbruik te verlagen zal het standaard lettertype binnen SKS Century 

Gothic, standaard met de tekengrootte 10 worden. Iedereen wordt geacht vanaf 1 

januari 2011 dit lettertype te gebruiken voor e-mails en brieven. 

 

Op veel van wat er op het “all-in one” apparaat wordt afgedrukt heeft SKS minimale 

invloed op het tonerverbruik. Door het nieuwe lettertype in te voeren voor de 

afdrukken die SKS zelf maakt wordt de maximale besparing bereikt. 

Sinds oktober 2013 is er een nieuw ‘all-in one” apparaat dat aanzienlijk minder 

tonerverbruik heeft dan het oudere apparaat.  
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16 WATERVERBRUIK 

 

Iedere medewerker binnen SKS wordt verzocht zorgvuldig om te gaan met het 

kraanwater. In de toiletten is de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

waterbesparende knop die overal is geïnstalleerd. Het overige water wordt verbruikt 

met handen wassen, drinken, afspoelen door de vaatwasser en de schoonmaak. 

 

Voor de vaatwasser geldt dat deze zoveel mogelijk 1 keer per dag draait. In een zeer 

incidenteel geval zal dit 2 keer zijn. 
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17 AFVAL 

 

Het volgende afval moet worden gescheiden: 

 

- Papier: In de blauwe bakken die in iedere kantoorruimte staan. Indien de bak vol 

is of het een grote hoeveel betreft kan het in Capelle a/s IJssel ook buiten in het 

linker afvalhok in de papiercontainer gedeponeerd worden.  

 

- Plastic:  Momenteel wordt het plastic niet gescheiden opgehaald. Zodra dit 

mogelijk wordt zal het plastic gescheiden worden van het overige afval. 

 

- Glas: Wordt apart ingezameld in de keukens en regelmatig in de glasbak 

gedeponeerd. 

 

- Toner / cartridges: Worden verzameld in de doos van de Stichting Aap in de 

kamer van de backoffice in Capelle a/d IJssel. 

 

- Batterijen: Worden apart ingezameld en ingeleverd. Aangezien binnen SKS over 

het algemeen oplaadbare batterijen worden gebruikt komt dit weinig voor. 

 

- Defecte / oude hardware: Wordt opgeslagen in Capelle a/d IJssel in de server 

ruimte op de begane grond en op de tweede etage in de opslagruimte. 

 

- Restafval: Wordt gedeponeerd in de vuilnisbakken of in de containers in het 

rechter afvalhok 


