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Artikel 1 
 
DEFINITIES 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
a Werkgever: 
 Fibor Packaging b.v. te Zutphen 
 
b Vakvereniging: 
 FNV Kiem 
 
c  Werknemer: 
 elk personeelslid, in dienst van de werkgever, wiens functie is opgenomen of behoort te zijn 

opgenomen in bijlage I van deze overeenkomst. Voor vakantiewerkers en stagiaires zullen de 
arbeidsvoorwaarden worden geregeld conform de overeenkomst als vermeld in bijlage VI. 

 
d  Personeelsvertegenwoordiging: 
 de op grond van de wet op de ondernemingsraden in de onderneming ingestelde 

ondernemingsraad c.q. een commissie uit die raad, dan wel, voor zover in de onderneming geen 
ondernemingsraad aanwezig is, het in de onderneming aanwezige orgaan van overleg tussen de 
werkgever en de werknemers. 

 
e  Week: 
 een periode van 7 etmalen, waarvan het eerste aanvangt bij het begin van de eerste op maandag 

eindigende dienst. 
 
f   Maand: 
 een kalendermaand. 
 
g  Dienstrooster: 
 de voor de werknemer geldende arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen hij 

gewoonlijk zijn werkzaamheden dient aan te vangen, te beëindigen en/of eventueel te 
onderbreken. 

 
h  Dienst: 
 de dagelijkse arbeidsduur die krachtens het dienstrooster voor de werknemer geldt. 
 
i   Salaris: 
 het schaalsalaris, als bedoeld in bijlage IV van deze overeenkomst. 
 
j   Inkomen: 
 het salaris, vermeerderd met de eventuele ploegentoeslag, als bedoeld in  artikel 9.A a en met 

eventuele persoonlijke toeslagen, als bedoeld in artikel  7.C e. 
 
k B.W. : 
 Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10). 
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Artikel 2 
 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 
 
A De werkgever verplicht zich tijdens de duur van deze overeenkomst geen uitsluiting toe te passen 

of te bevorderen en deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen 
nakomen. 

 
B De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke ten doel 

heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde 
arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in de artikelen 21.B en 22. 

 
C De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden 

die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde. 
 
D De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarin verwezen wordt naar deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
E De werkgever ziet erop toe, dat binnen 2 maanden na goedkeuring van de C.A.O. respectievelijk 

van de gewijzigde bepalingen, aan iedere werknemer de geldende teksten worden verstrekt. 
 
F De werkgever zal, alvorens een definitieve opdracht te verlenen aan een organisatiebureau om 

een onderzoek in te stellen met betrekking tot de organisatie van de onderneming, indien 
daaraan voor de werknemers consequenties kunnen zijn verbonden, overleg plegen met de 
personeelsvertegenwoordiging en de vakvereniging inlichten. De procedure met betrekking tot de 
uitvoering en de wijze van informatie aan het personeel over het onderzoek vormen een punt van 
overleg in de personeelsvertegenwoordiging. 

 
G De werkgever zal - indien hij overweegt een fusie aan te gaan, een bedrijf of bedrijfsonderdeel te 

sluiten en/of de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren - onverminderd de 
verplichtingen, die voortvloeien uit de S.E.R. fusie-gedragsregels - de hieruit voortvloeiende 
sociale consequenties trekken en: 

 a zodra de noodzakelijke geheimhouding dit mogelijk maakt de vakvereniging, 
ondernemingsraad en de werknemers inlichten over de te overwegen maatregelen; 

 b de overwogen maatregelen en de daaruit eventueel voor de werknemers of een aantal van 
hen voortvloeiende consequenties, bespreken met de vakverenigingen en de 
personeelsvertegenwoordiging; 

 c de werkgever zal - indien voor de werknemers of een aantal van hen gevolgen te verwachten 
zijn - in overleg met de vakvereniging een sociaal plan opstellen, waarin wordt aangegeven 
met welke belangen van de werknemers in het bijzonder rekening dient te worden gehouden 
en welke voorzieningen in verband daarmede kunnen worden getroffen; 

 d de financiële regelingen - voorkomende in en voortvloeiende uit het onder c beschreven 
sociaal plan - komen voor zover daarin niet voorzien bij een wettelijke of algemene regeling 
ten laste van de werkgever. 

 
H a De werkgever draagt in zijn onderneming zonder voorafgaande toestemming van de 

personeelsvertegenwoordiging aan ingeleende arbeidskrachten, geen werkzaamheden op, 
welke naar hun aard door de werknemers in zijn dienst plegen te worden verricht. 

  Een en ander voor zover die werkzaamheden niet van een dergelijke omvang zijn, dat 
verwacht mag en kan worden, dat deze met het dan bestaande werknemersbestand onder 
normale werkcondities niet tijdig, zulks gemeten naar de normen van een behoorlijke en 
efficiënte bedrijfsvoering, uitgevoerd kunnen worden. 

  De werkgever laat evenmin toe, dat deze werkzaamheden door ingeleende  arbeidskrachten 
gedurende een langere ononderbroken periode van 1.000 uur worden verricht. 

  Onder 'ingeleende arbeidskracht' wordt in dit verband verstaan de natuurlijke persoon, die 
anders ter uitvoering van respectievelijk in het kader van een door de werkgever met een 
derde gesloten aannemingsovereenkomst, werkzaamheden verricht in de onderneming van 
de werkgever met wie hij/zij geen dienstverband heeft aangegaan. 
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 b Wanneer de werkgever gebruik maakt van ingeleende arbeidskrachten,  waarvoor op grond 
van het gestelde in lid a voorafgaand, overleg met de  ondernemingsraad vereist is, zal 
daarover periodiek nadere informatie worden verstrekt aan de personeelsvertegenwoordiging. 

  Hierbij zal de werkgever de ondernemingsraad inlichten over: 
  a naam en adres van de uitlener(s); 
  b aard en geschatte duur van de werkzaamheden; 
  c arbeidsvoorwaarden van de ingeleende arbeidskrachten; 
  d het aantal ingeleende arbeidskrachten. 
 
I Werkgever zal partijen ter andere zijde informeren over de investeringsplannen en/of 

organisatorische wijzigingen in de onderneming, voor zover advies wordt gevraagd aan de 
personeelsvertegenwoordiging. Hierbij zal inzicht worden gegeven in de sociale gevolgen op 
korte en lange termijn. 

 
J De werkgever zal - binnen het kader van de mogelijkheden - al die maatregelen treffen, welke 

nodig zijn opdat de werknemer zijn werkzaamheden zo gezond en veilig mogelijk kan verrichten. 
(Dit betreft o.a. maatregelen op het gebied van gebruik van gevaarlijke stoffen, lawaai, 
temperatuur, tocht.) 

 
K a De werkgever streeft naar continuïteit van de werkgelegenheid. 
 b Indien naar het oordeel van de werkgever gedurende de looptijd van het contract het niveau 

van de werkgelegenheid niet gehandhaafd kan worden ten  gevolge van bijzondere 
omstandigheden, zal hij tijdig overleg plegen met de vakorganisatie. 

 c Indien die bijzondere omstandigheden naar het oordeel van de werkgever collectief ontslag 
onvermijdelijk maakt, zal hij tijdig overleg plegen met de vakorganisatie en de 
ondernemingsraad. 

 d Ingeval dit overleg niet tot overeenstemming leidt, behoudt de werkgever zich het recht voor 
die beslissingen te nemen, die hij in het belang van de werkgelegenheid van het bedrijf of een 
onderdeel daarvan acht. Onverlet latende de vrijheden van vakorganisatie in deze. 

 e Teneinde de onder a genoemde werkgelegenheidsdoelstelling controleerbaar te houden, zal 
eenmaal per 3 maanden overleg tussen werkgever en vakorganisatie plaatsvinden, waarin de 
werkgever verslag doet van de ontwikkelingen in de achterliggende, alsmede omtrent de 
verwachtingen voor de komende periode. 

 
L Werkgever zal vacatures ontstaan door natuurlijk verloop in principe opvullen. Wanneer 

werkgever hiervan af wil wijken dan zal dit in overleg met de personeelsvertegenwoordiging en na 
overleg met de vakorganisatie plaatsvinden. 

 
M Werkgever zal bij het ontstaan van vacatures in overleg met de personeelsvertegenwoordiging 

bepalen of intern in de vacature kan worden voorzien zonder een interne sollicitatieprocedure. 
Indien dit niet het geval is, dan zullen werknemers in de gelegenheid worden gesteld te 
solliciteren alvorens 2 weken daarna de vacature bij het R.D.A. wordt gemeld en wordt 
overgegaan tot een externe wervingsprocedure. 

 
N De werkgever zal - in samenhang met de personeelsvertegenwoordiging en na ingewonnen 

advies van de Arbodienst - optimaal pogen om voor werknemers die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn, passende arbeid in de onderneming beschikbaar te stellen, zulks 
teneinde ontslag voor deze werknemers te voorkomen. 

 
O a Met inachtneming van het bepaalde in het geldende reglement voor de ondernemingsraad zal 

de werkgever de O.R. periodiek inlichten en raadplegen omtrent de gehele gang van zaken in 
de onderneming in het algemeen, en meer in het bijzonder omtrent het gevoerde 
personeelsbeleid en de toetsing op de gevolgen voor de werkgelegenheid. 
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  Bij de gegevens kunnen onder ander mede worden betrokken: 
  - personeelsbezetting en de mutaties daarin; 
  - programma's met betrekking tot opleiding, werkoverleg en promotie; 
  - aanstelling, ontslag en de mate van verzuim; 
  - beoordeling- en tariefsysteem en overwerk. 
 
 b Indien een sociaal verslag wordt opgesteld, wordt dit tenminste 14 dagen  voor de bespreking 

in de ondernemingsraad ter visie van het personeel gelegd dan wel op aanvraag van een 
personeelslid ter beschikking gesteld.  

 
P De werkgever zal bij de salarisbetaling aan elke werknemer schriftelijk een duidelijke specificatie 

geven van de bestanddelen waaruit het inkomen is samengesteld, alsmede van alle inhoudingen 
daarop. 

 

Artikel 3 
 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKVERENIGING 
 
A De vakvereniging verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 
 
B De vakvereniging verplicht zich met alle hun ten dienst staande middelen nakoming van deze 

collectieve arbeidsovereenkomst door hun leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen 
voeren of te zullen bevorderen welke beoogt wijziging te brengen in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst op een andere wijze dan omschreven in de artikelen 21.B en 22 en daarbij 
hun medewerking aan de werkgever te zullen verlenen tot ongestoorde voortzetting van het 
bedrijf. Indien een dergelijke actie door derden mocht worden ondernomen, zal het voorafgaande 
eveneens van toepassing zijn. 

 
C De vakvereniging zal zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst onthouden om enigerlei 

actie te voeren c.q. te stimuleren om de verkregen ontheffingen van de C.A.O. voor het 
Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf ongedaan te maken. 

 

Artikel 4 
 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 
 
A De werknemer is gehouden, alle hem door of namens de werkgever opgedragen  

werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd en voor zover 
verband houdend met de werkzaamheden in het bedrijf, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij 
alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

 
B De werknemer zal zich voor wat betreft zijn werk- en rusttijden houden aan het voor hem 

geldende dienstrooster. 
 
C De werknemer is gehouden ook buiten de in het dienstrooster aangegeven uren arbeid te 

verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffend wettelijke voorschriften en de bepalingen 
van de collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. De werkgever zal bij zijn beslissing met 
de belangen van de werknemer terdege rekening houden. Vanaf 01-04-2004 zullen werknemers 
van 55 jaar en ouder geen overwerk hoeven te verrichten, behalve als het bedrijf geen andere 
werknemer(s) kan vinden om dit overwerk uit te voeren. 

 
D De werknemer is medeverantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het bedrijf van de werkgever 

en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en voorschriften door of namens 
de werkgever gegeven. 
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E Indien de werkgever daartegen bezwaar maakt, is het de werknemer verboden enigerlei betaalde 
arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf te voeren. De werkgever is 
bevoegd een werknemer, die dit verbod bij herhaling overtreedt op staande voet te ontslaan. 

 De werknemer, die arbeidsongeschikt wordt tengevolge van de hier bedoelde werkzaamheden 
verliest elke aanspraak op de in artikel 17 geregelde aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in 
geval van arbeidsongeschiktheid. 

 
F De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem tengevolge van 

zijn dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting van het bedrijf, de 
grondstoffen, de bewerking daarvan en de producten. Deze verplichting vervalt na beëindiging 
van de dienstbetrekking, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst anders is bepaald. 

 
G De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarbij deze 

collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 
 

Artikel 5 
 
INDIENSTTREDING EN ONTSLAG 
 
A Bij het aangaan van elke dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van acht weken, tenzij 

schriftelijk een kortere proeftijd wordt overeengekomen. De proeftijd wordt in alle gevallen in de 
individuele arbeidsovereenkomst genoemd. 

 
B Als regel wordt in de individuele arbeidsovereenkomst het dienstverband voor onbepaalde tijd 

aangegaan. 
 
C In afwijking van het bepaalde in B kan een dienstverband voor bepaalde tijd worden aangegaan, 

te weten: 
 - voor een bepaalde tijdsduur; 
 - voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard; 
 - voor het verrichten van een bepaald karwei. 
 
D Een dienstverband voor een bepaalde tijdsduur eindigt op het tijdstip, genoemd in de individuele 

arbeidsovereenkomst, met inachtneming van het bepaalde in G. Ditzelfde geldt - in afwijking van 
het in artikel 668 onder 3 en 4 van het B.W. bepaalde - ook ingeval een dienstbetrekking voor 
bepaalde tijd is voortgezet of dienstbetrekkingen voor bepaalde tijd elkaar met een tussenpoos 
van niet meer dan 31 dagen hebben opgevolgd. 

 
E Een dienstverband voor het verrichten van een bepaald karwei eindigt bij het gereedkomen van 

het karwei, waarvoor het dienstverband werd aangegaan, met inachtneming van het bepaalde in 
G. 

 
F Een dienstverband voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard eindigt door 

opzegging van de werkgever of de werknemer, met een termijn van één dag, welke termijn na 
een dienstverband van twee volle kalendermaanden wordt verlengd tot zeven dagen, met 
inachtneming van het bepaalde in G. 

 
G Indien een dienstverband, als bedoeld onder C langer dan een half jaar heeft geduurd, gaat het 

dienstverband over in een dienstverband voor onbepaalde tijd, tenzij het een dienstverband 
betreft dat voor bepaalde tijd is aangegaan krachtens enig internationaal verdrag. 

 
H Ingeval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in  de zin van de artikelen 678 

en 679 B.W. en tijdens of bij het beëindigen van de proeftijd, als bedoeld in A, kan de 
dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk worden  beëindigd. 

 



 
 

8 

I Het bepaalde in het 3e en 5e lid van artikel 670 B.W. (verbod tot opzegging tijdens 
arbeidsongeschiktheid en vervulling militaire dienstplicht is niet van toepassing op het in C 
bedoelde dienstverband. 

 
J Een dienstverband voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege zonder dat enige opzegging is 

vereist, zodra de betrokken werknemer de in de geldende pensioenregeling voor hem 
vastgestelde pensioendatum dan wel de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. 

 
K Een dienstverband voor onbepaalde tijd aangegaan kan behoudens het bepaalde in J worden 

beëindigd: 
 
L Vanaf 01-04-2004 zal Fibor Packaging bij opzegging van de arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd of tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de 
wettelijke aanzeg- en opzegtermijnen als genoemd in artikel 7:672 BW in acht nemen – tenzij 
partijen op verzoek van werknemer een daarvan afwijkende termijn overeenkomen.  

 
M Vanaf 01-04-2004 zal bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer de 

wettelijke opzegtermijnen in acht genomen worden. 
 
N De opzegging dient zodanig te geschieden, dat het einde van het dienstverband samenvalt met 

het einde van de kalendermaand. Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg 
besluiten van de hier genoemde termijnen af te wijken, waarbij werkgever zich verplicht te wijzen 
op de mogelijke consequenties die dit voor werknemer met zich mede kan brengen. Deze 
afwijking wordt schriftelijk bevestigd. 

 
O Als het dienstverband met werknemer na zijn pensioendatum of na de 65-jarige leeftijd wordt 

voortgezet dan wel aangegaan, zijn de opzeggingen vermeld in de leden L, M en N van dit artikel 
niet van toepassing. Voor deze gevallen geldt een opzegtermijn van één maand tegen het einde 
van de kalendermaand, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeenkomen. 

 
P Het bepaalde in artikel 670 lid 5 B.W. (verbod tot opzegging tijdens vervulling militaire 

dienstplicht) is niet van toepassing op een werknemer, die jegens de overheid een vrijwillige 
verbintenis is aangegaan. 

 
Q Bij de aanzegging van het ontslag als bedoeld in artikel 2 lid K zullen als regel de werknemers 

met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komen, tenzij het 
bedrijfsbelang  zich hiertegen verzet. 

 
R Ingeval de werkgever tot het weer aannemen van personeel overgaat, wordt door hem de 

voorkeur gegeven aan die gewezen werknemers, die het langste dienstverband bij de werkgever 
hadden, echter alleen voor zover zij geschikt zijn de op te dragen werkzaamheden te verrichten 
en niet meer dan een jaar verlopen is sedert hun ontslag. 

 
S De werkgever zal van enig verzoek tot ontbinding of tot toestemming voor ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst een afschrift aan de werknemer uitreiken, dan wel indien zulks 
redelijkerwijs niet mogelijk is een afschrift naar diens bij de werkgever bekende verblijfadres 
zenden op de dag van verzending van het betreffende hierboven aangeduide verzoek. 

 

Artikel 6 
 
DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR 
 
A Dagdienst 
 a De werkweek voor werknemers in de dagdienst bedraagt 40 uur per week netto over de 

eerste vijf werkdagen van de week. 
 b De dagdienst medewerkers hebben recht op 5 ATV dagen per jaar. 
 
B Tweeploegendienst 
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 Een tweeploegendienstrooster dat 
 a een periode van twee weken omvat; 
 b betrekking heeft op de eerste vijf dagen van de week; 
 c de werkweek voor werknemers in de tweeploegendienst is 39 uur per week netto. Het 

ploegenrooster ziet er als volgt uit: 
  *Ochtendploeg maandag – vrijdag  06.00 – 14.00 
  *Middagploeg  maandag – dinsdag  14.00 – 22.00 
                     woensdag – donderdag 14.00 – 22.15 
                     vrijdag    14.00 – 22.00  
 d aangeeft dat de normale arbeidsduur ligt voor de ochtend- en middagdienst tussen 05.00 en 

24.00 uur; 
 e de twee ploegendienst heeft geen recht op ATV uren. 
 
C Drieploegendienst 
 Een drieploegen dienstrooster dat 
 a een periode van drie weken omvat; 
 b de werkweek voor werknemers in de drieploegendienst bestaat uit 38 uur en 45 minuten, 

netto. Het ploegenrooster ziet er als volgt uit: 
  *Ochtendploeg maandag – vrijdag 06.00 – 14.00 
  *Middagploeg maandag – vrijdag 14.00 – 22.00  
  *Nachtploeg zondag – donderdag  22.00 – 06.00  
   
 c Op maandag en de dag volgende op een feestdag, kunnen door de werknemers die 

rechtstreeks bij de productie zijn betrokken, voorbereidende werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Hiermee mag op zijn vroegst begonnen worden om 03.00 uur ofwel 2 uur voor het 
begin van het normale dienstrooster. 

 d Met ingang van 01-04-2004 zal het bedrijf de pauzetijden volgens de wet aanhouden. De 
machines worden tijdens het opnemen van de pauzes niet stopgezet. 

 
e   De werktijden mogen in overleg met de OR worden gewijzigd mits de werkweek uitkomt op 
 38 uur en 45 minuten. 

 
D De methoden van inroosteren, zoals bedoeld in A, B en C zullen in overleg met de 

personeelsvertegenwoordiging worden vastgesteld. 
Voor het jaarlijks opstellen van de flexibele roosters kan van de begrenzingen als aangegeven in 
A, B en C afgeweken worden met instemming van de O.R. (art. 27 W.O.R.), met als kader de 
overlegregeling uit de Arbeidstijdenwet. Met dien verstande dat op jaarbasis altijd uitgekomen 
dient te worden op de gemiddelde arbeidstijden per week als genoemd in A, B en C. 

 
E Incidentele afwijkingen van de normale arbeidsduur 
 Incidentele afwijkingen van de normale arbeidsduur voor werknemers voor zover niet deel 

uitmakende van de directe productie en technische diensten van een half uur of minder worden 
geacht deel uit te maken van de normale arbeidsduur. 

 
F Voorbereidende werkzaamheden 
 Onder voorbereidende werkzaamheden, genoemd in de hiervoor gaande bepalingen, met 

betrekking tot de 3-ploegendienst worden begrepen: 
 - het nazien en in bedrijf stellen van stoom- en krachtwerktuigen; 
 - het verrichten van noodzakelijke reparaties, alsmede 
 - andere werkzaamheden, welke nodig zijn om het bedrijf in werking te stellen, resp. te houden, 

voor zover beide werkzaamheden niet tijdens de productie kunnen geschieden. 
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G Bijzondere arbeidsduurregeling en dienstroosterwijziging 
 a Over algemene dienstroosterwijzigingen pleegt de werkgever overleg met de 

personeelsvertegenwoordiging, onverminderd de bevoegdheid van de vakvereniging daarover 
met de werkgever overleg te plegen. 

 b Over invoering dan wel wijziging van een dienstenrooster, die verband houdt met arbeid op 
zondag, pleegt de werkgever overleg met de vakvereniging. 

 c De werkgever is gehouden van voorgenomen dienstroosterwijzigingen als bedoeld onder G a 
en G b tijdig kennis te geven aan de personeelsvertegenwoordiging en aan de vakvereniging. 

 
H Ingaande 01-04-2004 zullen werknemers van 55 jaar en ouder die in de dagdienst werken niet 

verplicht worden om in een ander rooster dan hun oorspronkelijke rooster te werken. 
 
I Deeltijdarbeid 
 Werknemers die op grond van hun arbeidsovereenkomst geen volledige normale dagtaak 

verrichten en/of minder dan het normale aantal dagen per week arbeid verrichten - zgn. parttime 
werknemers - ontvangen een maandinkomen dat is vastgesteld op grond van het aantal door 
deze werknemers gewerkte uren per dag, dan wel dagen per week, in  verhouding tot het aantal 
uren per dag dan wel dagen per week, dat door werknemers in een vergelijkbare categorie, die 
een volledige dagtaak vervullen, als regel gewerkt wordt. 

 
J Indien parttime werknemers langer dan de met hen overeengekomen werktijd per dag en/of op 

een groter aantal dan de met hen overeengekomen dagen per week werken, zonder het aantal 
uren per dag of dagen per week te overschrijden dat door werknemers die een volledige dagtaak 
op alle werkdagen vervullen, als regel gewerkt wordt, wordt hun maandinkomen 
dienovereenkomstig gewijzigd. 

 

Artikel 7 
 
FUNCTIEGROEPEN EN SALARISSCHALEN 
 
A Functiegroepen en salarisschalen 
 a De functies van de werknemers zijn op basis van een door de partijen aanvaarde methode 

van functieclassificatie gewaardeerd en in overleg met de vakvereniging ingedeeld in 
functiegroepen. De indeling is vermeld in bijlage II van deze overeenkomst. Deze indeling zal 
door de werkgever in tweevoud bij de vakvereniging worden gedeponeerd. 

 b De waardering en indeling der functies zal eens per jaar, per 1 april, worden herzien. 
 c Aan iedere werknemer wordt schriftelijk mededeling gedaan van de functie die hij vervult en 

van de functiegroep, waarin die functie is ingedeeld. 
 d Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn functieomschrijving en/of indeling in een 

functiegroep, dient hij eerst te streven naar een oplossing van het bezwaar langs de normale 
weg binnen het bedrijf (directe chef of een andere, per bedrijf aan te geven, weg). 

 e Indien langs de hierboven aangegeven weg niet binnen twee maanden een bevredigende 
oplossing wordt verkregen, kan de werknemer zijn bezwaar aan de districtsbestuurder van zijn 
partij ter andere zijde voorleggen. 

  In overleg met de betrokken werknemer kan de districtsbestuurder het bezwaar aan de 
deskundigen van de vakorganisatie doorzenden. 

 f De vakorganisatiedeskundigen nemen dan de klacht in behandeling en stellen een onderzoek 
ter plaatse in, waarbij deskundigen namens het bedrijf aanwezig zijn. 

 g De uitspraak van de vakorganisatiedeskundigen zal na overeenstemming met de deskundigen 
van het bedrijf bindend zijn. 

 h Indien bovenvermeld onderzoek leidt tot een herwaardering, resp. tot een herindeling van de 
betrokken functie, dan zullen de hieruit voortvloeiende consequenties van kracht worden met 
ingang van de datum, waarop de betrokken werknemer zijn klacht heeft ingediend. 

 i Bij een herindeling worden de ter zake geldende C.A.O.-bepalingen ter vastlegging van het 
nieuwe schaalsalaris in acht genomen. 

 j Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal gebaseerd op leeftijd en op functiejaren. De 
salarissen zijn opgenomen in bijlage IV van deze overeenkomst. 

 k De bijlagen I t/m XI zijn onderdeel van deze overeenkomst. 
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 l De werknemers worden bij definitieve tewerkstelling in een functie, welke op de functielijst 
voorkomt of behoort voor te komen, in de overeenkomende functiegroep en salarisschaal 
geplaatst. 

  m De werknemer die de maximumleeftijd van zijn salarisschaal heeft overschreden en die bij zijn 
indiensttreding nog niet over de kundigheden en ervaring beschikt welke voor de vervulling 
van zijn functie zijn vereist, kan gedurende een termijn van acht weken in een lagere 
salarisschaal worden ingedeeld dan met zijn functie overeenkomt. 

 
B Overplaatsing naar een hoger ingedeelde functie 
 a De werknemer kan met het oog op een overplaatsing naar een hoger ingedeelde functie in 

overleg met de werkgever een leertijd afspreken. Bij definitieve plaatsing in functie zal het 
salaris overeenkomstig worden aangepast.  

 b De werknemer die definitief wordt overgeplaatst naar een hoger ingedeelde functie wordt in de 
overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld, met ingang van de eerste dag van de 
maand, samenvallende met of volgende op de overplaatsing. Bij overplaatsing naar een hoger 
ingedeelde functie bedraagt de verhoging van het oorspronkelijke salaris, voor zover dit 
gebaseerd is op 0 of meer functiejaren, de helft van het verschil tussen de salarisschalen bij 0 
functiejaren dan wel zoveel meer als nodig is om het eerstkomende hogere salaris van de 
nieuwe functie te bereiken. 

  Is het oorspronkelijke salaris niet gebaseerd op 0 of meer functiejaren, dan ontvangt de 
werknemer het bij zijn leeftijd behorende salaris van de salarisschaal, waarin zijn nieuwe 
functie is ingedeeld. 

C Terugplaatsing naar een lager ingedeelde functie 
 a Indien een tijdelijke of definitieve terugplaatsing het gevolg is van verminderde 

arbeidsprestaties ten gevolge van ouderdom of lichamelijk of geestelijke  gebreken, zal de 
werkgever, rekening houdende met de oorzaak van de terugplaatsing en met het aantal jaren, 
dat de betreffende werknemer in zijn  vroegere functie heeft dienst gedaan, alsmede met het 
totaal aantal dienstjaren van deze werknemer in de betrokken onderneming, een onder de 
gegeven omstandigheden als billijk te beschouwen salaris vaststellen, onverminderd het 
bepaalde in artikel 18.B a waarbij rekening wordt gehouden met  een eventuele uitkering 
krachtens de W.A.O. 

 b De werknemer, die als gevolg van opheffing van zijn functie anders dan bedoeld in lid c van dit 
artikel, in een lagere functie wordt geplaatst, behoudt  het inkomen van zijn oude functie in de 
vorm van het salaris van de nieuwe  functie en een gegarandeerde persoonlijke toeslag 
bestaand uit het verschil  tussen het oude en het nieuwe functiesalaris. 

 c Voor zover terugplaatsing van de werknemer plaatsvindt op eigen verzoek,  door eigen 
toedoen, dan wel als gevolg van een disciplinaire maatregel, bedraagt met ingang van de 
eerste van de maand, volgende op de dag van terugplaatsing, de verlaging van het salaris het 
verschil tussen de salarissen bij 0 functiejaren van de twee betrokken salarisschalen dan wel 
zoveel meer  als nodig is om het nieuwe salaris in overeenstemming te brengen met het  
eerstkomende lagere bedrag in de lagere salarisschaal. 

 d Bij indeling in een lagere salarisschaal als gevolg van de in C a bedoelde omstandigheden, 
worden aan de betrokken werknemer zoveel extra functiejaren toegekend als ter bereiking 
van het nieuw vastgestelde salaris nodig is, tot het moment waarop het verschil is ingelopen. 

 e Indien het toekennen van extra functiejaren, als bedoeld in C d niet voldoende is om het nieuw 
vastgestelde salaris te bereiken, zal een persoonlijke  toeslag worden toegekend. Deze 
toeslag stijgt niet mee met de salarisverhogingen. Bij herindeling in een hogere salarisschaal 
wordt de persoonlijke toeslag evenveel verminderd als het salaris stijgt. 

 
D Iedere werknemer ontvangt van de werkgever schriftelijk bericht welke functie hij verricht, in 

welke salarisschaal hij is ingedeeld, op welk aantal functiejaren zijn salaris is gebaseerd en 
volgens welk dienstrooster hij tewerkgesteld zal worden. 

 Ook van definitieve overplaatsing naar een andere functie, van niet incidentele wijziging van het 
dienstrooster, van definitieve wijziging van de functieinhoud en/of van de indeling van de 
salarisschalen, ontvangt de werknemer schriftelijk bericht. 
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Artikel 8 
 
TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALEN 
 
A Salarissen: 
 *Werknemers met een indienstdatum voor 01-04-2004 ontvangen salaris volgens de schalen 
 van 1 september 2002, zoals vermeld in de CAO. 

*Werknemers met een indienstdatum na 01-04-2004 ontvangen salaris volgens de schalen van 
01-04-2004, zoals vermeld in de CAO. 

 
B Werknemers, die nog niet de in hun salarisschaal voorkomende maximumleeftijd hebben 

overschreden, ontvangen het salaris dat met hun leeftijd overeenkomt, met ingang van de 
maand, volgende op die waarin hun verjaardag viel (leeftijdschaal). 

 Werknemers die deze leeftijd wel hebben overschreden, ontvangen het  salaris dat overeenkomt 
met het aantal jaren op 1 januari, dat zij na het bereiken van de maximumleeftijd onafgebroken in 
hun salarisschaal ingedeeld zijn geweest (functiejarenschaal). 

 
C Herzieningen vinden slechts plaats bij indeling in een andere salarisschaal op grond van het 

bepaalde in artikel 7. 
 
D Functiejaren aan vakvolwassenen worden toegekend op 1 januari van enig jaar totdat de eindlijn 

in de betreffende salarisgroep is bereikt, voor zover de werknemer voor 1 oktober van het 
voorafgaand jaar in dienst is getreden dan wel in een hogere salarisgroep is geplaatst. 

 
E Niet vakvolwassen werknemers ontvangen een verhoging conform de jeugdschalen ingaande de 

maand volgend op die, waarin zij een jaar ouder worden. 
 
F Vakvolwassenen die vòòr 1 juli van enig jaar in dienst zijn getreden of in een hogere salarisgroep 

zijn geplaatst en jeugdigen, die de vakvolwassen leeftijd bereiken voor 1 juli van enig jaar, 
ontvangen een functiejaar op 1 januari daaropvolgend. 

 
G Zij, die in fiscale zin als kostwinner worden aangemerkt, ontvangen, voor zover  zij volgens de 

leeftijdschaal betaald worden, het voor twee leeftijdsgroepen hoger vastgestelde salaris, met als 
minimum het salaris bij 0 functiejaren in groep 1, maar maximaal het bij de maximumleeftijd 
behorende salaris. 

 
H Indien een nieuw in dienst getreden werknemer in een functie elders zoveel in de functie 

bruikbare ervaring heeft verkregen dat het op grond daarvan niet redelijk is hem een basis van 0 
functiejaren te betalen, kunnen hem in overeenstemming met die ervaring functiejaren worden 
toegekend. 

 
 I Voor elke volledige dienst of gedeelte van een dienst, gedurende welke een werknemer in een 

maand niet heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder behoud van 
salaris, militaire dienst, schorsing zonder behoud van salaris, onvrijwillige werkloosheid, 
willekeurig verzuim of wegens indiensttreding of ontslag, wordt het inkomen met een evenredig 
deel verminderd. 

 
J De betaling van het inkomen zal plaatsvinden tegen het einde van de betalingsperiode, op de 

wijze die in de onderneming is vastgesteld. 
 De werkgever zal aan elke werknemer een gedateerde specificatie uitreiken waarop voorkomen 

de betaaldatum en alle factoren, welke op de samenstelling  van het inkomen betrekking hebben. 
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Artikel 9 
 
BIJZONDERE BETALINGEN 
 
A Toeslag voor werken in ploegen: 
 a De toeslag bedraagt per maand voor de: 
  2-ploegendienst                                                 15    % 
  3-ploegendienst                                                 20,5 % 
 b Indien een werknemer definitief wordt overgeplaatst van de dag dienst naar de ploegendienst 

of van een ploegendienst met een lagere toeslag naar een ploegendienst met een hogere 
toeslag, wordt hem indien de overplaatsing plaats vindt in de eerste helft van de 
betalingsperiode, de ploegentoeslag resp. de hogere ploegentoeslag, over die 
betalingsperiode toegekend. 

 c Voor de werknemer, die anders dan door eigen toedoen dan wel op eigen verzoek of wegens 
een disciplinaire maatregel wordt overgeplaatst van een ploegendienst naar de dagdienst, of 
van een ploegendienst met een hogere toeslag naar een ploegendienst met een lagere 
toeslag, wordt vastgesteld welk bedrag aan inkomstenderving dit voor hem met zich 
meebrengt. 

 d Ter overbrugging van de in c genoemde inkomstenderving, ontvangt de werknemer “ingaande 
01-04-2004” een toeslag, uitgedrukt in % van het conform lid c vastgestelde: 

  *100% 1
ste

 maand 
  *  80% 2

de
 maand  

  *  60% 3
de

 maand 
  *  40% 4

de
 maand  

  *  20% 5
de

 maand  
  

Indien binnen één van de afbouwperiodes een hernieuwde overplaatsing plaatsvindt,  wordt bij 
het vaststellen van de daarbij optredende inkomstenderving uitgegaan van het bruto-inkomen, 
dat de werknemer op het moment van overplaatsing genoot. 

 
 Indien betrokkene wordt herplaatst in een ploegendienst resp. in een hoger betaalde 

ploegendienst vindt herrekening van de toeslag plaats dan wel komt de toeslag te vervallen. 
 
 Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen schriftelijk een verzoek indienen om, met behoud van 

inkomen, in aanmerking te komen voor plaatsing in een dagdienstrooster. Bij plaatsing in een 
dagdienstrooster bedraagt de arbeidsduur 40 uur netto per week en vervalt het recht op de 
toeslag van 1,75% als vermeld onder E. 

 Indien een passende dagdienstfunctie niet vacant is, wordt betrokken werknemer op een 
wachtlijst geplaatst, welke in volgorde wordt afgewerkt. 

 
 Voor werknemers aan wie op grond van dit artikel een toeslag is toegekend, zal met ingang van 

de maand waarin zij 55 jaar geworden zijn, geen verdere afbouw van de toeslag plaatsvinden. 
 
 Indien een werknemer op eigen verzoek, door eigen toedoen dan wel als gevolg van een 

disciplinaire maatregel wordt overgeplaatst van een ploegendienst naar dagdienst of van een 
ploegendienst met een hogere toeslag naar een ploegendienst met lagere toeslag, vindt direct 
aanpassing aan de nieuwe dienstroosterbetaling plaats. 

 
 Bij tijdelijke overplaatsing naar een andere dienst om andere dan persoonlijke redenen, geldt dat, 

indien de ploegentoeslag van de oorspronkelijke dienst hoger is dan die van de nieuwe, deze 
hogere ploegentoeslag gehandhaafd blijft. Indien een werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst 
naar een dienst, waarvoor een hogere betaling geldt, ontvangt hij met onmiddellijke ingang de 
betaling, behorende bij de dienst, waarin hij is overgeplaatst. 

 
 Ter bepaling van de eventueel door tijdelijke overplaatsing meer gewerkte uren geldt als normale 

werktijd de werktijd van de ploeg of dienst waarin men in de betreffende kalendermaand het 
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grootste aantal normale werkuren heeft gemaakt. Elk meer gewerkt uur wordt betaald met 0,92% 
van het salaris. 

 Van overplaatsing van de werknemer is sprake in de volgende gevallen: 
 van dagdienst naar een ploegendienst; 
 van een ploegendienst naar een andere ploegendienst; 
 van een dienst in cyclus van de ploegendienst naar een andere dienst in cyclus; 
 van dezelfde ploegendienst of 
 van een ploegendienst naar dagdienst. 
 
 Niet opgenomen roostervrije uren vervallen, ook indien de werknemer niet in staat was deze te 

genieten. De werkgever zal er evenwel zorg voor dragen dat ten gevolge van overplaatsing op 
verzoek van de werkgever naar een andere dienst, dan wel het werken op roostervrije dagen op 
verzoek van de werkgever, de werknemer geen roostervrije dagen verliest, daarvoor 
gelijkwaardige dagen toegewezen krijgt. Indien deze als zodanig niet genoten kunnen worden 
wegens van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld ziekte, overlijden naaste familieleden 
worden deze alsnog gecompenseerd in roostervrije tijd. 

 
B Toeslag voor consignatie 
 a Een geconsigneerde werknemer kan alleen opgeroepen worden bij bedrijfsstoringen waarbij 

voor het opheffen daarvan naar het oordeel van de werkgever het opkomen van de 
werknemer noodzakelijk is. 

 b De geconsigneerde werknemer ontvangt voor het geconsigneerd zijn de volgende toeslag op 
zijn salaris: 

  per periode van 24 uur op maandag t/m vrijdag 0,61%, 
  per periode van 24 uur op zaterdag 2,44%, 

   per periode van 24 uur op zon- en feestdagen 3,66% en feestdagen die op een zondag vallen 
10%. 

 c In afwijking van het bepaalde onder b ontvangen (reserve) storingsmonteurs voor de 
consignatie tijdens het weekend (vrijdag 20.00 uur tot maandag 06.00 uur) een bedrag van € 
145,89 bruto per maand. Dit bedrag is gebaseerd op 13 weekenden consignatie per jaar. Het 
zal vanaf 1 september 2001 worden geïndexeerd. Naast de toeslag als vermeld onder d 
ontvangen (reserve) storingsmonteurs bij oproep een reiskostenvergoeding van  

  f. 0,55 per kilometer voor woon/werkverkeer. 
 d Wanneer een werknemer binnen een consignatieperiode wordt opgeroepen om aan het bedrijf 

te komen, zal telkens een toeslag van 0,61% op zijn salaris worden gegeven. 
 e Als regel kan een werknemer, werkzaam in volcontinudienst niet geconsigneerd worden. 
 
 
C Toeslag voor een extra gang naar het bedrijf 
 Indien een werknemer, niet geconsigneerd zijnde, in opdracht van de werkgever voor het 

verrichten van werkzaamheden een extra gang van huis naar het werk en terug moet maken, 
ontvangt hij daarvoor een vergoeding van 0,92% van zijn salaris. 

 
D Betaling van afwijkingen van het dienstrooster 
 a Van het dienstrooster afwijkende uren zijn de uren welke liggen vóór of ná de normale werktijd 

per dag of dienst volgens het voor de werknemers geldende dienstrooster. 
 b Niet als arbeid op het dienstrooster afwijkende uren worden beschouwd: 
  - het incidenteel overschrijden van het geldende dienstrooster van een half uur of minder 

voor zover het niet betreft werknemers in de directe productie en technische diensten; 
  - arbeid voor het inhalen van uren waarop de arbeid na overleg met de 

personeelsvertegenwoordiging is of zal worden beëindigd en waarbij is overeengekomen 
dat deze uren ingehaald zullen worden, mits het over deze uren gederfde inkomen wordt 
doorbetaald; 

  - wanneer wegens bedrijfsstagnatie als gevolg van calamiteiten uren verzuimd zijn of 
verzuimd zullen worden zal de werkgever, indien over deze uren het inkomen doorbetaald 
is of doorbetaald zal worden, met de vakverenigingen overleg plegen over de betaling van 
de eventueel daaruit voortvloeiende inhaal uren. 
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 c De werkgever is gehouden alvorens de werknemer opdracht te geven arbeid te verrichten 
buiten de bij dienstrooster voor hem vastgestelde diensttijd, ernstig rekening te houden met de 
eventuele belangen van de werknemer. 

 d Afwijkende uren, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, worden gecompenseerd 
door verzuim; dit verzuim kan ook aan de afwijkende uren voorafgaan. 

  Verder bestaat de mogelijkheid om de afwijkende uren als Tijd-voor-Tijd-uren te laten 
registreren. 

 e De afwijkende uren worden per uur betaald met boven het maandsalaris de volgende 
percentages van het salaris vermeerderd met de eventuele ploegentoeslag, met inachtneming 
van lid f van dit artikel: 

  - uren vallend tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 06.00 uur: 0,92%; 
   vanaf 1/10/94 uren vallend tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 13.00 uur: 0,92% 
  - uren vallend tussen zaterdag 06.00 uur en maandag 06.00 uur: 1,22%; 
   vanaf 1/10/94 uren vallend tussen zaterdag 13.00 uur en     
   maandag 06.00 uur: 1,22%; 
  - uren vallende op een erkende feestdag (met inachtneming van art. 11B): 1,83%; 
  - uren vallend tussen 0.00 uur en 06.00 uur van de dag, volgende op een algemeen 

erkende christelijke feestdag, volgende op een plaatselijke feestdag of volgende op een 
algemene bedrijfsstilstand als gevolg van een aaneengesloten vakantie, mits voor wat 
betreft de aaneengesloten vakantie door de betrokken werknemer daaraan is 
deelgenomen: 1,22%. 

 f Van overwerk is voor de parttime werknemers eerst dan sprake wanneer zij meer uren per 
dag of meer dagen per week werken dan werknemers, die een volledige dagtaak op alle 
werkdagen, waarop als regel gewerkt wordt, vervullen. Eveneens is van overwerk sprake 
ingeval van arbeid op uren die buiten de normale werktijden vallen van de werknemers die 
een volledige dagtaak verrichten, zoals vermeld in artikel 6.A, mits daardoor het 
overeengekomen aantal te werken uren per dag wordt overschreden. 

 g Extra rusttijden, noodzakelijk geworden door arbeid op afwijkende uren, worden mits 
doorgebracht op het bedrijfsterrein, tot ten hoogste een half uur, als gewerkte tijd beschouwd. 

 h Onder doorbrengen van de extra rusttijden in het bedrijf wordt verstaan dat deze rusttijden in 
of buiten de fabriek dan wel kantoorgebouwen plaats kunnen vinden, mits men blijft op het 
terrein van de fabriek dan wel van de kantoorgebouwen. 

 i Voor opgenomen compenserende vrije tijd wordt ingehouden 0,61% van het salaris voor elk 
verzuimd uur tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 06.00 uur; 0,92% van het salaris voor 
elk verzuimd uur tussen zaterdag 06.00 uur en maandag 06.00 uur en op feestdagen voor elk 
verzuimd uur 1,22%. 

 j De afwijkende betalingen c.q. inhoudingen worden per kalendermaand afgerekend. Bij deze 
afrekening worden tevens betrokken de toeslagen voor arbeid op 5 mei van een lustrumjaar, 
voor tijdelijke overplaatsing resp. terugplaatsing in een andere dienst of ploeg, voor 
consignatie en voor extra gang naar het bedrijf.  

  De uitbetaling van de in geld uit te keren percentages vindt plaats aan het einde van de 
maand, volgende op die, waarin het recht daarop is ontstaan. 

 
 k Indien een werknemer in afwijking van het schema van roostervrije dagen resp. diensten op 

een dezer roostervrije dagen resp. diensten om enige reden arbeid verricht, zal met 
betrekking tot de dagdienst en de 2-ploegendienst zulks niet zijn een afwijking van het 
dienstrooster als bedoeld in E. 

 

Artikel 10 
 
VERZUIMUREN VOOR ARBEID 
NA 22.00 UUR EN VOOR 05.00 UUR 
 
A Indien een werknemer in dagdienst buiten zijn dienstrooster arbeid moet verrichten na 22.00 uur, 

worden hem ter verzekering van voldoende nachtrust, vanaf het begin van zijn eerstvolgende 
dienst in hetzelfde etmaal evenveel roosteruren, tot ten hoogste 9 uur, vrijaf zonder korting op het 
inkomen gegeven als hij na 22.00 uur arbeid heeft verricht. 
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 De betrokken werknemer kan evenwel geen recht op deze verzuimuren doen gelden wanneer 
met deze arbeid op of na 05.00 uur in de ochtend is begonnen. 

 
B Indien de betreffende arbeid in een week herhaaldelijk door dezelfde werknemer wordt verricht 

tussen 22.00 uur en 05.00 uur zal ook de tijd vrijaf worden gegeven welke de werknemer nodig 
heeft om van zijn huis naar het bedrijf en van het bedrijf weer naar huis te gaan. 

 
C De uren als bedoeld in B van dit artikel dienen terstond na afloop van het overwerk te worden 

opgenomen, tenzij op dit tijdstip geen arbeid behoeft te worden verricht door de betrokken 
werknemer, in welk geval geen compensatie plaatsvindt. 

 

Artikel 11 
 
ZON- EN FEESTDAGEN 
 
A Onder feestdagen worden in deze overeenkomst verstaan: 
 Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, 

alsmede Koninginnedag en eens in de vijf jaar 5 mei, voor zover de overheid bij algemene 
vergunning toestaat op die dagen vrijaf te geven. 

 
B Zon- en feestdagen worden gerekend te beginnen om 0.00 uur en te eindigen om 24.00 uur, met 

uitzondering van Koninginnedag, Hemelvaartsdag en de door de overheid aangewezen dag ter 
herdenking van de bevrijding, welke dagen gerekend worden te lopen van 06.00 uur tot de 
volgende dag 06.00 uur, en met uitzondering van Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag, welke 
worden geacht aan te vangen om 16.00 uur de dag voorafgaand. 

 
C a Op zondagen en feestdagen wordt door de dag-, 2- en 3-ploegendienst als  regel niet 

gewerkt. 
 b In bijzondere gevallen kan de werkgever na overleg met de personeelsvertegenwoordiging 

besluiten, voor wat betreft de nationale feestdag, Koninginnedag en de door overheid 
aangewezen dag ter herdenking van de bevrijding, van het bepaald in C a af te wijken. De 
werkgever zal van zijn voornemen hiertoe zo mogelijk een maand voor het aanbreken van de 
feestdag mededeling doen aan de vakverenigingen. 

 
D Op 24 en 31 december worden alle diensten om uiterlijk 16.00 uur beëindigd. 
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Artikel 12 
 
VERZUIM MET BEHOUD VAN INKOMEN 
 
Afwezigheid 
Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 629b en 628 B.W. bepaalde, geldt het volgende: 
 
A Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 18 bepaalde van toepassing. 
 
B In de volgende gevallen waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft kunnen 

verrichten, wordt de werknemer over de hieronder voor respectievelijk bij elk dezer gevallen 
bepaalde termijnen van verlof het salaris doorbetaald, mits hij zo mogelijk tenminste één dag van 
tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever, van het verzuim kennis geeft 
en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont: 

  
C één dag bij: 
 *Huwelijksaangifte; 
 *25, 40, 50 jarig jubileum bij het bedrijf; 
 *25, 40, 50 jarig huwelijk van de werknemer, ouders en schoonouders; 
 *Huwelijk van kinderen, pleegkinderen, broers en zusters van de werknemer; 
 *Begrafenis van de broers, zusters, zwagers, schoonzusters, ( klein ) kinderen, ( groot ) ouders 

van de werknemer en diens echtgeno(o)t(e). 
 
D twee dagen bij: 
 *Huwelijk van de werknemer; 
 *Geboorte kind; 
 *Registratie huwelijk en overlijden; 
 *Overlijden echtgenoot; 
 *Overlijden van kind of pleegkind. 
 
E de dagen, gerekend van het overlijden af t/m de begrafenis van: 
 a de echtgenote van de werknemer; 
 b de inwonende eigen of pleegkinderen van de werknemer; 
 
 
F Eventuele vergoeding voor salarisderving, welke door derden wordt betaald bij verzuim als 

bedoeld onder B en C wordt op het door de werkgever over de verzuimde tijd door te betalen 
salaris in mindering gebracht. 

 
G Met echtgenote en gehuwde werknemers worden in dit artikel gelijk gesteld: 
 de echtgenoot en niet gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een 

gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het personen betreft tussen wie bloedverwantschap in 
de eerste of tweede graad bestaat. 

 Van een gezamenlijke huishouding als hier bedoeld kan slechts sprake zijn, indien twee 
ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage 
leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. 
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Artikel 13 
 
VORMING VAN JEUGDIGE WERKNEMERS 
 
A De werkgever stelt de werknemer, die een opleiding volgt krachtens de leerlingstelsels, in de 

gelegenheid om dat gedeelte van de opleiding, dat niet binnen het bedrijf wordt gegeven, buiten 
het bedrijf te volgen gedurende de werktijd, met behoud van inkomen en tot een maximum van 
gemiddeld één dag per week. 

 
B Voor werknemers jonger dan 18 jaar, kan deze tijd worden besteed zowel aan vakopleiding als 

aan vorming met inachtneming van D a e.v. van dit artikel. 
 
C De werkgever stelt zijn werknemers, jonger dan 18 jaar, die geen (vak)opleiding krachtens de 

leerlingstelsels volgen, in de gelegenheid tot het volgen van: 
 òf een opleiding, die in het belang is van een door de werknemer vervulde of te vervullen functie 

binnen het bedrijf, 
 òf een vormingscursus, dan wel een combinatie van opleiding en vorming, een en ander met 

behoud van inkomen tot een maximum van gemiddeld één dag per week en met inachtneming 
van D a e.v. Aanbevolen wordt werknemers, jonger dan 18 jaar, in wier opleiding de vorming niet 
voldoende is begrepen, of die bij hun vroegere opleiding onvoldoende vorming hebben 
ontvangen, een vormingscursus te doen volgen met behoud van inkomen tot een maximum van 
gemiddeld 1 dag per 2 weken, boven de in dit artikel genoemde tijd, een en ander voor zover de 
bedrijfsomstandigheden dit toelaten en de regionale omstandigheden hiertoe de gelegenheid 
bieden en met inachtneming van D a e.v. 

 
D a Voor de werknemer, die partieel leerplichtig is, geldt dat de in artikel 6 vastgestelde normale 

werktijd voor hem naar evenredigheid wordt verminderd met het aantal uren, waarop hij aan 
de verplichtingen van de leerplicht voldoet. 

 b Over de tijd, waarop een werknemer ter vervulling van zijn wettelijke leerplicht een 
onderwijsinstelling moet bezoeken, is geen salaris verschuldigd en geldt dat het in deze 
C.A.O. vastgestelde salaris voor hem naar evenredigheid wordt verminderd. 

 c De in 15.B a genoemde vakantie zal, met inachtneming van de relatie, die bestaat tot de 
normale werktijd van betrokkene, voor hem worden verminderd. 

 d Op de dag waarop een werknemer een onderwijsinstelling bezoekt of zou hebben moeten 
bezoeken of van die instelling vakantie heeft, kan hij niet verplicht worden in de onderneming 
werkzaam te zijn. 

 e Ingeval een werknemer toch op een van de in D d bedoelde dagen vrijwillig arbeid verricht, zal 
hij daarvoor het normale voor een dag geldende salaris ontvangen (zonder overwerktoeslag). 

  Pas als de voor die dag in de onderneming volgens dienstrooster geldende arbeidstijd wordt 
overschreden, gaat de dan geldende overwerktoeslag in. Het werken op een zgn. schooldag 
of een schoolvakantiedag brengt geen wijziging in het berekende aantal vakantiedagen, zoals 
bepaald in D c van dit artikel. 

 

Artikel 14 
 
VERZUIM ZONDER BEHOUD VAN INKOMEN 
 
A Verlet 
 De werkgever zal afwezigheid zonder vergoeding van inkomen (verlet) in bijzondere gevallen 

toestaan, wanneer de werknemer dit tenminste twee dagen van tevoren aan de werkgever 
verzoekt, mits er ter beoordeling van de werkgever redelijkerwijs aanleiding toe bestaat en het 
bedrijfsbelang afwezigheid toelaat. Voor elk uur verlet zal aan de werknemer 0,61% van zijn 
maandinkomen in mindering worden gebracht. 
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B Verkorte werkweek 
 De werkgever is niet gehouden het inkomen door te betalen: 
 a bij invoering van een verkorte werkweek (een zgn. 0-urenweek daaronder begrepen), mits de 

werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het B.B.A. vereiste vergunning heeft 
gekregen en hij niet tot het aanvragen van een vergunning overgaat dat nadat met de 
vakvereniging overleg is gepleegd. Partijen achten een termijn van een week voor dit 
voorafgaand overleg voldoende; 

 b bij verlening van een vergunning voor een verkorte werkweek (een zgn. 0-urenweek 
daaronder begrepen) mits wanneer het betreft een verlening welke t.a.v. de aantallen erbij 
betrokken werknemers en/of het aantal uren dat verkort zal worden gewerkt, afwijkt van de 
oorspronkelijke vergunning, de werkgever de hierboven omschreven procedure zal hebben 
gevolgd en wanneer het betreft een verlening, waarbij de oorspronkelijke vergunning 
ongewijzigd wordt overgenomen, hij de vakvereniging tijdig, d.w.z. tenminste 1 week vóór het 
ingaan van de verlenging, daarvan mededeling doet. 

 
C Bij invoering of verlenging van een vergunning voor een verkorte werkweek 
 a Bij invoering of verlenging van een vergunning voor een verkorte werkweek, als bedoeld in B a 

en B b zal de werkgever op de uitkering krachtens de Werkloosheidswet aan de werknemer 
een suppletie betalen tot aan het inkomen van de werknemer, onder voorwaarde, dat door 
deze suppletiebetaling geen korting op de uitkering krachtens de Werkloosheidswet 
plaatsvindt. Indien wel een korting op de uitkering krachtens de Werkloosheidswet plaatsvindt 
zal de werkgever een suppletie betalen tot aan het percentage van het dagloon, waarop het 
uitvoeringsorgaan van de Werkloosheidswet geen korting op de uitkering krachtens de 
Werkloosheidswet zal toepassen. 

 b Indien als gevolg van een bedrijfsschade geen arbeid verricht kan worden,  zal de werkgever 
op dezelfde wijze omschreven als in C a een suppletie op de uitkering ingevolge de 
Werkloosheidswet betalen. 

  Indien geen uitkering ingevolge de Werkloosheidswet wordt toegekend, zal de werkgever het 
inkomen doorbetalen over dezelfde termijn als waarover, indien de Werkloosheidswet wel van 
toepassing was, een uitkering ingevolge deze wet zou plaatsvinden. 

 
D De werknemer die gebruik wenst te maken van zijn wettelijk recht op ouderschapsverlof conform 

de wettelijke regeling 1991 zal dit tijdig, doch tenminste drie maanden voor het moment waarop 
het verlof dient in te gaan, schriftelijk aan de werkgever mededelen. De wijze waarop het verlof 
wordt ingeroosterd, wordt in overleg met de werkgever vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met het belang van de werknemer enerzijds en met het bedrijfsbelang 
anderzijds. 

 Voor zover de volledige premies betaald worden, zullen de pensioenrechten blijven gehandhaafd. 
 
 

Artikel 15 
 
VAKANTIEREGELING 
 
A Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
B a Aan iedere werknemer zal per 1 januari van ieder jaar 200 uur vakantie worden toegekend 

met behoud van inkomen. Bij beëindiging van het dienstverband voor het einde van het 
kalenderjaar wordt voor iedere maand dat het dienstverband korter heeft geduurd 1/12 in 
mindering gebracht. 

 b Boven de in B a genoemde diensten vakantie en met inachtneming van het bepaalde in C, D a 
en D b wordt extra vakantie met behoud van inkomen toegekend aan de werknemer, die in 
het vakantiejaar een leeftijd heeft, volgens de navolgende schaal met ingang van 01-04-2004: 

 
  leeftijd Extra vakantie 
  *50-55 jaar 16 uur 
  *55-60 jaar 24 uur 
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  *60-65 jaar  32 uur 
 
  Cumulatie van bestaande extra vakantie en extra vakantie op grond van de regeling in dit lid 

vindt niet plaats. 
 
C a De werknemer die na 1 januari van het lopende contractjaar in dienst van de werkgever is 

getreden of die voor het einde van het lopende jaar uit de dienst van de werkgever is getreden 
heeft voor elke maand van het dienstverband in het lopende vakantiejaar recht op 1/12 van de 
in B a, B c en B d vakantie. 

 b Werknemers die een dienst hebben welke afwijkt van de dienst volgens het normale 
betreffende dienstrooster verwerven in proportie het in dit artikel aangeduide aantal uren 
vakantie. 

 
D a Bij indiensttreding van de werknemer vóór of op de 15e van een maand, evenals bij 

beëindiging van het dienstverband na de 15e van de maand wordt hij voor toepassing van het 
in C bepaalde geacht de volle maand in dienst te zijn geweest. 

  
 b In afwijking van het in D a bepaalde, zal indien het dienstverband korter dan één maand heeft 

geduurd, de werknemer een zuiver proportioneel recht op vakantie krijgen. 
 
E Snipperuren 
 a De snipperuren gelden in principe als uren die de werknemer redelijk gespreid over het 

vakantiejaar kan opnemen op het door hem gewenste tijdstip, tenzij het bedrijfsbelang zich 
hiertegen verzet, in welk geval de werkgever hem dit met redenen omkleed zal mededelen. 
Wanneer een aanvraag voor snipperuren wordt gedaan voor een dag die voor werknemer een 
bijzonder religieuze betekenis heeft, zal werkgever zoveel mogelijk aan dit verzoek tegemoet 
komen. 

  De uren moeten over alle dagen van de week gespreid worden. 
 b Met instemming van de personeelsvertegenwoordiging kunnen maximaal 24 snipperuren door 

de werkgever als vaste snipperuren worden vastgesteld. 
F a De werknemer dient de hem toegekende vakantieuren als regel vóór het einde van het 

vakantiejaar opgenomen te hebben. 
 b Indien de werknemer zijn vakantierechten niet heeft opgenomen binnen zes maanden na het 

einde van het vakantiejaar waarin deze zijn verworven, mag de werkgever de data vaststellen 
waarop de werknemer deze uren zal krijgen. 

 c De werkgever dient er zorg voor te dragen dat de werknemer de hem toegekende vakantie als 
regel voor het einde van het jaar kan opnemen. 

 d Indien de werkgever om gewichtige redenen, het bedrijfsbelang betreffende, na overleg met 
de werknemer het door hem vastgestelde tijdvak van vakantie wijzigt, zal hij de materiële 
schade vergoeden, die de werknemer ten gevolge van deze wijziging lijdt. 

 
G De werkgever kan aan een werknemer op diens verzoek in het lopende vakantiejaar een 

voorschot geven tot maximaal de in dat jaar bij voortduring van het dienstverband te verwerven 
vakantierechten, met inachtneming van J c. 

 
H a De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd, gedurende welke hij wegens het 

niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op salaris heeft. 
 b Het in H a bepaalde is niet van toepassing, indien de werknemer zijn werkzaamheden niet 

heeft verricht wegens: 
  - ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door opzet van de werknemer; 
  - het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de 

landsverdediging of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor eerste oefening; 
  - het genieten van verlof, gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking verworven doch niet 

opgenomen verlof; 
  - het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakvereniging van de 

werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
  - onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 
  - zwangerschap of bevalling. 
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  In deze gevallen worden nog vakantierechten verworven over 6 maanden, waarin geen arbeid 

wordt verricht, waarbij de duur der onderbreking uit de respectievelijke oorzaken tezamen 
geteld worden. 

  In die gevallen waarbij sprake is van permanente arbeidsongeschiktheid en reïntegratie niet 
mogelijk blijkt zullen vakantierechten worden verworven over 12 maanden. 

 c Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld in H b in meer dan één vakantiejaar 
valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der onderbreking bij de berekening van de 
periode van afwezigheid mee in aanmerking genomen. 

 d Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier bedoelde onderbreking 
is het in D a en D b bepaalde van overeenkomstige toepassing. De verworven 
vakantierechten in de gevallen van H b vervallen, indien de dienstbetrekking door de 
werknemer anders dan op grond van medisch advies of van onvrijwillige werkloosheid wordt 
beëindigd, alvorens de arbeid is hervat. 

 e De niet-leerplichtige werknemer, die op 1 januari van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar 
nog niet heeft bereikt, verwerft vakantierechten over de tijd, welke hij besteedt aan het volgen 
van onderricht, waartoe de werkgever hem krachtens de wet of krachtens deze overeenkomst 
in de gelegenheid moet stellen, dan wel uit eigen beweging in de gelegenheid stelt. 

 f Werknemers als onder e bedoeld die op grond van hun arbeidsovereenkomst niet een 
volledige dagtaak verrichten, ontvangen het in dit artikel aangeduide aantal uren vakantie dat 
bij hun leeftijd behoort. 

 
 
I Vakantie bij arbeidsongeschiktheid 
 a Uren waarop de werknemer om één der redenen als genoemd in  

H b en H e, alsmede in artikel 12.D t/m G verhinderd was arbeid te verrichten, gelden, 
behoudens het in I b bepaalde, niet als vakantie-uren. 

 b Indien en voor zover de in I a bedoelde verhindering samenvalt met vastgestelde vakantie- of 
snipperuren, gelden, behoudens het in I c bepaalde, de uren waarop die verhindering zich 
voordoet wel als vakantie-uren. 

 c Indien de werknemer vóór de aanvang van de (fabrieks)vakantie of snipperuren aan de 
werkgever heeft meegedeeld dat zich op één of meer van deze uren een verhindering als 
bedoeld in H b en H c alsmede in artikel 12. E a + b, 12.F a + b en 12.B a + b zal voordoen, 
gelden betreffende uren niet als vakantie-uren. In de gevallen van artikel 12.E a + b, 12.F a + 
b en 12.B a + b is het ook mogelijk de mededeling te doen onmiddellijk na de afloop van de 
vakantie of snipperuren. Het vereiste van voorafgaande  mededeling geldt niet indien de 
verhindering te wijten  is aan ziekte van de werknemer, deze ziekte krachtens de bepalingen 
van de Ziektewet is vastgesteld en de werknemer aannemelijk kan maken, dat hij zodanig in 
zijn bewegingsvrijheid was beperkt, dat de bedoeling van de vakantie in genen dele tot zijn 
recht kon komen. 

 d Indien ingevolge het in I c bepaalde, aanvankelijk vastgestelde vakantie-uren niet als zodanig 
worden gerekend, zal de werkgever na overleg met de werknemer nieuwe data vaststellen, 
waarop die uren alsnog kunnen worden genoten. 

 
J Vakantie bij ontslag 
 a Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer desgewenst in de gelegenheid 

worden gesteld de hem nog toekomende vakantie-uren op te nemen, met dien verstande, dat 
deze uren niet in de opzegtermijn zijn begrepen, tenzij in onderling overleg anders wordt 
bepaald. 

 b Indien de werknemer de hem toekomende vakantie-uren niet heeft opgenomen zullen hem 
deze uren worden uitbetaald. 

 c Indien de werknemer bij het beëindigen van de dienstbetrekking teveel vakantie- en/of 
snipperuren heeft genoten, is hij verplicht het over deze uren doorbetaalde inkomen aan de 
werkgever terug te betalen. 

 d De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring uit, 
waaruit blijkt de duur van de vakantie welke de werknemer op dat tijdstip nog toekomt. 
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K Uitvoeringsbepalingen 
 a Behoudens wat betreft de vaste snipperuren en onverminderd het in J a t/m J d bepaalde, kan 

de werknemer niet eerder aanspraak maken op het feitelijk genot van vakantie uren dan nadat 
hij gedurende tenminste twee maanden in dienst van de werkgever is geweest. 

 b De werknemer, niet betrokken bij de vaststelling van de collectieve bedrijfsvakantie, dient zijn 
verzoek voor het opnemen van zijn aaneengesloten vakantie, in het lopende jaar zo vroeg 
mogelijk maar niet later dan 31 januari bij de werkgever in te dienen, opdat bij de beslissing 
zoveel mogelijk met ieders wensen rekening gehouden kan worden. 

 c Rechten op het genieten van vakantie uren kunnen behoudens het in J b bedoelde geval niet 
worden vervangen door een schadevergoeding in geld. 

 d Bij de aanvang van het vakantiejaar deelt de werkgever de werknemer schriftelijk mee wat 
diens vakantierechten en eventuele genoten voorschotten in het vakantiejaar zijn. 

 e In afwijking van het bepaalde in B a en C zullen de vakantierechten, welke op 1 januari van 
enig jaar toekomen aan de werknemer, die de onderneming heeft verlaten voor het vervullen 
van de militaire dienstplicht, bij wijze van voorschot worden aangevuld tot de hoogte die zou 
ontstaan wanneer hij de twaalf voorafgaande maanden onafgebroken bij de betrokken 
werkgever in dienst zou zijn geweest, onder voorwaarde dat:  

  a de betrokkene vóór de vervulling van zijn dienstplicht tenminste gedurende één jaar 
onafgebroken bij deze werkgever in dienst is geweest; 

  b de terugkeer direct na de beëindiging van zijn dienstplicht plaatsvindt. 
  Het voorschot zal hem worden kwijtgescholden wanneer hij, te rekenen vanaf het moment van 

de terugkeer uit de militaire dienst, gedurende één jaar onafgebroken bij de betreffende 
onderneming in dienst is gebleven. 

 f Het bedrijf zal 3 aaneengesloten vakantie weken accepteren mits de bedrijfsbehoefte dit 
toelaat. Een vakantie schema zal begin van het kalenderjaar aan alle medewerkers uitgereikt 
worden, met daarin zijn/haar vakantieperiode. Het bedrijf zal, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, niet het aantal ploegen verminderen gedurende de hoogseizoen maanden juli en 
augustus van drie naar twee ploegen om alle vakantieaanvragen te kunnen honoreren.  

 
L Tijdens de aaneengesloten vakantie blijven de dienstroosters ongewijzigd doorlopen. 
 
M Bij een eventuele collectieve of groepsgewijze aaneengesloten vakantie dient het vakantierooster 

voor het volgend jaar voor november na overleg met de personeelsvertegenwoordiging te worden 
vastgesteld en ter kennis van de werknemers te worden gebracht. 

 

 

Artikel 16 
 
VAKANTIETOESLAG 
 
A a Per twaalf maanden onafgebroken dienstverband wordt aan een werknemer een 

vakantietoeslag uitgekeerd van 8% van zijn jaarinkomen met een minimum van f 3.025,- per 1 
april 1994 bruto  voor werknemers, die de vakvolwassen leeftijd hebben bereikt alsmede voor 
gehuwde werknemers voor kostwinners beneden die leeftijd. De vakantietoeslag wordt 
uitbetaald ter gelegenheid van de aaneengesloten vakantie. 

 b Onder jaarinkomen wordt verstaan 12 maal het voor de betrokken werknemer geldende 
salaris, verhoogd met de eventuele ploegentoeslag en eventuele persoonlijke toeslagen. 

  Voor het berekenen van dit inkomen is de functie-indeling en het dienstrooster per 1 april van 
het jaar waarin de vakantietoeslag wordt betaald, bepalend. 

 c Bij minder dan twaalf maanden onafgebroken dienstverband wordt van elke volle 
kalendermaand 1/12 gedeelte van de onder A a genoemde vakantietoeslag uitgekeerd. 
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B Over een periode van arbeidsongeschiktheid, gedurende welke op grond van artikel 18 aanvulling 
op de wettelijke uitkeringen geeft tot het in artikel 18 vermelde percentage van het netto-inkomen 
bij werken dan wel over de periode als bedoeld in artikel 17.B, wordt de vakantietoeslag berekend 
alsof over die periode het volle salaris bij werken was doorbetaald. Daarbij komt de 
vakantietoeslag, welke de betrokken werknemer op grond van de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering over die periode mocht ontvangen, in mindering op de 
vakantietoeslag, uit hoofde van de in het voorgaande omschreven regeling. 

 
C Indien een werknemer voor het einde van een jaar uit dienst treedt, is hij verplicht op dat moment 

de te veel betaalde vakantietoeslag aan de werkgever terug te betalen; zoveel mogelijk zal dit 
geschieden door verrekening met door de werkgever eventueel nog aan de werknemer 
verschuldigde bedragen uit andere hoofde. 

 
D Indien en voor zover tijdens arbeidsongeschiktheid de in artikel 18.A a t/m artikel 18.A f bedoelde 

aanvulling als gevolg van het bepaalde in artikel 18.B a e.v. niet verschuldigd is, wordt, alvorens 
de vakantietoeslag wordt berekend, een bedrag ter hoogte van het inkomen van de 
desbetreffende periode in mindering gebracht op het volgens het voorgaande vastgestelde 
jaarinkomen. 

 Het bepaalde in artikel 18.B b inzake het verstrekken van een lening is hierbij overeenkomstig 
van toepassing. 

 
 

Artikel 17 
 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
 Met uitsluiting van artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek, maar onverminderd de bepalingen van 

de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, geldt ten aanzien van de 
uitkering bij arbeidsongeschiktheid de navolgende regeling: 

 
A a Tijdens volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte heeft de werknemer, mits hij de in het 

bedrijf geldende voorschriften nakomt, gedurende maximaal 156 weken recht op een 
aanvulling op de wettelijke uitkeringen van de Ziektewet, resp. de Wet WIA. Bij 
arbeidsongeschiktheid wordt het eerste jaar het salaris aangevuld tot 100% bruto inkomen. 
Voor het tweede jaar wordt de uitkering aangevuld tot 85% bruto inkomen, mits voldoende 
reïntegratie inspanningen zijn verricht. Gewerkte uren worden voor 100% uitbetaald. Voor het 
derde jaar wordt de uitkering overeenkomstig het tweede jaar aangevuld. De nieuwe 
afspraken bij ziekte gaan in per 01-04-2005, rekening houdend met een voortschrijdende 
periode van 12 maanden. Aan de hand van deze periode en onderstaande richtlijnen zal 
betaling van ziekengeld aan de werknemer worden bepaald. Voorbeeld: Op 01-04-2005 zal de 
afgelopen 12 maanden worden bekeken ( 01-04-2004 tot 01-04-2005 ). 

 
  
 

 Ziekteverzuim frequentie    Uitbetaald percentage 

 
  0 – 3 keer      100% 
 
  meer dan 3 keer        90% 
 
Richtlijnen 
 

1. Een voortschrijdende periode van 12 maanden zal gebruikt worden ten behoeve van de 
betaling volgens bovenstaand schema. 

2. De zieke werknemer ontvangt een percentage van het salaris overeenkomstig zijn 
ziekteverzuim. 
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3. Bovenstaande is van toepassing op het eerste jaar dat de werknemer ziek is. Het bedrijf 
zal de wet volgen als een werknemer langer dan één jaar ziek is. 

4. Werkgerelateerde ongevallen, ziekenhuis opname ( waaronder dagbehandeling ) en 
chronische ziektes zullen niet meegeteld worden in het aantal keren verzuim. Bij 
chronische ziektes dient een schriftelijke bevestiging van de Arbodienst ingeleverd te 
worden.  

 
 b Onder netto-inkomen wordt verstaan een bedrag gelijk aan dat, wat de werknemer bij 

arbeidsgeschiktheid over zijn normale werktijd netto zou hebben ontvangen. De normale 
werktijd wordt niet verminderd als gevolg van de extra vrije tijd voor oudere werknemers 
genoemd in artikel 17. 

 c Ingeval werknemer: 
  - de 60-jarige leeftijd bereikt heeft op het moment van ingang van de W.A.O. of tijdens de 

aanvullingsperiode de 60-jarige leeftijd bereikt; 
  - een dienstverband van 40 jaar of langer heeft op het moment van ingang van de W.A.O. 

of tijdens de aanvullingsperiode het 40-jarig dienstverband bereikt zal hij vanaf het tweede 
jaar W.A.O. tot de V.U.T.-leeftijd aangevuld worden tot 90% netto inkomen en vanaf 
V.U.T.-leeftijd tot 65 jaar netto V.U.T.-niveau.  

   In deze gevallen dient de uitkering van de verzekeringsmaatschappij ten behoeve van 
W.A.O.-reparatie in mindering te worden gebracht c.q. overgeboekt te worden ten name 
van de werkgever. 

 d De in A a en A c genoemde aanvulling vindt niet plaats indien aan de betrokken werknemer 
door het desbetreffende uitvoeringsorgaan de wettelijke uitkering wordt geweigerd. Voorts is 
de werkgever niet gehouden de aanvulling te doen aan diegenen, met wie het dienstverband 
is verbroken. 

 e In geval van misbruik dan wel indien de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan eigen schuld 
van de betrokken werknemer, verbeurt hij eveneens iedere aanspraak op de in het 
voorgaande lid bedoelde aanvulling. 

B In geval de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen een of 
meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer de 
daartoe benodigde informatie verstrekken. 

 
C Indien er sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is het bepaalde in geval van volledige 

arbeidsongeschiktheid van toepassing ter zake van de suppletie, met dien verstande dat de 
suppletie nimmer meer zal bedragen dan het percentage aan te vullen bij volledige 
arbeidsongeschiktheid en voor zover het geven van een suppletie niet leidt tot vermindering van 
enige uitkering. 

 
 

Artikel 18 
 
UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
 
A Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering 

worden verstrekt, gelijk aan het bedrag ter hoogte van 3 maal het maandsalaris plus eventuele 
ploegentoeslag en eventuele persoonlijke toeslag. 

 
B Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht hetgeen de nagelaten 

betrekkingen terzake van het overlijden van de werknemer toekomst ingevolge de Ziektewet en 
de W.A.O. 

 
C Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 
 a de langstlevende der echtgenoten mits deze niet duurzaam gescheiden leefden; 
 b indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden, de 

minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen. 
 
D Geen uitkering is verschuldigd indien tengevolge van het toedoen van de werknemer geen 

aanspraak bestaat op een uitkering krachtens de Ziektewet of de W.A.O. 
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E Met echtgenoten worden in dit artikel gelijk gesteld "niet gehuwde personen van verschillend of 

gelijk geslacht die duurzaam een gezamenlijke huishouding voren, tenzij het personen betreft 
tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. Van een gezamenlijke 
huishouding als hier bedoeld kan slechts sprake zijn, indien twee ongehuwde personen 
gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van 
de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien." 

 

Artikel 19 
 
PENSIOENREGELING 
 
 De werkgever verbindt zich om een pensioenregeling in stand te houden welke aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 
 a De pensioenregeling geldt voor werknemers van 25 jaar tot 65 jaar. Opname in de 

pensioenregeling geschiedt na het verstrijken van de proeftijd. 
 b Voor gehuwde werknemers wordt over de periode voor opneming in de pensioenregeling een 

risicodekking voor weduwen-/weduwnaarspensioen en wezenpensioen getroffen. 
 c Pensioenleeftijd is 65 jaar 
 d Pensioengrondslag: pensioengevend jaarsalaris minus franchise. 
 e Pensioengevend salaris: Het geldend salaris per 1 januari vermeerderd met persoonlijke 

toeslagen, voor zover deze voortvloeien uit afbouwregeling van de ploegentoeslag, 
ploegentoeslag, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 

 f Franchise: de franchise aftrek wordt gesteld op 100/70 maal tweemaal het AOW-pensioen 
voor een gehuwde (zonder toeslag). 

 g Het ouderdomspensioen bedraagt per dienstjaar - na de 25-jarige leeftijd - 1 3/4 % van de 
gemiddelde pensioengrondslag. 

 h Het weduwenpensioen bedraagt 70 % van het oudedagspensioen. Dit pensioen wordt 
verminderd met 3 % van dat pensioen voor elk jaar, dat de echtgenote van deelnemer meer 
dan 10 jaar jonger is dan de deelnemer. 

 i Het weduwnaarspensioen bedraagt 70 % van het oudedagspensioen. Dit pensioen wordt 
verminderd met 3 % van dat pensioen voor elk jaar dat de echtgenoot van de deelneemster 
meer dan 10 jaar jonger is dan de deelneemster. 

 j Het wezenpensioen bedraagt 20 % van het weduwen pensioen c.q. weduwnaarspensioen per 
kind tot 18 jaar, met verdubbeling voor volle wezen en een verlenging voor studerende en 
invalide kinderen tot uiterlijk 27 jaar. 

 k Bij ontslag, anders dan in het kader van VUT-regeling voor de 65-jarige leeftijd worden t.a.v. 
het Ouderdomspensioen premievrije aanspraken toegekend op basis van tijdsevenredige 
rechten. Voor het weduwen-/weduwnaarspensioen worden rechten gebaseerd op het best 
bereikbare resultaat voortvloeiende uit de door werkgever en werknemer betaalde premies. 

 l Bij volledige arbeidsongeschiktheid (volgens WAO) van werknemers van 60 jaar en ouder of 
een onafgebroken dienstverband hebbend met de onderneming van tenminste 40 jaar wordt 
de pensioenopbouw voortgezet alsof de werknemer nog in dienst zou zijn. 

  m De werkgever spreekt de intentie uit om pensioenen, ingegaan na 1 januari 1981, waar de 
middelen binnen de premie dit mogelijk maken, zoveel mogelijk aan te passen aan de 
gestegen kosten van levensonderhoud. 

 n De werknemer betaalt als bijdrage in de pensioenregeling 7 % van zijn pensioengrondslag. De 
overige financieringskosten zijn voor rekening van de werkgever. 

 o De pensioenregeling is ook van toepassing op werknemers met een deeltijd dienstverband. In 
deze gevallen wordt de pensioengrondslag berekend op basis van de normale volgens de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst geldende werktijd en daarna verlaagd in verhouding tot de 
werkelijke werktijd. 

 p De werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd is verplicht deel te nemen aan de 
pensioenregeling, met in acht name van de statuten en reglementen van de pensioenregeling. 
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Voor werknemers die vallen onder de Bedrijfspensioen regeling ( de Kartoflex regeling ) is 
afgesproken dat het bedrijf het pensioenreglement van de Kartoflex blijft volgen. Voor wat betreft het 
werknemers aandeel in de premie is het volgende afgesproken: 
*Werknemer betaalt maandelijks 8,35% premie, ingaande 01-07-2004; 
*Werknemer betaalt maandelijks 9,70% premie en de franchise zal gewijzigd worden in 
overeenstemming met de Kartoflex, beide ingaande 01-07-2005. 
 

Artikel 20 
 
WIJZIGINGEN GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN DEZE C.A.O. 
 
A – Per 1 september 2009 worden de salarisschalen verhoogd met 1,00%.  
 Per 1 september 2010 worden de salarisschalen verhoogd met 1,50%.  
 De nieuwe tabellen zijn toegevoegd als bijlagen. 
 
B Ingeval van buitengewone ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economische 

verhoudingen in Nederland, zijn partijen gerechtigd tijdens de duur van deze overeenkomst 
wijzigingen daarvan aan de orde te stellen, welke met deze veranderingen in direct verband 
staan. Partijen zijn in dat geval verplicht de aan de orde gebrachte voorstellen in behandeling te 
nemen. 

 
 Indien binnen twee maanden nadat deze voorstellen door één der partijen zijn ingediend geen 

overeenstemming is bereikt, is de partij welke de voorstellen heeft ingediend gerechtigd de 
overeenkomst, met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, op te zeggen. 

 

Artikel 21 
 
DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
 
 Deze overeenkomst treedt in werking op 1 september 2009 om 00.00 uur en eindigt op 31 

augustus 2011 om 24.00 uur. 
 

Artikel 22 
 
VAKBONDSWERK IN DE ONDERNEMING 
 
A De werkgever geeft de vakvereniging faciliteiten voor het werk van de vakvereniging in de 

onderneming, voor zover door dit werk de voortgang van de werkzaamheden niet wordt 
geschaad en de bestaande overlegstructuren binnen de onderneming niet worden doorkruist. 

 
B De vakvereniging zal de werkgever schriftelijk mededelen welke vakbondsleden uit het personeel 

een functie bekleden binnen het vakbondswerk in de bedrijven. 
 
C In principe zal buiten werktijd vergaderd worden. Wanneer bepaalde groepen of personen van 

het personeel deze vergaderingen niet kunnen bezoeken door ploegendienst, zullen deze vrijaf 
met behoud van salaris kunnen genieten voor het bezoeken van deze vergadering, met dien 
verstande dat de aanvraag voor dit verzuim tijdig wordt ingediend bij de bedrijfsleiding en het 
productieproces niet wordt onderbroken. 

 
D De onderneming zal voor vergaderingen de vakbond een lokaliteit beschikbaar stellen. 
 
E Bezoldigde functionarissen kunnen in werktijd een gesprek voeren met de vertrouwensman. De 

afspraak hiertoe dient gemaakt te worden via de bedrijfsleiding. 
 
F De vertrouwensman kan in werktijd contact opnemen met leden van de vakbond, welke in een 

overlegorgaan zitting hebben. Dit dient ter kennis gebracht te worden aan de bedrijfsleiding. 
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G De vertrouwensman kan gebruik maken - in urgente gevallen - van de telefoon. Tevens kan hij, 
indien mogelijk, telefonisch bereikt worden. 

 
H Voor de behandeling van klachten van individuele leden, kunnen deze contact opnemen met de 

vertrouwensman. 
 
I De agenda en de notulen van Ondernemingsraadsvergaderingen zullen op hetzelfde tijdstip als 

waarop de Ondernemingsraadsleden deze ontvangen aan de vertrouwensman ter hand worden 
gesteld. 

 
J De vertrouwensman zal afschriften van algemene mededelingen aan het personeel, aan het 

districtskantoor toezenden. 
 
K De vertrouwensman kan gebruik maken van vermenigvuldigings-apparatuur in het bedrijf, ten 

behoeve van communicatie met haar leden. Het tijdstip waarop deze werkzaamheden plaats 
kunnen vinden vindt plaats in overleg met de bedrijfsleiding. 

 
L De vertrouwensman kan schriftelijke informatie verspreiden of laten verspreiden onder de leden 

van de vakbonden c.q. het personeel van de onderneming. 
 
M De vakbonden kunnen zich in voorkomende gevallen laten vertegenwoordigen door delegaties, 

welke kunnen bestaan uit leden der vakbonden werkzaam bij de onderneming. De samenstelling 
van deze delegaties vindt plaats in overleg met de vertrouwensman. 

 
N Een vakbondskaderlid zal bij het uitoefenen van deze functie binnen de onderneming geen 

nadelige invloed ondervinden in zijn positie als werknemer. Hierbij moet worden gedacht aan 
ontslag, nadelige invloed op de beloning en promotiemogelijkheden. 

 De werkgever, die tot ontslag van een vakbondskaderlid wil overgaan, moet alvorens een 
ontslagvergunning aan te vragen, bij een bemiddelingsinstantie aannemelijk maken dat dit 
ontslag geen verband houdt met activiteiten als vakbondskaderlid. 

 Onder vakbondskaderleden worden verstaan: de vertrouwensman en zij die zitting hebben in 
erkende commissies (o.a. veiligheids-commissie, redactiecommissie). De bemiddelingsinstantie 
bestaat uit drie leden: één aan te wijzen door de vakbonden, één aan te wijzen door de 
werkgever, één aan te wijzen door beiden. 

 
O Ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming stelt de werkgever aan de 

vakbonden een redelijk aantal uren per jaar ter beschikking. 
 
P De werkgever zal, wanneer naar zijn oordeel de werkzaamheden het toelaten, aan werknemers 

op schriftelijk verzoek van hun vakvereniging doorbetaald verzuim toestaan voor het deelnemen 
aan vormings- en scholingsbijeenkomsten van de vakvereniging, alsmede voor het als 
afgevaardigde deelnemen aan de in de reglementen van de vakvereniging genoemde 
bijeenkomsten. 

 

 

Artikel 23 
 
ANW-HIAAT 
 

De werkgever heeft het ANW-hiaat collectief verzekerd bij Nationale Nederlanden. De premie 
voor deze verzekering komt voor de looptijd van deze overeenkomst volledig voor rekening van 
de werkgever. Nationale Nederlanden verstrekt jaarlijks een verzekeringsoverzicht aan iedere 
verzekerde. 
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BIJLAGE I 
 
FUNCTIES BEHORENDE TOT DE CAO 
 
 Deze lijst zal worden gedeponeerd bij partijen, betrokken bij deze CAO. 
 
 
 
BIJLAGE II FUNCTIEGROEPEN 
 
Groepsindeling:   Groep: 
   0      -   28,5     1 
 29      -   43     2 
 43,5   -   57,5      3 
 58      -   72     4 
 72,5   -   87,5      5 
 88      - 102      6 
102,5  - 116,5     7 
117     - 131      8 
131,5  - 145,5     9 
146     - 160   10 
160,5  - 175,5   11 
176     - 190   12 
 
 
 
BIJLAGE III 
 
EINDEJAARSUITKERING 
 
A Een werknemer, die een vol kalenderjaar onafgebroken in dienst is van de werkgever, ontvangt 

een percentage van zijn jaarsalaris als eindejaarsuitkering. 
 
B Dit percentage bedraagt: 8 1/3 % 
 
C De uitkering vindt plaats in de maand november. 
 
D Onder jaarinkomen wordt verstaan: 12 maal het voor de betrokken werknemer geldend salaris 

verhoogd met eventuele ploegen- en persoonlijke toeslagen. Voor de berekening van dit inkomen 
is de functie-indeling en het dienstrooster per 1 oktober van het jaar, waarin de uitkering wordt 
gedaan, bepalend. 

 
E Bij een onafgebroken dienstverband van minder dan 1 kalenderjaar, wordt voor elke volle 

kalendermaand 1/12 van de onder A genoemde uitkering betaald. 
 
F De werknemer die voor het tijdstip van de uitkering de dienst van de werkgever verlaat, ontvangt 

een proportioneel gedeelte van de uitkering op basis van zijn inkomen op het moment van het 
einde van de dienstbetrekking ofwel op basis van dat van 1 oktober. 
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BIJLAGE IV SALARISSCHALEN 
 
 

Salarisschalen per 1 september 2009 (incl 1,00%)  

 

   Groepen  

Functiejr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1754 1809 1862 1931 2003 2077 2166 2266 2365 2484 2608 2736 

1 1791 1847 1905 1974 2051 2127 2223 2322 2423 2546 2672 2808 

2 1829 1888 1946 2021 2085 2180 2276 2377 2484 2608 2736 2876 

3 1866 1930 1995 2072 2137 2231 2327 2434 2543 2671 2806 2942 

4 1906 1970 2038 2106 2188 2281 2382 2491 2602 2730 2867 3011 

5 1943 2014 2083 2151 2236 2332 2436 2546 2662 2792 2930 3079 

6       2197 2288 2384 2489 2602 2721 2856 2998 3148 

7             2543 2658 2782 2920 3064 3212 

8                   2980 3125 3283 

 
 

Jeugdschalen per 1 september 2009 (incl 1,00%) 

 

  Groepen 

Leeftijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 913 941 1211                   

18 1229 1267 1305 1351 1402 1454 1517           

19 1403 1448 1489 1543 1603 1662 1733 1813 1894 1989 2085 2190 

20 1581 1627 1676 1736 1803 1869 1951 2041 2129 2236 2348 2463 

21 1754 1809 1862 1931 2003 2077 2166 2266 2365 2484 2608 2736 

 
 

Salarisschalen per 1 september 2009 voor werknemers met dienstverband vanaf 01-04-2004 

(incl 1,00%)  
 

 
Groepen 

Functiejr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 1667 1719 1770 1833 1904 1973 2058 2153 2248 2359 2478 

1 1701 1755 1809 1876 1949 2020 2112 2207 2301 2419 2538 

2 1738 1794 1849 1920 1981 2071 2161 2256 2359 2478 2599 

3 1773 1832 1895 1967 2030 2120 2211 2312 2417 2537 2664 

4 1810 1871 1936 2000 2079 2166 2262 2364 2471 2595 2724 

5 1847 1912 1979 2043 2125 2216 2315 2419 2529 2652 2785 

6 
   

2087 2173 2264 2363 2471 2585 2714 2848 

7 
      

2417 2527 2642 2772 2911 

8                   2828 2967 
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Jeugdschalen per 1 september 2009 voor werknemers met dienstverband vanaf 01-04-2004 

(incl 1,00%) 
 

        Groepen       

Leeftijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 868 894 1150 
        18 1168 1203 1239 1284 1333 1383 1442 

    19 1334 1376 1416 1468 1524 1581 1647 1723 1799 1890 1981 

20 1502 1543 1591 1650 1714 1775 1854 1938 2022 2125 2229 

21 1667 1719 1770 1833 1904 1973 2058 2153 2248 2359 2478 

 

 

Salarisschalen per 1 september 2010 (incl 1,5%)  

 

  Groepen  

Functiejr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1780 1836 1890 1960 2033 2108 2198 2300 2400 2521 2647 2777 

1 1818 1875 1934 2004 2082 2159 2256 2357 2459 2584 2712 2850 

2 1856 1916 1975 2051 2116 2213 2310 2413 2521 2647 2777 2919 

3 1894 1959 2025 2103 2169 2264 2362 2471 2581 2711 2848 2986 

4 1935 2000 2069 2138 2221 2315 2418 2528 2641 2771 2910 3056 

5 1972 2044 2114 2183 2270 2367 2473 2584 2702 2834 2974 3125 

6 
   

2230 2322 2420 2526 2641 2762 2899 3043 3195 

7 
      

2581 2698 2824 2964 3110 3260 

8 
         

3025 3172 3332 

 
 

Jeugdschalen per 1 september 2010 (incl 1,5%) 

 

  Groepen  

Leeftijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

17 927 955 1229                   

18 1247 1286 1325 1371 1423 1476 1540           

19 1424 1470 1511 1566 1627 1687 1759 1840 1922 2019 2116 2223 

20 1605 1651 1701 1762 1830 1897 1980 2072 2161 2270 2383 2500 

21 1780 1836 1890 1960 2033 2108 2198 2300 2400 2521 2647 2777 

 

Salarisschalen per 1 september 2010 voor werknemers met dienstverband vanaf 01-04-2004 

(incl 1,5%)  
 

  Groepen 

Functiejr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 1692 1745 1797 1860 1933 2003 2089 2185 2282 2394 2515 

1 1727 1781 1836 1904 1978 2050 2144 2240 2336 2455 2576 

2 1764 1821 1877 1949 2011 2102 2193 2290 2394 2515 2638 

3 1800 1859 1923 1997 2060 2152 2244 2347 2453 2575 2704 

4 1837 1899 1965 2030 2110 2198 2296 2399 2508 2634 2765 

5 1875 1941 2009 2074 2157 2249 2350 2455 2567 2692 2827 

6 
   

2118 2206 2298 2398 2508 2624 2755 2891 

7 
      

2453 2565 2682 2814 2955 

8 
         

2870 3012 
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Jeugdschalen per 1 september 2010 voor werknemers met dienstverband vanaf 01-04-2004 

(incl 1,5%) 
 

  Groepen 

Leeftiijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 881 907 1167 
        18 1186 1221 1258 1303 1353 1404 1464 

    19 1354 1397 1437 1490 1547 1605 1672 1749 1826 1918 2011 

20 1525 1566 1615 1675 1740 1802 1882 1967 2052 2157 2262 

21 1692 1745 1797 1860 1933 2003 2089 2185 2282 2394 2515 
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BIJLAGE V 
 
WERKGEVERSBIJDRAGE 
 
1. Werkgever verklaart zich bereid om ten aanzien van vakvereniging de werkgeversbijdrage zoals 

geregeld in de Kartonnage Industrie te zullen volgen. 
 
 
 
BIJLAGE VI 
 
MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST VAKANTIEWERKERS/STAGIAIRES 
 
Hierbij bevestigen wij u dat wij u ingaande..... in onze dienst zullen nemen in de functie van 
vakantiewerker/stagiaire. 
 
U wordt ingedeeld in salarisgroep..... 
 
Voor u is van toepassing onze bedrijfs-CAO met uitzondering van artikel 5. 
 
Ongeacht de duur van de overeenkomst hebben wij en u het recht om het dienstverband met 
onmiddellijke ingang te beëindigen. 
 
Wij vertrouwen u gaarne akkoord en verzoeken u bijgaande kopie door u ondertekend aan ons te 
retourneren. 
 
Hoogachtend, 
 
Voor akkoord: 
 
 
 
BIJLAGE VII 
 
GEZONDHEIDSZORG 
 
A Werkgever zal in samenwerking met de Arbodienst periodiek medische onderzoeken laten 

uitvoeren, waarvan de individuele gegevens uitsluitend aan de werknemer worden verstrekt. 
 
B In het kader van de algemene gezondheidszorg zullen partijen ter andere zijde bevorderen dat 

werknemers conform het gestelde in A hun medewerking verlenen aan genoemde periodieke 
onderzoekingen. 

 
C Het is Fibors verantwoordelijkheid om door training, investeringen en het motiveren van haar 

werknemers de veiligheid te verbeteren. Ondersteuning door vakvereniging en werknemers is 
van groot belang. 



 

 

33 

BIJLAGE VIII Vervallen 
 
 
BIJLAGE IX 
 
PROTOCOLLAIRE AFSPRAKEN 
 
 

1.    De werkgever zal het ingezette en gevoerde beleid inzake scholing van werknemers voortzetten. 
De werknemer heeft het recht om met eigen voorstellen te komen, indien van werkgeverszijde 
geen voorstellen in het verschiet liggen. De eigen voorstellen dienen evenwel inpasbaar te zijn 
binnen het kader van de doelstellingen en belangen van de onderneming. De werknemer kan 
desgewenst een beroep doen op de betreffende personeelsvertegenwoordiging om geschillen in 
deze nader met de werkgever te bezien. Voor buitenlandse werknemers zal een extra inspanning 
worden geleverd middels scholing in de Nederlandse taal. 

 
2. Milieu-/Arbeidsomstandigheden 

Fibor Packaging zal in zijn beleid rekening houden met de belangen van het milieu. In het kader 
van de interne bedrijfsmilieuzorg zal nader invulling worden gegeven aan het incorporeren van 
milieubelangen binnen het te voeren beleid, waarbij overleg met de Ondernemingsraad zal 
plaatsvinden. 

  De vakvereniging zal hierover door de werkgever periodiek worden geïnformeerd. 
  In zijn opleidings-/arbobeleid zal de werkgever aandacht geven aan de verbetering van de interne 

milieuzorg en arbeidsomstandigheden. 
 
 3. Tijdelijke werknemers/inleenkrachten 

  Tussen directie en Ondernemingsraad zal overleg plaatsvinden omtrent de inzet van 
inleenkrachten per machine, e.e.a in verband met de veiligheid. 

  Het overleg zal 2 maal per jaar plaatsvinden. 
 
4. Recht op wijziging werkroosters 

 Het bedrijf en de vakbond zijn overeengekomen dat wanneer de onderhandelingen zijn afgerond, 
het bedrijf een onderzoek zal doen naar de meest efficiënte en flexibele werkroosters. Als het 
onderzoek is voltooid, zal het bedrijf de uitkomst aan de OR overhandigen voor een reactie. Als 
er geen reactie komt van de OR, zal het bedrijf de werkroosters implementeren als het nodig is. 

 
 
BIJLAGE X 
 
VAKBONDSCONTRIBUTIE 
 
Fibor Packaging is bereid om de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te verwerken voor zolang de 
fiscale wetgeving dit toelaat. 


