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Artikel 1: DEFINITIES 

 

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 

 

a. werkingssfeer : de CAO geldt voor alle werknemers tot en met functiegroep 

9, werkzaam bij Intersnack Nederland bv op de locaties 

Doetinchem, Hardinxveld-Giessendam en Lelystad;  

b. werkgever : de partij enerzijds; 

c. vakvereniging : elk der partijen anderzijds te weten FNV Bondgenoten en 

CNV Vakmensen; 

d. werknemer : iedere werknemer of werkneemster, die bij de werkgever 

krachtens een arbeidsovereenkomst (ex artikel 610 BW) in 

dienst is, hetzij voor de volledige, hetzij voor een gedeelte 

van de in het bedrijf geldende normale arbeidsduur. 

e. deeltijdarbeids- : arbeidsovereenkomst waarin de overeengekomen 

overeenkomst   arbeidsduur minder is dan de in het bedrijf geldende normale 

  arbeidsduur. De CAO wordt naar rato toegepast tenzij anders 

  vermeld; 

f. maand : een kalendermaand; 

g. dienstrooster : een werktijdregeling, die aangeeft op welke tijdstippen de 

werknemers als regel hun werkzaamheden aanvangen en 

beëindigen en eventueel onderbreken; 

h. maandsalaris : het per maand uitbetaalde basissalaris 

i. maandinkomen : het basissalaris vermeerderd met ploegentoeslag en 

persoonlijke toeslag. 

j. uurloon : 1/173,33e deel van het maandinkomen plus persoonlijke 

toeslag; 

k. jaarinkomen : 12 x het uitbetaalde maandinkomen plus vakantietoeslag; 

l. regelingenboek : het binnen de onderneming van kracht zijnde reglement van 

orde; 

m. ondernemingsraad : de door de werknemers gekozen vertegenwoordiging van het 

personeel, als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden; 

n. levenspartner : de persoon, niet zijnde verwant in 1e of 2e graad, met wie 

de werknemer een duurzame gezamenlijke huishouding 

voert. Bedoelde gezamenlijke huishouding dient schriftelijk 

gemeld te zijn bij de werkgever.  

 

Artikel 2: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 

 

1. De werkgever verplicht zich, deze collectieve arbeidsovereenkomst naar de maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 

 

2. De werkgever verplicht zich, generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke 

ten doel heeft wijzigingen te brengen in de volgens deze CAO geregelde arbeidsvoor-

waarden op een andere wijze dan omschreven in artikel 19 en 20. 

 

3. De werkgever verplicht zich, geen personeel in dienst te nemen of te houden op 

voorwaarden, die strijdig zijn met hetgeen in deze CAO is bepaald. 
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Artikel 3: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKVERENIGINGEN 

 

1. De vakverenigingen verplichten zich, deze CAO naar de maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid te zullen nakomen. 

 

2. De vakverenigingen verplichten zich, met alle hun ten dienste staande middelen 

nakoming van deze CAO door hun leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen 

voeren of te zullen bevorderen, welke beoogt wijzigingen te brengen in deze CAO op een 

andere wijze dan omschreven in artikel 19 en 20. 

 

3. De vakverenigingen verplichten zich, te zullen bevorderen dat hun leden een individuele 

arbeidsovereenkomst ondertekenen, op de grondslag van deze CAO en het 

regelingenboek. 

 

 

Artikel 4: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

 

1. De werknemer is gehouden, de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed 

werknemer te behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. 

 

2. De werknemer is gehouden, alle hem door of namens de werkgever opgedragen 

werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen 

en voorschriften in acht te nemen; ook indien deze werkzaamheden niet tot zijn normale 

taak behoren en voorzover deze redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd. 

 

3. De werknemer is gehouden, voor wat zijn dienst- en rusttijd betreft, de betreffende 

bepalingen van het bedrijf van de werkgever in acht te nemen. Deze bepalingen zijn 

vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

 

4. De werknemer is medeverantwoordelijk voor de orde, veiligheid en hygiëne in het bedrijf 

van de werkgever en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en 

voorschriften, door of namens de werkgever gegeven. 

 

5. De werknemer die betaalde of onbetaalde arbeid voor derden wil gaan verrichten of als 

zelfstandige een nevenbedrijf wil voeren, heeft hiervoor schriftelijke toestemming van 

werkgever nodig. De werkgever kan de werknemer deze werkzaamheden verbieden, 

indien de werkzaamheden bij werkgever daarvan schade ondervinden. Per 1 augustus 

2008 bestaande nevenfuncties dienen vóór 1 oktober 2008 aan werkgever te worden 

gemeld. 

 

6 a. De werknemer is verplicht 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 geldt ook ná beëindiging van de dienstbetrekking. 

 b. Zo nodig zal de werknemer gehouden zijn een concurrentiebeding te ondertekenen 

als opgenomen in bijlage I van deze CAO. 

 

7. De werknemer is gehouden, indien de werkgever dit wenselijk of noodzakelijk acht, zich 

voor rekening van de werkgever geneeskundig te laten onderzoeken. 
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8. De werknemer, die voornemens is een verbintenis jegens de overheid aan te gaan, als 

genoemd in artikel 670 lid 3 BW (te weten militaire dienst dan wel vervangende dienst), 

heeft daartoe de schriftelijke toestemming van de werkgever nodig. 

De werknemer, die al vóór zijn indiensttreding een dergelijke verbintenis heeft 

aangegaan, is verplicht daarvan aan de werkgever schriftelijk mededeling te doen, 

binnen vier weken na datum van indiensttreding. 

 

9. De werknemer is, indien de werkgever dit verlangt, gehouden een individuele 

arbeidsovereenkomst te ondertekenen, waarbij de CAO en het regelingenboek van 

toepassing worden verklaard. 

 

 

Artikel 5: AANNEMING EN ONTSLAG 

 

1. Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van twee 

maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een andere regeling wordt 

getroffen. 

 

2. Een dienstverband kan worden aangegaan: 

 a. voor een onbepaalde tijd; 

 b. voor een bepaalde tijd van tenminste zes maanden. 

  Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden verlengd conform de 

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

  Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald,wordt het 

dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

 

3. Behoudens ingeval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin 

van de artikelen 678 en 679 BW en behoudens tijdens of bij het beëindigen van de 

proeftijd, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, in welke gevallen de dienstbetrekking 

wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, neemt de dienstbetrekking een einde: 

 a. voor werknemers, die voor onbepaalde tijd in dienst zijn: 

 door opzegging door de werkgever met inachtneming van volgende termijnen, conform 

art 7:672 BW: 

1 maand indien de werknemer korter dan 5 jaar in dienst is; 

2 maanden indien de werknemer 5 jaar of langer maar korter dan 10 jaar in dienst is; 

3 maanden indien de werknemer 10 jaar of langer maar korter dan 15 jaar in dienst is; 

4 maanden indien de werknemer 15 jaar of langer in dienst is. 

Door opzegging door de werknemer, conform art 7:672 BW, met een termijn van 1 

maand. 

 Voor beide partijen geldt dat de opzegging zodanig dient te geschieden dat het einde 

van het dienstverband samenvalt met het einde van de maand. 

b. voor werknemers, die voor bepaalde tijd in dienst zijn: 

 op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst, 

dan wel op het tijdstip, bepaald op grond van artikel 668 BW, eerste lid, tenzij het 

bepaalde in de aanhef van lid 3 van dit CAO-artikel van toepassing is.  

Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet voor 

bepaalde tijd, zal de werkgever één week vóór het tijdstip, waarop de aldus 

voortgezette dienstbetrekking van rechtswege eindigt, hiervan schriftelijk 

mededeling doen aan de werknemer. 

 

4. Het bepaalde in artikel 670 BW, eerste lid (opzeggingsverbod tijdens 

arbeidsongeschiktheid) is niet van toepassing voor de werknemer, die voor bepaalde tijd 

in dienst is, noch voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of 

overschreden. 
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5. De dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op 

de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, zonder dat hiertoe enige 

opzegging is vereist. 

 

6. Indien, in afwijking van het in lid 5 bepaalde, de dienstbetrekking wordt voortgezet of 

indien werknemers van 65 jaar en ouder in dienst worden genomen, is lid 3 van dit 

artikel niet van toepassing. 

 

 

Artikel 6: DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR 

 

1. Iedere werknemer werkt volgens één der volgende dienstroosters: 

 - een dagdienstrooster, dat een tijdvak omvat van één week en een normale 

arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week en gemiddeld op jaarbasis 38 uur per 

week; 

 - een twee-ploegendienstrooster, dat een tijdvak omvat van twee aaneengesloten 

weken en een normale arbeidsduur van 40 uur per week en gemiddeld op jaarbasis 

van 38 uur per week; 

 - een drie-ploegendienstrooster, dat een tijdvak omvat van drie aaneengesloten 

weken en een normale arbeidsduur van 40 uur (zie lid 3.c van dit artikel) per week 

en gemiddeld op jaarbasis van 38 uur per week. 

 

2. Teneinde een 38-urige werkweek te bereiken, heeft men recht op 12 roostervrije dagen 

(ATV-dagen) per jaar.  

 - Voor de werknemers op locatie Hardinxveld-Giessendam wordt de 

arbeidsduurverkorting vormgegeven door middel van roosters met 1 uur 

arbeidsduurverkorting per week plus 6 ATV-dagen per jaar. 

 - Voor de werknemers op locatie Lelystad wordt de arbeidsduurverkorting op 

wekelijkse basis vormgegeven – d.w.z. zonder ATV-dagen – door middel van 

roosters van netto 38 uur per week (dagdienst) resp. 37,5 uur per week 

(ploegendienst). 

 

 - ATV-dagen kunnen in principe worden opgenomen als waren het snipperdagen, 

met inachtneming van het volgende: 

 - maximaal 8 dagen kunnen door de werkgever, in overleg met de 

Ondernemingsraad, collectief danwel per groep danwel per afdeling danwel per 

individu worden vastgesteld, met een aanzeggingstermijn van 4 weken. De overige 

dagen zijn individueel vrij opneembaar. Voor de locatie Hardinxveld-Giessendam 

zal in overleg met de Ondernemingsraad een voor deze locatie toepasselijke 

regeling worden opgesteld, uitgaande van het geringere aantal ATV-dagen; 

- een door werkgever ingeroosterde ATV-dag kan slechts worden ingetrokken 

opgrond van zwaarwegende bedrijfsbelang. Indien het voor het eind van het 

kalenderjaar niet is gelukt de dag opnieuw in te roosteren wordt de ATV-dag 

toegevoegd aan de snipperdagen van volgend jaar; 

- de ATV-dagen zijn niet vervangbaar als de werknemer deze dagen niet kan 

genieten tengevolge van hem betreffende persoonlijke omstandigheden.  

In geval van arbeidsongeschiktheid is de werkgever echter bereid drie dagen te 

compenseren;  

- indien in opdracht van de werkgever op een door werknemer aangevraagde ATV-

dag toch gewerkt moet worden, wordt deze niet afgeschreven van het saldo; 

- op 31 december van ieder jaar vervallen de niet-opgenomen ATV-dagen van dat 

jaar, tenzij het door bedrijfsomstandigheden niet mogelijk is geweest deze dagen 

op te nemen, het laatste ter beoordeling van de directie. In dat geval zal de 

opname alsnog in nader overleg worden geregeld; 
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- voor bepaalde studies, die in werktijd worden gevolgd, kunnen maximaal twee 

ATV-dagen van het saldo worden afgetrokken. 

Zie voor wat betreft het bovenstaande ook het regelingenboek. 

 

3. a. In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste vijf dagen van de week,  

  (inclusief een lunchpauze van 30 minuten per dag) binnen de volgende  

  bloktijden: van 7.30 – 18.00 uur. 

b. In de twee-ploegendienst wordt normaliter op de eerste vijf werkdagen van de 

week gewerkt, waarbij de werknemers beurtelings in een vroege en een late 

dienst zijn ingedeeld conform het volgende schema: 

  vroege dienst    06.00 - 14.30 uur 

  late dienst    14.30 - 23.00 uur 

  (inclusief een lunchpauze van 30 minuten per dienst). 

c. In de drie-ploegendienst wordt normaliter op de eerste vijf werkdagen van de 

week gewerkt, waarbij de werknemers zijn ingedeeld in een vroege, een late en 

een nachtdienst. 

Het huidige roulatieschema van deze drie-ploegendienst is nacht - laat - vroeg. 

  De tijden van deze diensten zijn als volgt: 

  vroege dienst    06.00 - 14.30 uur 

  late dienst    14.30 - 23.00 uur 

  nachtdienst    23.00 - 06.00 uur 

(in de drie-ploegendienst is de pauze voor de nachtdienst voor rekening van de 

werkgever, in de vroege en late dienst voor rekening van de werknemer.) In 

geval van overwerk worden echter alleen de gewerkte uren betaald. 

Alhoewel de werkelijke arbeidsduur van de nachtdienst niet gelijk is aan acht 

uur, wordt deze dienst toch als een normale dienst beschouwd. 

Deze korte nachtdienst is niet van toepassing in Lelystad. 

d. In een vijf-ploegendienst (volcontinu) wordt normaliter op alle dagen van de 

week gewerkt, volgens het ritme 2 x vroeg, 2 x laat, 2 x nacht, 4 x vrij. Hierbij 

zijn de tijden van de diensten gelijk aan de tijden genoemd in lid c. 

De nachtdienst wordt beschouwd als een dienst van normale lengte, zodat  

sprake is van een gemiddeld 33,6-urige werkweek. Bij tijdelijke opschaling naar 

een vijfploegendienst vindt geen correctie plaats m.b.t. ATV-dagen en/of 

opkomstdagen.   

e. Met deeltijders kan schriftelijk worden overeengekomen dat van de 

begintijden/eindtijden van de diensten wordt afgeweken.  

f. In overleg met de Ondernemingsraad en met inachtneming van het in lid 2 

bepaalde kunnen –per locatie- de tijden als genoemd in sub a t/m d worden 

gewijzigd. 

 

4. Voor een werknemer die gedeeltelijk leerplichtig is, geldt dat de normale arbeidsduur 

(als genoemd in lid 1 van dit artikel) voor hem naar evenredigheid wordt verminderd 

met het aantal dagen waarop aan de leerplicht wordt voldaan. 

 

5. Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster 

waarin hij zijn werkzaamheden verricht. 

 

6. Algemene dienstroosterwijzigingen, waarbij een belangrijk aantal werknemers is 

betrokken, zullen door de werkgever voor instemming aan de Ondernemingsraad 

worden voorgelegd, onverminderd de bevoegdheid van de vakvereniging om daarover 

met de werkgever overleg te plegen. 

 

7. Iedere voor de dagdienst aan te nemen werknemer dient zich bij het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst bereid te verklaren om in twee- of drie-ploegendienst werkzaam 

te zijn.   

Iedere werknemer die wordt aangenomen voor twee-ploegendienst, dient zich bereid te 

verklaren om ook in drie-ploegendienst werkzaam te zijn. 
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Artikel 7: FUNCTIEGROEPEN EN SALARISSCHALEN 

 

1. a. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in functiegroepen, op basis van 

 ‘ranking’ (zie bijlage II). 

 

b. Bij iedere functiegroep hoort een salarisschaal met een minimum en een 

maximum. Bij functiegroep 1 hoort bovendien een schaal op basis van leeftijd. 

 

2. a. Werknemers die over de kundigheden en/of ervaring beschikken die voor de 

 vervulling van een bepaalde functie zijn vereist, worden bij tewerkstelling in die 

 functie in de overeenkomende functiegroep en salarisschaal geplaatst. 

b. Werknemers die bij indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog 

niet over de kundigheden en/of ervaring beschikken die voor de vervulling van 

die functie zijn vereist, kunnen gedurende een beperkte tijd, ten hoogste zes 

maanden, in een lagere schaal worden ingedeeld dan met die functie 

overeenkomt. 

c. Werknemers die tijdelijk een functie waarnemen die hoger is ingedeeld dan hun 

eigen functie, blijven ingedeeld in hun eigen functiegroep en salarisschaal. Deze 

werknemers worden extra beloond conform artikel 8, lid 5. 

 

3. a. Werknemers die tengevolge van promotie worden geplaatst in een hoger 

  ingedeelde functie en over de voor die functie vereiste kundigheden en ervaring  

  beschikken, worden in die hogere functiegroep ingedeeld in een salarisschaal, 

  waarvan het salaris gelijk is aan het salaris in hun oude salarisschaal. Deze  

  indeling gebeurt met ingang van de eerstvolgende maand. 

b. Werknemers die, hetzij bij wijze van uitzondering door eigen toedoen, hetzij op 

eigen verzoek, hetzij na twee jaar arbeidsongeschiktheid in een lager ingedeelde 

functie worden geplaatst, worden in de overeenkomende lagere salarisschaal 

ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing in een 

lagere functie is geschied. 

 

4. Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functie-groep, waarin zijn 

functie is ingedeeld; de salarisschaal waarin hijzelf is ingedeeld; en zijn salaris. 

 

 

Artikel 8: TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALEN 

 

1. Aan de werknemer die nog niet het maximum van zijn salarisschaal heeft bereikt zal 

eenmaal per jaar een verhoging worden toegekend, waarbij het toekennen van een 

verhoging niet zal kunnen leiden tot overschrijden van het schaalmaximum. Het niet 

toekennen van een verhoging is slechts mogelijk op grond van niet-goed functioneren; 

in dat geval zal dit schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer worden medegedeeld.  

Indien een verhoging wordt toegekend, gaat deze verhoging in per 1 januari. Nieuwe 

medewerkers in dienst tredend voor 1 juli van enig jaar komen per eerstvolgende 

januari in aanmerking voor een verhoging. Nieuwe medewerkers in dienst tredend op 

of na 1 juli van enig jaar komen per eerstvolgende januari nog niet in aanmerking voor 

een verhoging.  

Het bovenstaande geldt niet voor de werknemer ingedeeld in functiegroep 1, die de 

leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt. Salariswijzigingen voor deze werknemer 

vinden plaats conform lid 2.a. van dit artikel.
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Tussentijdse salariswijzigingen vinden slechts plaats bij indeling in een andere 

salarisschaal conform: 

 - artikel 7, lid 2.b; 

 - artikel 7, lid 3.a of 3.b; 

 - artikel 8, lid 1. 

 

2. a. De werknemer, ingedeeld in functiegroep 1, die de leeftijd van 22 jaar nog niet 

 heeft bereikt, wordt met ingang van de maand waarin hij jarig is, geplaatst in 

 de met zijn leeftijd overeenkomende leeftijdsschaal. 

b. De werknemer, ingedeeld in functiegroep 1, wordt vanaf 22 jaar beloond 

volgens de schaal conform lid 1 van dit artikel eerste alinea. 

 

3. Indien een nieuwe werknemer in een functie elders zoveel voor de functie bruikbare 

ervaring heeft verkregen dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn om hem op 

basis van het minimumsalaris te belonen, zal hij - in overeenstemming met die 

ervaring - hoger worden ingeschaald. 

 

4. Indien een werknemer van 22 jaar of ouder, hetzij door eigen toedoen, hetzij op eigen 

verzoek (zie artikel 7, lid 3.b), wordt ingedeeld in een lagere salarisschaal, bedraagt de 

verlaging van het schaalsalaris tenminste het verschil tussen de minimum 

schaalsalarissen van zijn oude en nieuwe functiegroep. 

 

5. De werknemer die een functie waarneemt die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, 

ontvangt daarvoor een toeslag. 

 

Deze toeslag ("vervangingstoeslag") bedraagt het halve verschil tussen de minimum 

schaalsalarissen van de twee betreffende functiegroepen. 

Deze uitkering wordt betaald indien de waarneming langer dan vijf dagen heeft 

geduurd, behalve in het geval dat de waarneming plaatsvindt in verband met vakantie. 

Na de lopende maand waarin de vervanging een aanvang heeft genomen en de eerste 

daaropvolgende gehele maand, zal de vervangingstoeslag worden verhoogd tot het 

hele verschil als hierboven omschreven. De duur van de vervanging zal op enigerlei 

wijze worden vastgelegd. De vervangingstoeslag wordt niet toegekend aan de 

werknemer voor wie bij de indeling van zijn functie in een functiegroep reeds rekening 

is gehouden met het eventueel waarnemen van een hogere functie. 

 

 

Artikel 9: (vervallen)  
 

Artikel 10: ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 

 

Sinds 1.1.2006 geschiedt de werkgeversbijdrage aan alle werknemers d.m.v. de inkomens-

afhankelijke premie conform de bepalingen van de Zorgverzekeringswet. 

 

 

Artikel 11: TOESLAG VOOR OVERWERK 

 

1. a. Als overwerk wordt beschouwd: door of namens de werkgever opgedragen  

  arbeid, waardoor de volgens dienstrooster geldende dagelijkse arbeidsduur  

  wordt overschreden. 
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b. Als verschoven uren worden beschouwd: aan deeltijders door of namens 

werkgever opgedragen arbeid op uren binnen het 8-urige dienstrooster, dat 

voor hem van toepassing is, waarbij de overeengekomen arbeidstijd per dag of 

per week niet wordt overschreden, terwijl deze uren buiten de overeengekomen 

werktijden vallen. 

c. Als meerwerk wordt beschouwd: aan deeltijders door of namens de werkgever 

opgedragen arbeid op uren binnen het 8-urige dienstrooster, dat voor hem van 

toepassing is, waarbij de overeengekomen arbeidstijd per dag of per week 

wordt overschreden. Meerwerk kan door de werkgever worden opgelegd. De 

deeltijder ontvangt over meeruren vakantietoeslag conform artikel 13 en bouwt 

vakantierechten op conform artikel 17. Meeruren tellen mee bij de bepaling van 

de pensioengrondslag. 

 

2. a. Overwerk zal zoveel mogelijk worden beperkt.  

 Indien naar het oordeel van de werkgever dient te worden overgewerkt zal dit 

 op basis van vrijwilligheid worden opgelost. Daarbij zal er naar worden  

 gestreefd om – over de tijd – de overlast van het overwerk over zoveel  

 mogelijk werknemers te spreiden. 

De werkgever zal de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen 

van deze CAO in acht nemen. 

  

b. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht, waardoor de normale 

40-urige werkweek wordt overschreden, geldt de volgende regeling: 

1. het eerste half uur geldt niet als overuur, indien de duur van het 

overwerk niet langer is dan een half uur: hiervoor wordt een normaal 

half uurloon, zonder toeslag uitbetaald; 

 Het eerste half uur geldt wel als overuur, indien de duur van het 

overwerk langer is dan een half uur.  

 

2. voor overuren op maandag tot en met vrijdag wordt een toeslag betaald 

van 50% van het geldende uurloon; 

 voor uren op zaterdag en/of zon- en feestdagen geldt een toeslag van 

 100% van het geldende uurloon; 

 voor overuren, die op vrijdagnacht van 23.00 - 24.00 uur worden 

 gedraaid, geldt een toeslag van 100%; dit laatste echter alleen, indien er 

 sprake is van een zesde dienst en niet, wanneer het om een verschoven 

 dienst gaat.  

 Voor Lelystad gaat de 100% toeslag in vrijdagavond om 22.00 uur, met  

 dien verstande dat daar het weekend eindigt ’s zondags om 22.00 uur. 

 

3. a. overuren worden naar keuze van de werknemer uitbetaald of 

 opgespaard (tijd voor tijd). 

 De overwerktoeslag wordt altijd uitbetaald. 

 Voor het opnemen in vrije tijd geldt dat dit dient te gebeuren in overleg met 

 de werkgever en voor zover de bedrijfsomstandigheden het toelaten;  

 b. meeruren en de overwerktoeslag voor deeltijders worden uitbetaald en niet in 

  vrije tijd opgenomen; 

 c. bij speciaal aan te wijzen functies zal de de structureel benodigde extra tijd  

  buiten normale diensturen gemoeid met ploegoverdracht worden   

  gecompenseerd door middel van een vaste toeslag op het salaris, gebaseerd op 

  een kwart uurloon. 

 

4. de werknemer die in deeltijd werkzaamheden verricht maakt aanspraak op een 

 toeslag voor overwerk i.p.v. meerwerk wanneer ook de full-timer daar aanspraak op 

  kan maken. 
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Artikel 12:  PLOEGENDIENST 

 

1. a. De toeslag voor de twee-ploegendienst bedraagt 15%. 

   b. De toeslag voor de drie-ploegendienst bedraagt 19,5%.  

  c. De toeslag voor een incidentele nachtdienst bedraagt 28,5%.  

   d. De toeslag voor de vijf-ploegendienst bedraagt 27%. 

e.  De ploegentoeslag wordt berekend over het maandsalaris plus de vaste 

 persoonlijke toeslag. Indien een werknemer niet gedurende een hele maand 

 aanspraak op ploegentoeslag heeft, wordt hem een evenredig deel van de 

 toeslag betaald, met dien verstande dat, indien de werknemer gedurende 15 

 werkdagen in twee- of drie-ploegendienst werkzaam is geweest, hij betaald 

 krijgt alsof hij een volledige ploegendienst gedraaid zou hebben. 

    

  f. In die gevallen waarin werknemer door werkgever gevraagd wordt om op korte 

  termijn (dwz binnen 1 week) in te vallen in een rooster, afwijkend van het voor 

  de werknemer lopende rooster, ontvangt werknemer een zgn. sprongtoeslag.  

  Deze sprongtoeslag bedraagt 0,5% van het maandsalaris en wel voor de  

  gecombineerde sprong heen en terug.  

g. Werknemers werkzaam in de kantine, ontvangen een toeslag van 25% per 

gewerkt uur voor de uren, gelegen na 18.00 uur.  

 

2. Indien de werknemer in verband met bedrijfsomstandigheden of op medische gronden 

(dus niet door eigen toedoen of op eigen verzoek) wordt overgeplaatst naar een andere 

dienst behoudt hij de lopende maand nog de extra beloning die hij zou hebben 

verdiend indien hij niet was overgeplaatst. Daarna ontvangt de werknemer het 

hieronder genoemde percentage van het verschil in ploegentoeslag van zijn oude en 

nieuwe dienstrooster, gedurende de daarbij vermelde perioden: 

a. indien hij één jaar of langer, doch korter dan drie jaar in ploegendienst heeft 

gewerkt:    

1 maand  100%; 

      1 maand    80%; 

     1 maand    60%; 

      ½ maand   40%; 

 b. indien hij drie jaar of langer, doch korter dan vijf jaar in ploegendienst heeft  

  gewerkt:     

1 maand   100%; 

      2 maanden 80%; 

      2 maanden 60%; 

      1 maand    40%; 

      1 maand    20%; 

   c. indien hij vijf jaar of langer in ploegendienst heeft gewerkt: 

      1 maand    100%; 

      6 maanden  80%; 

      6 maanden  60%; 

      6 maanden  40%; 

      6 maanden  20%; 

d. indien hij vijf jaar of langer in ploegendienst heeft gewerkt en 60 jaar of ouder 

 is, vindt geen afbouw van ploegentoeslag plaats. 
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Artikel 13:  VAKANTIETOESLAG 

 

1. Het vakantietoeslagjaar loopt van juni tot en met mei. 

 

2.  Jaarlijks zal de werkgever aan de werknemer een vakantietoeslag betalen van 8% van 

 zijn in het vakantietoeslagjaar 12 x betaalde maandinkomen, inclusief wettelijke en 

 bovenwettelijke uitkeringen ingevolge ziekte of arbeidsongeschiktheid.  

 De uitbetaling van de vakantietoeslag zal geschieden tegelijk met de uitbetaling van de 

 maand mei. 

 

3. De vakantietoeslag zal minimaal gelijk zijn aan de vakantietoeslag, behorend bij 

  het minimumbedrag van salarisschaal 5.  

 

 

Artikel 14:  WINSTDELINGSREGELING 

 

Er is een winstdelingsregeling vastgesteld. Met instemming van de ondernemingsraad is een 

uitvoeringsregeling opgesteld. De uitkering van de bedragen zal gebeuren na goedkeuring van 

de jaarcijfers, en - voorzover van toepassing - met gebruikmaking van fiscale faciliteiten. 

 

 

Artikel 15:  UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat 

 is de bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 629 

 BW, de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheids-verzekeringen (WAO) en de 

 Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet anders is 

 bepaald. 

 

2. Op de werknemer van wie de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004 zijn 

 volgende aanvullingen van toepassing over het deel dat de werknemer 

 arbeidsongeschikt is:  

 

 Gedurende het eerste jaar:         

 in de eerste 4 maanden tot 100%,       

 van de 5e t/m de 8e maand tot 95%, en       

 van de 9e t/m de 12e maand tot 90% van het laatst genoten netto inkomen. 

 In het gehele tweede jaar tot 85% van het laatst genoten netto inkomen. 

 

 Voor het 3e jaar en verder is het volgende overeen gekomen:   

 Bij arbeidsongeschiktheid groter dan 80% (IVA) zal bij beëindiging  

 dienstverband een eenmalig bedrag worden uitgekeerd ter grootte van een 

 aanvulling over de eerste twee jaar tot 100% van het laatstgenoten netto 

 inkomen. 

 

Bij arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80% (WGA) zal in het 3e t/m 7e jaar een 

aanvulling plaatsvinden van 5% van het laatstgenoten netto inkomen. 
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Bij arbeidsongeschiktheid onder 35% vindt gedurende het 3e t/m het 9e jaar een 

aanvulling plaats op het feitelijk verdiende inkomen conform volgende staffel: 

 In 3e jaar: 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe inkomen 

 In 4e jaar: 60% van het verschil tussen het oude en nieuwe inkomen 

 In 5e jaar: 50% van het verschil tussen het oude en nieuwe inkomen 

 In 6e jaar: 40% van het verschil tussen het oude en nieuwe inkomen 

 In 7e jaar: 30% van het verschil tussen het oude en nieuwe inkomen 

 In 8e jaar: 20% van het verschil tussen het oude en nieuwe inkomen 

 In 9e jaar: 10% van het verschil tussen het oude en nieuwe inkomen 

  Onder inkomen in bovenstaande staffel wordt verstaan: netto inkomen. 

 

    ● Gewerkte uren en uren arbeidstherapie zullen worden beloond tegen 100% 

 

Wanneer een werknemer gebruik wil maken van de mogelijkheid een second opinion 

aan te vragen, dient hij zulks te doen binnen 5 werkdagen. Gedurende de duur van de 

second opinion betaalt de werkgever 70% van het dagloon. Wordt werknemer in het 

gelijk gesteld, dan wordt achteraf aangevuld tot het percentage genoemd in 

bovenstaand overzicht. Wordt werknemer in het ongelijk gesteld, dan vindt geen 

aanvulling plaats. Wel behoudt de werknemer in dat geval het recht de aangeboden 

functie alsnog met directe ingang te accepteren. 

  

3. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel genoemde bovenwettelijke 

uitkeringen te weigeren respectievelijk in te trekken indien het gaat om een werknemer 

die: 

 a. geen wettelijke uitkering ontvangt; 

 b. de controlevoorschriften overtreedt; 

 c. misbruik maakt van deze regeling. 

 

4. In geval de werkgever terzake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen 

een of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden zal de 

werknemer daaraan zijn medewerking verlenen. 

 

5. Ingeval van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van een werknemer, zal de 

werkgever advies inwinnen bij de Arbo-/bedrijfsarts en Uitvoeringsinstelling over: 

a. de mogelijkheid om de desbetreffende arbeidsplaats alsnog geschikt te maken 

voor de werknemer, dan wel; 

b. de mogelijkheid van een tewerkstelling elders in het bedrijf te onderzoeken, al 

dan niet na het treffen van voorzieningen.Een nadere uitwerking van de re-integratie 

van arbeidsongeschikte werknemers is opgenomen in Bijlage IV.4. 

 

6.  Werkgever zal voor alle werknemers een WGA-hiaatverzekering afsluiten, die het hiaat 

dekt dat ontstaat in de vervolguitkeringfase, indien de restverdien-capaciteit door de 

arbeidsongeschikte voor minder dan 50% wordt benut. De premie van deze 

verzekering wordt gedragen door werkgever. 

 

7.  Overgangsbepaling WAO:  

Op werknemers die al eerder (gedeeltelijk) zijn gereïntegreerd na een 

arbeidsongeschiktheid waarvan de eerste ziektedag lag vóór 1 januari 2004, en die 

opnieuw resp. in meerdere mate arbeidsongeschikt worden in de zin van de WAO, zijn 

de bepalingen m.b.t. (aanvullingen op) de WAO van toepassing zoals verwoord in de 

CAO 18.7.2005 – 17.7.2006. 



 14 

 

Artikel 16:  ZON- EN FEESTDAGEN 

 

1. Onder feestdagen worden verstaan: 

 nieuwjaarsdag 

 1e en 2e paasdag 

 Hemelvaartsdag 

 1e en 2e pinksterdag 

 1e en 2e kerstdag 

 Koninginnedag 

 Bevrijdingsdag (5 mei) eenmaal per 5 jaar 

 alsmede de dag, die incidenteel door de overheid wordt aangewezen als een nationale 

  feestdag. 

 

2. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt. 

 

3. Voor zover een feestdag valt op een volgens dienstrooster te werken dag, wordt het 

salaris doorbetaald. 

Voor deeltijders geldt dat zon- en feestdagen die op roostervrije dagen vallen niet 

worden gecompenseerd. 

 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden de zon- en feestdagen geacht  

 24 uur te omvatten en aan te vangen om 0.00 uur, voor de nachtdienst  

 om 23.00 uur. 

 

5. Arbeid op religieuze (feest)dagen 

Werknemer kan werkgever verzoeken om wegens religieuze overtuiging op bepaalde 

dagen niet te hoeven werken. Werkgever zal indien en voorzover mogelijk een dergelijk 

verzoek honoreren. Een eventuele afwijzing zal schriftelijk beargumenteerd aan 

betrokkene worden medegedeeld. Eventuele eerdere, op individuele basis, met 

werknemer gemaakte afspraken dienaangaande blijven onverminderd van kracht. 

 

Artikel 17:  VAKANTIE 

 

1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

2. Vakantiedagen zullen nooit in geld worden uitbetaald, behalve in gevallen als  bedoeld  

  in leden 3 en 11 van dit artikel. 

 

Het aantal vakantiedagen 

3. a. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op vakantie met behoud van salaris 

  van 25 dagen (200 uur). 

  Werknemer kan per jaar 5 extra vakantiedagen kopen resp. zijn bovenwettelijke 

  vakantiedagen verkopen. De waarde van een (ver)koopdag wordt berekend aan 

  de hand van het uurloon; verrekening vindt plaats in overleg, conform de op te 

  stellen uitvoeringsregeling. 

   b. In afwijking van en behalve hetgeen in lid 3.a van dit artikel bepaald is, hebben 

  de volgende werknemers per vakantiejaar recht op de navolgende extra  

  vakantie met behoud van salaris: 

  werknemers tot 18 jaar : 5 dagen (40 uur) 

  werknemers van 46-50 jaar : 2 dagen (16 uur) 

  werknemers van 51-55 jaar : 4 dagen (32 uur) 

  werknemers van 56-57 jaar : 5 dagen (40 uur) 

  werknemers van 58 jaar en ouder hebben naast de basisvakantie van  
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25 dagen (200 uur; vrij opneembaar binnen de vakantieplanning) recht op 34 

roostervrije dagen op jaarbasis (resp. 28 dagen op locatie Hardinxveld-

Giessendam resp. 22 dagen op locatie Lelystad). Deze extra roostervrije tijd is 

inclusief de 12 ATV-dagen (resp. de 6 ATV-dagen op locatie Hardinxveld-

Giessendam) ex art 6.2. 

Inroostering ervan zal geschieden rekening houdend met de aard van de functie 

en de belasting van de werknemer in de functie. 

c. De werknemer, die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de 

werkgever is, dan wel gedeeltelijk leerplichtig is, heeft recht op een evenredig 

deel van de in dit artikel genoemde vakantie, met inachtneming van het 

bepaalde in lid 5 van dit artikel. 

d. De werknemer, die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog 

niet heeft bereikt, verwerft vakantierechten over de tijd die hij besteedt aan het 

volgen van onderricht, waartoe de werkgever hem krachtens de wet in de 

gelegenheid moet stellen. 

e. Het is werkgever en de individuele werknemer niet toegestaan om -anders dan 

bij afspraak in deze CAO- bij mondelinge of schriftelijke overeenkomst de 

opbouw van vakantiedagen tijdens periodes van zwangerschap, ziekte, militaire 

dienst, onvrijwillige werkloosheid, vakbondsverlof of politiek verlof te beperken, 

of om opgebouwde vakantiedagen aan te wenden teneinde deze periodes te 

overbruggen. 

 

Berekening van het aantal vakantiedagen 

4. Voor de berekening van het aantal vakantiedagen wordt een werknemer die vóór of op 

de 15e van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat, geacht op de eerste van 

die maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten. 

Een werknemer die ná de 15e van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat, 

wordt geacht op de eerste van de volgende maand in dienst te zijn getreden c.q. de 

dienst verlaten te hebben. 

Indien het dienstverband echter korter dan één maand heeft geduurd zal de 

werknemer een zuiver proportioneel recht op vakantie krijgen. 

 

Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten 

5. De werknemer dient bij de aanvang van zijn dienstbetrekking aan de werkgever mede 

te delen hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven doch niet 

in natura genoten heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel verlofdagen zonder 

behoud van salaris de werknemer aanspraak kan maken. 

 

Tijdstip der vakantie 

6. Gedurende het vakantiejaar zullen in de regel 15 werkdagen aaneengesloten als 

vakantie worden genoten. Het opnemen van deze vakantie dient te geschieden in 

overleg met het afdelingshoofd, conform de vakantieregeling zoals beschreven in het 

regelingenboek. 

 De resterende dagen zullen als snipperdagen worden genoten. 

 

7. a. De werkgever kan, in overleg met de Ondernemingsraad, per jaar ten hoogste 

 twee verplichte snipperdagen aanwijzen. 

Deze dagen zullen vóór 1 januari van het desbetreffende vakantiejaar worden 

vastgesteld. 

  b. De overige snipperdagen zullen, na tijdige aanvrage, zoveel mogelijk   

  overeenkomstig de wens van de werknemer worden vastgesteld. 
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8. Indien de werknemer de hem toegekende vakantie/snipperdagen niet vóór 1 januari 

 van het daaropvolgende jaar heeft opgenomen, is de werkgever -na overleg met de 

 werknemer- gerechtigd data vast te stellen, waarop de werknemer deze dagen alsnog 

 zal genieten. 

 

Het niet-verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking van de  

werkzaamheden 

9. a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende hij, 

 wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden, geen aanspraak op in geld 

 vastgesteld salaris heeft. 

   b. 1. Het onder 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 (hier mede  

    wordt niet het vervullen van de eerste militaire dienstplicht  

    bedoeld); 

   - het genieten van verlof, gebaseerd op in een vorige   

    dienstbetrekking verworven doch niet genoten verlof; 

   - het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door 

    de vakvereniging van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 

   - zwangerschap of bevalling. 

   

   In de onder de laatste vier gedachtestreepjesgenoemde gevallen 

   worden nog vakantierechten verworven over de laatste twaalf maanden waarin  

   geen arbeid wordt verricht.   

 2. Indien een dergelijke onderbreking in meer dan één vakantiejaar valt, 

 wordt voor hetberekenen van het vakantierecht het in een vorig jaar 

 vallend deel der onderbreking bij de periode van afwezigheid in het 

 betreffende vakantiejaar opgeteld. 

    3. Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier  

   bedoelde onderbreking is het in lid 4 van dit artikel bepaalde van  

   overeenkomstige toepassing. 

    4. De conform lid 9.b.1 verworven vakantierechten vervallen, indien de  

   dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd alvorens de arbeid 

   is hervat. 

 

Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere dagenwaarop geen arbeid wordt 

verricht 

10. a. Dagen waarop de werknemer geen arbeid verricht om één der redenen,  

  genoemd in lid 3.d en lid 9.b.1 van dit artikel, alsmede in lid 1.a, b, c, g en h  

  van artikel 18, gelden niet als vakantiedagen. 

     b. Indien één der in 10.a genoemde verhinderingen echter niet door de werknemer 

  is medegedeeld aan de werkgever vóór de vastgestelde vakantie of snipperdag, 

  zullen deze dagen wél als vakantiedagen worden geteld. 

  Indien het in de gevallen van artikel 18.1.a, b, c, g en h niet mogelijk is de  

  mededeling vooraf te doen, kan deze ook onmiddellijk na afloop van de vakantie 

  of snipperdag geschieden.  

  De eis 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 beperkt was, dat de bedoeling van de vakantie 

  op geen enkele manier tot haar recht kon komen. 

     c. Indien aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen niet als zodanig worden  

  gerekend, als gevolg van het in lid 10.b bepaalde, zal de werkgever -na overleg 
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  met de werknemer- nieuwe data vaststellen, waarop die dagen alsnog kunnen 

  worden genoten. 

 

Vakantie bij ontslag 

11. a. Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer in de gelegenheid 

  worden gesteld de hem nog toekomende vakantiedagen op te nemen. Deze  

  vakantiedagen mogen echter niet in de opzegtermijn zijn begrepen, tenzij dit  

  tussen de werkgever en de werknemer is afgesproken. 

     b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen zal 

   hem voor elke dag vakantie een evenredig bedrag worden uitbetaald, tegelijk  

  met de laatste maandbetaling. 

     c. Indien de werknemer bij het beëindigen van de dienstbetrekking teveel  

  vakantiedagen heeft opgenomen zal dit met de laatste maandbetaling worden 

  verrekend, eveneens op basis van evenredigheid. 

     d. De werkgever reikt de werknemer op diens verzoek een verklaring uit waaruit 

  blijkt hoeveel recht op vakantie hij heeft verworven, doch niet in natura genoten 

  heeft. 

 

Artikel 18:  KORT VERZUIM 

 

1. Met uitsluiting van het bepaalde in artikel 629b BW wordt bij verzuim, voor zover dit 

binnen de arbeidstijd noodzakelijk is en hiervan tijdig aan de werkgever mededeling is 

gedaan, het salaris doorbetaald in de hierna te noemen gevallen en tot de daarbij 

behorende maximum duur: 

   a. bij ondertrouw:    1/2 dag 

  b. bij huwelijk van de werknemer:  2 dagen 

   c. bij huwelijk van eigen kinderen van de  

  werknemer, mits de plechtigheid wordt  

  bijgewoond:     1 dag 

   d. bij bevalling van de echtgenote:  2 dagen kraamverlof 

  (NB: bij adoptie gelden de bepalingen 

  van adoptieverlof, zoals in de wet 

  Arbeid en Zorg geregeld). 

   e. bij hertrouwen van één der ouders of 

  schoonouders of bij huwelijk van  

  pleegkinderen, broers, zusters,  

  zwagers of schoonzusters, mits de  

  plechtigheid wordt bijgewoond:  1 dag 

   f. bij overlijden van de echtgenote of van  

  een eigen inwonend kind van de dag van  

  overlijden tot en met de dag van de  

  begrafenis, tot een maximum van  5 dagen 

   g. bij overlijden van één der ouders of  

  schoonouders en niet-inwonende  

  kinderen:     1 dag 

  alsmede voor het bijwonen van de  

  begrafenis, mits de plechtigheid wordt  

  bijgewoond:     1 dag 

   h. bij overlijden van broers, zusters,  

  zwagers, schoonzusters of grootouders: 1 dag 

   i. bij herdenking van het 25- en 40-jarig  

  huwelijksfeest van de werknemer:  1 dag 

   j. bij herdenking van het 25-, 40-, 50- en  

  60-jarig huwelijksfeest van de ouders of  

  schoonouders:    1 dag 
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   k. bij herdenking van het 121/2-jarig  

  dienstverband bij de werkgever:  1/2 dag 

  bij herdenking van het 25- en 40-jarig  

  dienstverband bij de werkgever:  1 dag 

   l. bij verhuizing van de werknemer:  1 dag 

  (per kalenderjaar slechts één dag) 

m. bij het vervullen van de van overheidswege opgelegde verplichtingen, die de 

werknemer persoonlijk moet vervullen, met uitzondering van het vervullen der 

militaire dienstplicht en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, gedurende de 

daarvoor benodigde uren en voorzover hiervoor geen enkele vergoeding kan 

worden ontvangen; 

n. bij noodzakelijk bezoek aan een dokter/tandarts, voor zover dat -behoudens in 

spoedgevallen- niet buiten werktijd kon worden gepland en vooraf is 

medegedeeld aan de werkgever, gedurende een door de werkgever in verband 

met plaatselijke omstandigheden vast te stellen tijdsduur; 

o. voor het zoeken naar een nieuwe werkgever, na opzegging van de 

arbeidsovereenkomst door de werkgever: maximaal 5 uur, aaneengesloten of in 

gedeelten. Dit geldt alleen, indien de werknemer gedurende tenminste 4 weken 

onafgebroken bij de werkgever in dienst is geweest, onmiddellijk voorafgaand 

aan de opzegging. 

 

Waar in dit artikel verzuim wordt toegekend in verband met gebeurtenissen betreffende 

echtgenoot/echtgenote of schoonfamilie, worden hiermee gelijkgesteld levenspartner 

en familieleden van de levenspartner.  

 

2. Eveneens wordt kort verzuim met behoud van salaris toegestaan voor het bijwonen van 

algemene vergaderingen van vakorganisaties, gedurende de daarvoor benodigde tijd, 

indien de werknemer deel uitmaakt van één der besturende organen of afgevaardigde 

van een afdeling is. Hiertoe dient echter tijdig door het hoofdbestuur van de 

desbetreffende vakvereniging een verzoek te worden gedaan. Bovendien mag de 

normale bedrijfsgang er naar het oordeel van de werkgever niet door worden gestoord. 

 

3. Voor het bijwonen van vorming- en scholingscursussen van de vakbonden wordt de 

werknemer op diens verzoek verzuim met behoud van salaris toegestaan, indien de 

werkgever van oordeel is, dat verzuim toelaatbaar is in verband met de te verrichten 

werkzaamheden. Het verzoek van de werknemer dient ondersteund te worden door een 

schriftelijke verklaring van de betreffende vakbond, dat deelname van de werknemer 

aan de cursus wenselijk moet worden geacht. 

 

Artikel 18A: SPECIALE VERLOFVORMEN 

 

Voor de hoofdpunten uit de wet Arbeid en Zorg wordt verwezen naar het overzicht dat ter 

informatie is opgenomen in het huisboek. 

 

1. Samenloop Calamiteitenverlof en Kortdurend Zorgverlof 

Indien calamiteitenverlof m.b.t. zorgsituaties van werknemer (dat wil zeggen bij 

zodanige onverwachte huiselijke omstandigheden, dat werknemer regelingen voor zorg 

en/of opvang moet treffen) overgaat in kortdurend zorgverlof, verleent werkgever 

aansluitend op de dag calamiteitenverlof maximaal nog 1 dag buitengewoon betaald 

verlof, met een frequentie van maximaal 3 x per 12 maanden. 

Indien verlof langer dan twee dagen noodzakelijk blijkt, kan aansluitend kortdurend 

zorgverlof conform de wet worden opgenomen. 
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2. Palliatief verlof 

Palliatief verlof kan verleend worden bij ziekte in terminale fase van partner, 

inwonende kinderen, ouders, schoonouders wanneer zij thuis verzorgd worden, voor de 

tijd nodig voor de verzorging: 50% buitengewoon betaald verlof en 50% vakantie en/of 

ATV, waarbij de termijn in overleg met de werkgever in alle redelijkheid wordt 

vastgesteld. 

 

3. Overig verlof in verband met privé-omstandigheden 

In alle andere gevallen waarin de werknemer genoodzaakt is in de thuissituatie voor 

zorg en/of opvang te moeten zorgen, en/of –voor zover van toepassing- ter aanvulling 

op het inkomen bij een eventuele gedeeltelijke loondoorbetaling, zullen werknemer en 

werkgever in overleg een oplossing zoeken. Het saldo van de tijdspaarregeling kan 

worden aangewend; tevens zal werkgever zoveel mogelijk medewerking verlenen voor 

het opnemen van vakantie- en/of ATV-uren, waarbij ook het opnemen van onbetaald 

verlof bespreekbaar is. 

  

4. Studieverlof 

Waar de functie en de werkzaamheden dit toelaten zal studieverlof worden verleend 

conform de wettelijke bepalingen in deze. 

 

5. Overheidsbijdragen 

Ten aanzien van bovengenoemde verlofvormen zal werkgever zich inspannen bij 

vervanging subsidie te verkrijgen voor de loonderving van de werknemer. 
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Artikel 19:  TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN 

 

1. Ingeval van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaal-economische 

verhoudingen in Nederland, zijn partijen bevoegd om ook tijdens de duur van deze CAO 

wijzigingen in de salaris-bepalingen aan de orde te stellen. 

 

2. Ingeval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad 

sprake is van voornoemde ingrijpende veranderingen, zal over deze vraag een advies 

van de Stichting van de Arbeid worden gevraagd. Dit advies zal partijen binden. 

 

Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden, nadat deze aan de orde 

zijn gesteld, geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij die de wijzigingen heeft 

voorgesteld, gerechtigd deze CAO op te zeggen met een termijn van één maand per 

aangetekend schrijven aan alle overige partijen. 

 

Artikel 20:  DUUR DER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en eindigt van 

rechtswege op 31 maart 2014 om 24.00 uur. 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend ten respectieve woonplaatsen: 

 

Partij enerzijds:    Partijen anderzijds: 

 

Intersnack Nederland bv   FNV Bondgenoten 

te Doetinchem    te Utrecht 

 

     CNV Vakmensen 

     te Utrecht 
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BIJLAGE I   

 

CONCURRENTIEBEDING 

 

Verklaring 

De ondergetekenden verklaren het hierna volgende concurrentiebeding te zijn 

overeengekomen: 

 

Artikel 1 

In deze verklaring wordt verstaan onder: 

 

1.1. de werknemer: de heer/mevrouw ................................. 

 

1.2. de werkgever: Intersnack Nederland BV 

 

Artikel 2 

2.1. De werknemer verplicht zich, na beëindiging van het dienstverband met de werkgever, 

te zullen onthouden van het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden 

gelijksoortig aan die van de werkgever, hetzij direkt, hetzij indirect, voor of ten 

behoeve van de relaties van de werkgever. 

 

2.2. De verplichting in lid 2.1 van dit artikel geldt voor een tijdvak van ... jaren na 

beëindiging der dienstbetrekking. 

 

2.3. Bij overtreding van de in de leden 2.1 en 2.2 van dit artikel omschreven bepalingen, 

verbeurt werknemer ten behoeve van werkgever een onmiddellijk opeisbare boete van 

€ ...,.. per overtreding, onverminderd zijn gebondenheid tot betaling aan werkgever 

van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan gemelde 

boete mocht belopen. 

 

2.4. Elke relatie, waarvoor de werknemer werkzaamheden, gelijksoortig aan die van de 

werkgever, verricht of doet verrichten, hetzij direkt, hetzij indirect, al of niet tegen 

vergoeding, wordt aangemerkt als een overtreding als bedoeld in lid 2.3 van dit artikel. 

Aldus opgemaakt in tweevoud te Doetinchem, op ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(de werknemer) (de werkgever) 
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BIJLAGE II – Functieraster 
 

Discipline  
 
Fu-Groep 

Operations / 
Productie 

Logistics, Purchasing,  
Cust.Service, Warehouse 

Marketing 
& Sales 

Engineering & Maintenance QA / QC / R&D Finance / Admin / HR /  
ICT / Gen. Affairs 

9 
136-150 

. Production plann            DM 
Production plann            HG . 
 

. Packaging techn               HG  Quality control superv  Mw Accounts receiv  

8 
121-135 

 Account assistant  
Supply chain coord  
. 

. Medew. TD  (allround)     LS 
Technician  
 

Quality technician             HG  2e lijn serv.desk mdw  
HR assistant                 LS  
HR assistant  
Mw Accounts payable  
 

7 
106-120 

Operator C               LS 
1e procesoper         DM  
Hoofdoperator        HG  
 

Base data admin.  
Magazijnbeheerder  
 

.  Medew. Kwaliteitsdienst   LS 
Coord hyg & pest control   
QC technician                    DM  
QA technician                    DM  
 

Mdw. Gen accounting  
Servicedesk mdw  
 

6 
91-105 

Procesoperator      DM  
Procesoperator      HG 
Operator B              LS 
 

Assist.warehs kpr          HG  
1e Magazijnmdw.          LS 

. Junior technician              HG  
 

. . 

5 
76-90 

Operator                 HG  
Operator A              LS 
 

1e Magazijnmdw          DM  . . . Receptionist  
Adm.medewerker        LS  

4 
61-75 

Operator                  DM  
Allr productiemdw HG  
Junior operator       HG  
 

Medew. Magazijnen    LS 
Warehouse empl          HG  
Mw Log &exp.               DM  

. . . . 

3 
46-60 

Productiemedew. B   LS 
 

Mw Int.transport          HG  
Mw Int. transport         DM  
Heftruckchauff/omrijder LS 
 

. . . Mw facilitaire zkn        HG  
Kantine mdw                DM  
 

2 
31-45 

Productiemedw.        DM 
Inpakmedewerker B  LS 
Productiemedew. A   LS 
Productiemedew.      HG  
 

. . . . Mw facilitaire zaken     LS 
. 

1 
1-30 

Inpakmedewerker A  LS      

                                           DM= Doetinchem,  HG=Hardinxveld Giessendam, LS=Lelystad 
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BIJLAGE III  

 

SALARISSCHALEN per 1 januari 2013 per maand  (inclusief een 
verhoging van 2,3 %) 

      

  

       
Schaal Fictief 

aantal 
stappen 

Min Max Stapgrootte Stapgrootte 
ondervakkers 

 
1 3 € 1.747,64  € 1.808,33  € 20,23  -  
2 4 € 1.792,96  € 1.898,72  € 26,44  € 26,44   

3 7 € 1.838,05  € 2.023,26  € 26,45  € 35,37   

4 8 € 1.903,83  € 2.145,28  € 30,18  € 40,73   
5 11 € 1.962,58  € 2.318,21  € 32,34  € 49,30   
6 11 € 2.046,04  € 2.443,88  € 36,16  € 60,02   

7 12 € 2.139,39  € 2.649,07  € 42,46  -  
8 13 € 2.290,51  € 2.930,98  € 49,27  -  

9 15 € 2.483,95  € 3.295,79  € 54,13  -  
       
       

Leeftijdsafhankelijke schaal; slechts van toepassing op Schaal 1:  
       

Leeftijd Percentage        

15 jaar 34,50% € 602,94      

16 jaar 39,50% € 690,32      

17 jaar 42,50% € 742,75      

18 jaar 52,50% € 917,51      

19 jaar 61,50% € 1.074,80      

20 jaar 72,50% € 1.267,04      

21 jaar 85,00% € 1.485,49      

22 jaar  100% € 1.747,64      
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BIJLAGE IV 

 

1. Leeftijdsbewust Personeelsbeleid, I 

  

Werknemers ouder dan 50 jaar die aangeven dat het werken in 2- of 3-ploegendienst 

op gezondheidsproblemen gaat stuiten, zullen door werkgever op hun verzoek worden 

ondersteund bij het vinden van een andere functie (in- of extern); eventueel ook door 

middel van outplacement.  

(zie ook onder punt 14).  

 

2. Werkgelegenheid 

 

2.1. Deeltijd-werken 

Werkgever zal de mogelijkheden om in deeltijd te werken bevorderen zoals vastgesteld 

in de nota deeltijd d.d. 19 april 1995. 

 Met instemming van de Ondernemingsraad is de regeling deeltijd ingevoerd. 

Bij passende vacatures worden deeltijders als eerste in de gelegenheid gesteld de 

contractueel overeengekomen uren uit te breiden. In overleg met de OR wordt een 

beroepsprocedure opgesteld, voor het geval een aanvraag voor vermindering of 

uitbreiding van uren niet wordt gehonoreerd. 

 

2.2. Uitzendkrachten resp. Functie-Formatieplan 

Werkgever zal zich inspannen het gebruik van uitzendkrachten te beperken. Op na 12 

juli 2004 nieuw in te lenen uitzendkrachten, niet zijnde vakkrachten, is de ABU-CAO 

van toepassing. 

Uitzendkrachten zullen - na 6 maanden ononderbroken werkzaam te zijn geweest - hun 

werkzaamheden beëindigen, dan wel een arbeidsovereenkomst voor  bepaalde tijd 

ontvangen, een en ander conform artikel 5.2.b van deze CAO. 

 

2.3. Beperken overuren 

Werkgever zegt zich toe zich te zullen inspannen het aantal overuren terug te dringen. 

In het periodiek overleg zal een en ander met de vakverenigingen nader worden 

besproken. 

 

2.4. Langdurig werklozen/Jongeren/Arbeidsgehandicapten/Stagiaires 

Werkgever zal zich inspannen om gedurende de looptijd van deze CAO ten minste 

vierwerkervarings-plaatsen/stageplaatsen aan te bieden, met aandacht voor alle 

vestigingen. 

Daarnaast zal werkgever zich inspannen om gedurende de looptijd van deze CAO vier  

plaatsen voor WA-jongeren aan te bieden, met aandacht voor alle vestigingen. 

Bij zorgverlof en studieverlof zullen voorzover mogelijk extra werkervaringsplaatsen 

worden gecreëerd. 

 

3. Scholing 

Werkgever heeft een scholingsplan, met name gericht op kernfuncties binnen de 

organisatie en op verhoging van de inzetbaarheid van werknemers. 

Met de OR worden afspraken gemaakt hoe voor eenieder een Persoonlijk 

Opleidingsplan (POP) wordt opgesteld. Bij de POP komen aan bod scholing en 

carrièreplanning, leeftijdbewust ingevuld. Zodoende biedt werkgever iedere 

medewerker de gelegenheid om zich door scholing verder te bekwamen ten behoeve 

van zijn huidige of toekomstige functie. De POP'n zullen in het scholingsplan van 

werkgever worden betrokken. Met de OR zal een beroepsprocedure worden vastgelegd, 

in geval van niet tijdig beantwoorden resp. afwijzen van studieaanvragen van de kant 

van werknemer. 
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Ten behoeve van het opleidingsbudget stelt werkgever 1% van de loonsom ter 

beschikking. In bijlage V is de studiekostenregeling opgenomen. 

  

 

Werkgever verleent medewerking aan werknemers bij het realiseren van een 

(onbetaalde) stageplaats binnen en buiten het bedrijf. 

 

4. Protocol in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter bij re-integratie 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers  

 

4.1.1. De werkgever legt de geldende ziekteverzuimregels in overleg met de OR schriftelijk 

vast. 

 

4.1.2. In de regels zal beschreven staan: 

 Ziek- en herstelmeldingsprocedure; 

 Rechten en plichten van de werknemer; 

 Controlevoorschriften om controlemomenten mogelijk te maken; 

 De vertrouwelijke behandeling van medische gegevens door de Arbo- / bedrijfsarts. 

 

4.2. Tussen de tweede week en de vijfde week zal er een gesprek zijn tussen de Arbo-/  

bedrijfsarts en de zieke werknemer.  

Er zal ook gelegenheid zijn voor de werknemers om gebruik te maken van het 

spreekuur van de Arbo-/bedrijfsarts voor (arbeidsgerelateerde) gezondheidsklachten, 

wanneer er geen ziekteverzuim is). 

 

4.3.1. De werkgever draagt zorg voor tijdige en gedetailleerde informatie aan de werknemer 

over de 

 - procedures bij ziekteverzuim; 

 - de rechten en de plichten van zowel werkgever als werknemer, die  

  voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter;  

 - de betreffende artikelen in de CAO en de geldende ziekteverzuim regels; 

 - de noodzakellijke acties om een snel herstel en/of re-integratie te bevorderen. 

 

4.3.2. De Arbo-/bedrijfsarts stelt vast of er sprake is van (dreigende) langdurige gehele of 

gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid voor de eigen werkzaamheden van de werknemer. 

Tevens stelt de Arbo-/bedrijfsarts in overleg met de bedrijfsleiding en de HR-advisor 

vast in welke mate de werknemer nog nuttige werkzaamheden kan verrichten, waarbij 

zo concreet mogelijk wordt vastgelegd welke soort werkzaamheden wel en welke niet 

door de betrokken werknemer binnen de onderneming verricht kunnen worden. 

 

4.4. Terugkeer naar werk 

 

4.4.1. Verplichtingen van de werkgever: 

De werkgever verplicht zich in te spannen, zonodig ondersteund door een extern re-

integratie bedrijf, om de betrokken werknemer (rekening houdend met zijn 

mogelijkheden en beperkingen) te herplaatsen in diens eigen functie, ook als dat (in 

alle redelijkheid) technische aanpassingen van de werkplek of een aanpassing in de 

organisatie (taakverdeling) vraagt, waarbij de wettelijke subsidie-mogelijkheden (wet 

Rea en WAGW) maximaal zullen worden benut. 

 

Als herplaatsing in de eigen functie niet mogelijk is, zal de werkgever zich inspannen 

om werknemer te herplaatsen in een andere functie binnen het bedrijf, enerzijds 

passend bij de door de Arbo-/bedrijfsarts of UWV vastgelegde mogelijkheden en 

beperkingen en anderzijds passend bij de opleiding en ervaring van de werknemer. 
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Indien de werkgever kan aantonen, dat er geen andere functie voor de betrokken 

werknemer is of ter beschikking zal komen, zal het plan van aanpak in het kader van 

het re-integratie plan zich richten op het vinden van van passend werk buiten het 

bedrijf van de werkgever. 

 

Indien voor herplaatsing (in- of extern) in een passende functie her-, om- of bijscholing 

nodig is, dan zal werkgever in overleg met de werknemer een scholingsplan maken. 

Eventuele scholing vindt plaats op kosten van de werkgever. 

 

4.4.2. Verplichtingen van de werknemer 

 De werknemer is verplicht om aan het re-integratie proces mee te werken. 

 

4.4.3. Het aanbieden van passend werk: 

De werkgever zal in eerste instantie trachten een aanbod tot intern passend werk doen, 

rekening houdend met de opleiding, ervaring en vaardigheden. 

De werkgever verplicht zich een aanbod tot passend (in- of extern) werk schriftelijk te 

doen en indien door de werknemer gevraagd te doen vergezellen van het oordeel van 

de Arbo-dienst. 

Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een second opinion 

aan te vragen bij het UWV(uitvoeringsinstelling). De werknemer dient de second 

opinion binnen 5 werkdagen aan te vragen bij het UWV. 

Werkgever informeert de werknemer nadrukkelijk over de arbeidsvoorwaardelijke 

aspecten en de mogelijke uitkeringsvoorwaardelijke gevolgen van het al dan niet 

aanvaarden van passend werk, onder verwijzing naar de relevante CAO artikelen met 

name artikel 15.  

 

De werknemer kan zich ter zake van een aanbod van intern of extern passend werk bij 

laten staan door een vertrouwenspersoon. 

 

4.4.4 Gedurende de tijd dat nog geen passende functie is gerealiseerd, zal betrokken 

werknemer in overleg met de Arbo-/bedrijfsarts, de directe leidinggevende en de HR-

advisor boven de organieke sterkte te werk worden gesteld binnen de eigen 

organisatie, waarbij de directe collega’s van de betrokken werknemer op de hoogte 

worden gesteld van de diens (beperkte) inzetbaarheid. 

 

4.5. De rechtspositie van de werknemer 

 

4.5.1. Bij interne herplaatsing 

Er is sprake van geslaagde interne re-integratie, wanneer de werknemer is terugge-

keerd in het arbeidsproces bij de eigen werkgever en daarin zes maanden heeft 

gefunctioneerd, hetzij in de oude functie, hetzij in een aangepaste of nieuwe functie. 

Bij interne herplaatsing zal de werkgever het maandsalaris van de betrokken 

werknemer doorbetalen, conform het in artikel 15 bepaalde. 

 

4.5.2. Bij externe herplaatsing 

Werkgever en werknemer (en eventueel de nieuwe werkgever) maken nadere 

afspraken over de wijze van overgang naar de andere werkgever en zullen deze 

schriftlijk vastleggen, waarbij detachering via het re-integratiebedrijf of via het “in 

house uitzendbureau” tot de mogelijkheden behoort.  

Een aanbod tot passend werk bij een andere werkgever bevat altijd afspraken met 

betrekking tot de mogelijkheid om binnen een nader af te spreken termijn terug te 

keren bij de huidige werkgever. Zonodig zullen afspraken gemaakt worden om 

periodiek de ontwikkeling/gang van zaken bij de nieuwe werkgever te bespreken. 

Bij de overgang naar een andere werkgever zullen werkgever en werknemer tevens 

zonodig en indien van toepassing nadere afspraken maken ter uitwerking van de artikel 
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15 lid 2, sub c resp. g voor wat betreft de wijze van eventuele aanvulling op het salaris 

bij de nieuwe werkgever. 

 

Er is sprake van een geslaagde externe re-integratie, wanneer werknemer 6 maanden 

onafgebroken bij de andere werkgever heeft gewerkt. 

 

Indien bij externe herplaatsing het niet mogelijk is dat de werknemer na 6 maanden bij 

de andere werkgever een vaste arbeidsovereenkomst of een verlenging van de eerste 

overeenkomst krijgt worden met de werknemer mogelijke vervolg stappen besproken 

om tot re-integratie te komen. 

 

4.5.3. Second Opinion 

Ten aanzien van de loondoorbetaling bij een second opinion met betrekking tot de 

passendheid van de aangeboden werk:  zie artikel 15 lid 2. 

 

4.5.4. Inkomen bij uitstel van de WAO-aanvraag of WAO-uitkering, indien de 1e ziektedag is 

gelegen op of voor 31 december 2003: 

Indien na afloop van het eerste ziektejaar de WAO-uitkering niet of later ingaat ten 

gevolge van een door de UWV opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal (de 

aanvulling op de bovenwettelijke) loondoorbetaling worden gecontinueerd, zoals in het 

eerste ziekte jaar is gebeurd.  

 

Indien na afloop van het eerste ziektejaar de WAO-uitkering niet of later ingaat ten 

gevolge van een door de UWV opgelegde sanctie aan de werknemer, dan zal (de 

aanvulling op de bovenwettelijke) loondoorbetaling worden stopgezet.  

 

Als werkgever en werknemer samen besluiten tot uitstel van de WAO-aanvraag, dan 

zal (de aanvulling op de bovenwettelijke) loondoorbetaling worden gecontinueerd, zoals 

in het eerste ziektejaar is gebeurd. 

 

4.5.5. Inkomen bij uitstel van de IVA- of WGA-aanvraag resp. IVA- of WGA-uitkering, nl. 

indien de 1e ziektedag is gelegen op of na 1 januari 2004: 

Indien na afloop van het tweede ziektejaar de IVA- of WGA-uitkering niet of later 

ingaat ten gevolge van een door de UWV opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal 

(de aanvulling op de bovenwettelijke) loondoorbetaling worden gecontinueerd, met 

inachtneming van het in artikel 15 bepaalde.  

 

Indien na afloop van het tweede ziektejaar de IVA- of WGA-uitkering niet of later 

ingaat ten gevolge van een door de UWV opgelegde sanctie aan de werknemer, dan zal 

(de aanvulling op de bovenwettelijke) loondoorbetaling worden stopgezet.  

 

Als werkgever en werknemer samen besluiten tot uitstel van de IVA- of WGA-aanvraag, 

dan zal (de aanvulling op de bovenwettelijke) loondoorbetaling worden gecontinueerd, 

zoals in de daaraan voorafgaande maanden is gebeurd. 

 

4.6. Informatie aan OR 

Werkgever informeert de OR eenmaal per half jaar (geanonimiseerd) over het ziekte-

verzuim, de re-integratie activiteiten en de resultaten hiervan. 

 

 Samenwerking met externe dienstverleners ten behoeve van Re-integratie. 

Intersnack Nederland B.V. zal zich inspannen om in samenwerking met de 

Coöperatieve Inkoopvereniging Columbus tot afspraken te komen met externe re-

integratie bedrijven met inachtneming van de strekking van het gestelde in het 

protocol AWVN/FNV met betrekking tot de te stellen eisen aan re-integratiebedrijven. 
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5. Ouderschapsverlof 

De werknemer, die gebruik wenst te maken van zijn wettelijk recht op 

ouderschapsverlof, zal dit tijdig, doch tenminste drie maanden voor het moment, 

waarop dit verlof dient in te gaan, schriftelijk aan de werkgever mededelen. 

De wijze, waarop dit verlof wordt ingeroosterd, wordt in overleg met de werkgever 

vastgesteld. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen 

van de werknemer enerzijds en het bedrijfsbelang anderzijds. 

Voor zover de volledige premies betaald worden door zowel de werkgever als de 

werknemer, zullen de pensioenrechten gehandhaafd blijven. 

 

6. Dienstjubilea 

Indien een werknemer 12½, 25 of 40 jaar in dienst is bij werkgever, ontvangt hij -

behalve de vrije dagen met behoud van salaris als genoemd in artikel 18.1.k- de 

volgende betaling: 

 12½-jarig dienstjubileum : 0,25 maandsalaris bruto als netto 

 25-jarig dienstjubileum : 0,50 maandsalaris bruto als netto 

 40-jarig dienstjubileum : 1 maandsalaris bruto als netto 

 

Met maandsalaris wordt hier bedoeld: het basis maandsalaris, zonder eventuele 

toeslagen. 

 

7. Ongewenste omgangsvormen 

Partijen zijn een protocol overeengekomen met betrekking tot het beleid ten aanzien 

van ongewenste omgangsvormen. 

Een regeling ongewenste omgangsvormen (samenvatting van het protocol) is 

openomen in het huisboek. 

 

8. CAO à la Carte 

Naast de mogelijkheid om dagen te kopen of te verkopen bestaat de CAO à la Carte –

zolang de fiscale regelgeving zulks mogelijk maakt- uit elementen Fietsenplan en 

Vakbondscontributie à la Carte. 

Verrekening van de vakbondscontributie zal fiscaal worden gefaciliteerd binnen de 

Werkkostenregeling. 

 

9. MVO / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Intersnack is alleen bereid om met Nederlandse partijen/onderaannemers te werken of 

zaken te doen, die de Nederlandse CAO correct toepassen/naleven ten aanzien van alle 

bij de betreffende partij werkzame werknemers. 

 

 

10. EHBO 

Leden van de bedrijfs-BHV resp. EHBO, die een geldig BHV- of EHBO-diploma hebben, 

ontvangen jaarlijks in de maand september een vaste vergoeding van Euro 145,57 

bruto. 

 

11. Pensioen en Overbruggingsregeling 

Binnen de onderneming geldt een pensioenregeling, waaraan werknemer verplicht is 

deel te nemen conform de in het reglement opgenomen bepalingen. 

Wijziging in de regeling kan slechts in overleg tussen CAO-partijen worden 

overeengekomen. Tijdens het cao-overleg 2013 hebben partijen herbevestigd dat de 

premieverdeling tussen werkgever en werknemer geschiedt in de verhouding 62:38. 

Vanaf 2021 zal de verhouding 2/3 : 1/3 bedragen. Eventueel te weinig ingehouden 

premies in 2011 en 2012 zullen niet worden verrekend.  
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Voor de werknemers van Doetinchem voor wie de overbruggelingsregeling van kracht 

was, zal Intersnack Nederland BV deze overbruggingsregeling - met inachtneming van 

nieuwe, aanvullende, wettelijke bepalingen - voortzetten voorzover bedoelde 

werknemers 55 jaar of ouder waren per 1 januari 2005.  

 

 

12. Reiskostenregeling 

De reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed op basis van Euro 0.19 per 

kilometer, tot een maximale reisafstand van 20 kilometer enkele reis;  met 

inachtneming van de fiscale wet- en regelgeving terzake. De reisafstand wordt bepaald 

aan de hand van de ANWB-routeplanner / snelste reisroute.  

Voor individuele medewerkers in Lelystad kunnen afwijkende bedragen gelden op grond 

van de de hardheidsclausule bij de integratie (t.w. compensatie netto, geen 

indexering).  

 

13. Verlofsparen 

Binnen de onderneming komt een spaarfaciliteit in de vorm van een "tijdbank". 

Gespaard kan worden tot een totaal van 250 dagen; de inleg bedraagt jaarlijks 

maximaal 10 dagen. Een en ander zal worden vastgesteld in een uitvoeringsregeling 

terzake. 

 

14.  Overige afspraken, behorende bij CAO 2013-2014:  

 De peildatum m.b.t. het implementeren van de gevolgen van de 

functiewaardering is herzien en op 1 juni 2011 vastgelegd. 

Voor de overige (overgangs)bepalingen rond functiewaardering en het nieuwe 

loongebouw wordt verwezen naar Bijlage VIII. In deze Bijlage is tevens 

opgenomen de Procedure Bezwaar en Beroep Functiewaardering. 

 Paritaire werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. 

Om aansluiting te krijgen met het functioneren van medewerkers, hun 

loopbaanplanning, vitaliteit e.d. zal in 2013 een paritaire werkgroep van start 

gaan en voorstellen ontwikkelen voor een duurzame inzetbaarheid.  

Voorwaarden voor deze paritaire werkgroep zijn: 

  * Een heldere opdrachtformulering 

  * Procesbegeleiding door een onafhankelijke derde 

  * Geen dogma’s vooraf, alles is bespreekbaar 

  * Er wordt een concreet tijdpad afgesproken voor dit traject. 

 

 Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao overleg voeren over de 

pensioenregeling (c.q. alternatieven resp. de vorm ervan). 

 

 Bij de invoering van de nieuwe vakantiewetgeving zijn partijen overeengekomen 

dat de wettelijke vervaltermijn wordt verlengd naar 1 jaar. Indien door 

bedrijfsomstandigheden werknemers niet in staat worden gesteld om de 

vakantiedagen op te nemen, worden hiervoor individuele afspraken gemaakt. 

Ten aanzien van het afbouwen van stuwmeren uit het verleden worden op 

individueel niveau afspraken gemaakt. 

 

Voor het opnemen van (grote) vakantie-, snipper- en ATV-dagen zullen 

transparante en werkbare regels met de OR worden uitgewerkt en aan 

medewerkers worden gecommuniceerd.   

Hierbij worden de volgende aspecten meegenomen: aanvraag; aanlooptijd; 

responstijd, terugkoppeling en eventuele onderbouwing bij afwijzing van een 

verzoek. De wettelijke procedure voor vaststelling van vakantiedagen wordt 

hierin opgenomen. 

(Opname van TVT-dagen blijft in onderling overleg plaatsvinden.) 
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 Inzet Uitzendkrachten:  

 Een analyse zal worden gemaakt over de inzet van de uitzendkrachten. Het  

  streven is te komen tot een gezonde verhouding tussen  vast personeel en 

  uitzendkrachten, uiteraard afhankelijk van het beleid per afdeling. 

  Werkgever zal zich richten naar een streefpercentage uitzendkrachten van 

  20%(=uitzendkrachturen / totaal aantal bruto uren) resp. maximaal 25% op 

  kwartaalbasis. 

 Monitoring met betrekking tot uitzendkrachten zal plaatsvinden middels 

 rapportage in de Ondernemingsraadvergadering waarbij de volgende Kritische 

 Prestatie Indicatoren zullen worden gerapporteerd: 

o Percentage uitzendkrachten per vestiging / totaal (uitzendkrachturen / totaal 

aantal bruto uren) 

o Verhouding Schil 1 (vakkrachten) & Schil 2 (flex)  

o Instroom Schil 1 naar contract Intersnack (aantal FTE/tijdsvak) 

 

 

 Intersnack zal kennisnemen van de inhoud van het schoonmaakprotocol en is in 

  beginsel bereid dit te onderschrijven. 

 

 Intersnack zal de reiskostenregeling uit het regelingenboek doorlichten zodat  

  deze niet conflicteert met de cao. 

 

 Na het bereiken van overeenstemming over de CAO 2013-2014 is gebleken dat 

er interpretatieverschillen bleven bestaan over de inhoud en ingangsdatum van 

de reiskostenregeling, en die binnen de vestigingsplaats in het bijzonder.  

In dat verband hebben partijen tijdens de looptijd van de CAO overleg gevoerd 

en tussentijds een aanvullende afspraak gemaakt over compensatie.   

Overeengekomen is dat werkgever op individuele basis vanaf 1 januari 2013 

reiskosten zal verstrekken in die gevallen waar dit nog niet het geval was.   

Daarnaast zijn partijen overeengekomen dat de werkgever over 18 maanden, 

vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 december 2012, een compensatie zal toekennen 

op basis van de  toen geldende staffel van €3,23 per gewerkte dag. De 

compensatie zal bruto worden uitbetaald.   

 

 Cao-partijen zullen de regeling m.b.t. het kopen van verlofuren onder de  

  aandacht van de medewerkers brengen. Deze regeling betreft het kopen van 

  maximaal 5 dagen met een minimum van 4 uur per aankoop.  

  De waarde van één toeslaguur is gelijk aan de waarde van één verlofuur. 
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BIJLAGE V 

 

Regeling Scholing en Ontwikkeling 

 

DOEL 

Het doel van opleiden is om de kennis en kunde van de werknemers binnen de 

onderneming op een adequaat niveau te brengen en te houden, rekening houdend met 

de huidige en toekomstige situatie van de onderneming resp. rekening houdend met de 

arbeidsmarkt. 

 

 

ALGEMEEN 

Opleidingen dienen altijd doelgericht te zijn.  

Opleidingen dienen in het bedrijfsbelang te zijn. 

 

De regelingen studiekosten is voor een belangrijk deel vastgelegd in de CAO.  

In feite maakt de regeling onderscheid in twee soorten studies: 

 Studies noodzakelijk voor een goede vervulling van de huidige of een voorzienbare 

interne functie. 

 Studies die niet onder de bovengenoemde categorie vallen, maar die bijdragen aan 

de loopbaan van de werknemer binnen of buiten Intersnack Nederland. 

 

Dit reglement studiekostenregeling is een standaard richtlijn.  

VERGOEDING 

 

Het deelnemen aan een opleiding is verplicht: 

cursuskosten:  100% vergoeding 

reiskosten:  100% vergoeding  

cursustijd:  binnen werktijd 

 

Het deelnemen aan een opleiding is vrijwillig en gewenst: 

cursuskosten:  100% vergoeding 

reiskosten:  100% vergoeding  

cursustijd:    in principe buiten werktijd en indien niet mogelijk binnen werktijd 

 

Het deelnemen aan een opleiding is vrijwillig en nuttig: 

 

cursuskosten:  75% vergoeding  

reiskosten:  75% vergoeding 

cursustijd:  buiten werktijd 

 

Als nuttig wordt beschouwd indien de scholing bijdraagt aan de loopbaan van de werknemer 

binnen of buiten Intersnack. 

 

Voor reiskostenvergoeding gelden de kosten conform CAO. 

 

N.B.: Voor niet-verplichte opleidingen geldt dat opleidingstijd nooit als arbeidstijd wordt 

vergoed wanneer deze valt op roostervrije dagen of uren. 

Tevens kunnen / zullen in bepaalde gevallen (niet bij verplichte opleidingen) separaat 

afwijkende afspraken gemaakt worden, bijv. over het aanwenden van vakantie- en/of 

verlofuren.
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AANMELDEN VOOR HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING 

 

Verzoeken om voor (gehele of gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen, dienen bij 

de direct leidinggevende te worden ingediend. Deze bepaalt, in overleg met zijn 

afdelingshoofd, of een aangevraagde cursus noodzakelijk of nuttig is. Bij een positieve 

beslissing wordt een en ander via HR ter beslissing voorgelegd aan de directie. Bij een 

negatieve beslissing van de leidinggevende heeft de medewerker de mogelijkheid om 

rechtstreeks HR te benaderen met zijn/haar scholingsverzoek. 

Voor de aanvraag dient te het document opleidingsaanvraag ingevuld te worden.  

TERUGBETALINGSOVEREENKOMST 

 

Het tekenen van de studieovereenkomst betekent ingeval van niet-verplichte scholing tevens 

dat ingestemd wordt met de terugbetalingsregeling. 

 

1. De werkgever heeft het recht (een deel van) de opleidingskosten terug te vorderen op 

de werknemer in situaties waarbij sprake is van objectief verwijtbaar nalatig gedrag, 

waardoor de opleiding niet met goed gevolg afgesloten kan worden. 

 

2. De werkgever heeft het recht (een deel van) de opleidingskosten terug te vorderen op 

de werknemer indien de werknemer de arbeidsovereenkomst binnen twee jaren na de 

beëindigingsdatum (dit is gelijk aan de datum vermeld op het diploma of het 

certificaat) van de opleiding, op eigen verzoek beëindigt. 

 

De terugbetalingsregeling voor werknemers welke om één van de hierboven genoemde 

redenen (1, 2) de opleiding beëindigen is als volgt: 

 

A. Gedurende de opleidingen: Alle studiekosten tot op het 

moment van beëindigen. 

B. Gedurende het eerste jaar na de 

beëindigingsdatum: 

75% van de studiekosten 

 

C. Gedurende het tweede jaar na de 

beëindigingsdatum: 

50% van de studiekosten 

 

 

Terugbetalingen zullen op het netto inkomen van de medewerker worden ingehouden. 

DIPLOMA EN PROMOTIE 

Het behalen van een diploma en/of getuigschrift geeft geen recht op promotie en/of een 

andere functie. 
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BIJLAGE VI 

 

Consignatieregeling 

 

Werking 

De consignatieregeling is van toepassing op het moment, dat een medewerker -buiten zijn 

dienstrooster om- bereikbaar en beschikbaar moet zijn in verband met calamiteiten. 

 

Indien een oproep heeft plaatsgevonden en de medewerker ter plaatse het probleem heeft 

opgelost, is hij gerechtigd zijn acht manuren vol te maken, ter voorkoming van te grote 

onregelmatigheden in zijn werktijden. 

 

Vergoeding 

De vergoeding bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. 

- vast gedeelte:  indien geconsigneerd, per etmaal: 1% (resp. 2% op feestdagen) 

- variabel gedeelte:  per oproep: 1% (resp. 2% op feestdagen) 

 

De vergoedingen worden berekend over het basis maandsalaris, exclusief ploegentoeslag. 

Naast bovengenoemde vergoedingen worden uiteraard kilometers en uren vergoed, voor zover 

de dagelijkse acht uren overschreden worden. 

Als overwerktoeslag (alleen indien meer dan acht uur gewerkt wordt!) geldt de 

standaardvergoeding, conform artikel 11.2.b. 
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BIJLAGE VII 

 

Vakbondswerk in de onderneming 

 

a. Om contacten tussen de vakorganisaties en hun leden en tevens tussen deze leden 

onderling mogelijk te maken, zal de werkgever aan de vakorganisaties waar mogelijk 

faciliteiten verlenen. 

 

b. Deze faciliteiten, die de normale voortgang in het bedrijf niet mogen schaden, bestaan 

uit: 

 

Het toestaan van aankondigingen op publikatieborden voor bijeenkomsten van 

kadergroepen en leden van de vakorganisaties. 

 

Het vrijaf geven aan kaderleden, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, 

voor het bijwonen van voor hen bestemde bijeenkomsten van de vakorganisaties over 

bedrijfsaangelegenheden en voor het bijwonen van voor hen bestemde cursussen. 

 

Beschikbaarstelling -als regel buiten de werktijd- van bedrijfsruimte voor vergade-

ringen van de vakorganisaties over bedrijfsaangelegenheden. 

 

Beschikbaarstelling -binnen werktijd- van bedrijfsruimte voor contacten van kaderleden 

met bezoldigde functionarissen van de vakorganisaties over bedrijfsaangelegenheden. 

 

In de hiervoor vermelde gevallen zal steeds vooraf overleg met de werkgever 

plaatsvinden. 

 

Werkgeversbijdrage 

De werkgever is bereid tot het verstrekken van een bijdrage conform de tussen de Algemene 

Werkgeversvereniging VNO-NCW en de FNV Bondgenoten, de CNV Vakmensen en De Unie, 

vakbond voor industrie en dienstverlening te treffen overeenkomst met betrekking tot de 

bijdrageregeling aan de vakvereniging. 
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BIJLAGE VIII 

 

 

 

(Overgangs)afspraken m.b.t. integratie functiehuizen / geïntegreerd loongebouw, alsmede  

 

Procedure Bezwaar en Beroep Functiewaardering    

 

 

 Het nieuwe functiehuis heeft 9 functiegroepen   (zie Bijlage II)    

 

 Het nieuwe loongebouw kent 9 schalen en geldt met ingang van 1 juni 2011.  

 Salarisschalen 1 t/m 9 zullen geen vaste periodieken (bedragen afh. van aantal 

functiejaren) meer kennen, maar slechts een onder- en een bovengrens, aangevuld 

met een vaste stapgrootte.  

Schaal 1 kent daarnaast leeftijdafhankelijke bedragen (t/m 22 jaar).  

 De SAO-toeslag uit de CAO komt te vervallen (zit verwerkt in de functiewaardering). 

 

Toelichting: 

 

o De nieuwe salarisschalen zijn afgeleid vanuit het loongebouw Doetinchem / Hardinxveld (schaal  A 

wordt schaal  1, schaal B wordt schaal 2, ….etc….   t/m schaal  I wordt schaal 9). 

o Het minimum schaalbedrag en het maximum schaalbedrag van de eerste zes (nieuwe) 

salarisschalen zullen worden verhoogd met een uniforme compensatie voor de SAO-toeslag ter 

hoogte van € 16,36 per maand.  Deze uniforme compensatie zal derhalve deel gaan uitmaken van 

de grondslagen voor overwerk, ploegentoeslag, pensioen e.d. 

 

Voorts zijn partijen volgende overgangsbepalingen overeengekomen:  

 

 Werknemers worden op grond van de functiewaardering ingedeeld in een van de 

functiegroepen 1 t/m 9. 

 Werknemers “steken over” met hun huidige schaalsalaris naar de met hun nieuwe 

functiegroep corresponderende salarisschaal van het nieuwe loongebouw. 

 Werknemers uit Doetinchem en Hardinxveld-Giessendam die nu een SAO-toeslag 

ontvangen, krijgen hun feitelijke toeslag eerst bij het huidige schaalsalaris geteld en 

steken met dat opgetelde bedrag over naar de nieuwe salarisschalen. 

 

 Zgn. ‘ondervakkers’, d.w.z. werknemers van wie het huidige schaalsalaris (verhoogd 

met SAO-toeslag indien van toepassing) ligt onder het minimum van hun salarisschaal, 

groeien in conform artikel 8.1 CAO met jaarlijkse stappen als weergegeven in de tabel. 

 Zgn. ‘binnenvakkers’  groeien met de standaard stapgrootte uit de tabel totdat het 

maximum is bereikt;  cf. art. 8.1 CAO;  

 Zgn. ‘bovenvakkers’ krijgen een Persoonlijke Toeslag (PT) ter grootte van het verschil 

tussen hun schaalsalaris (verhoogd met SAO-toeslag voor zover van toepassing) en het 

maximum behorende bij hun nieuwe salarisschaal.  

 De PT zal worden geïndexeerd met toekomstige loonstijging. 

 

 Voor medewerkers die per voorjaar 2011 werkzaam zijn in Lelystad, ingedeeld in de 

bestaande groepen 6, 7, 8 of 9, en die aldaar hun schaalmaximum nog niet bereikt 

hebben, blijft het bestaande maximum (schalen ingaande september 2010) als 

perspectief gehandhaafd.  
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Dit perspectief wordt bevroren, d.w.z. niet geïndexeerd, en bedraagt voor genoemde 

groepen € 2351 resp. € 2602 resp. €2911 resp. €3376.  

Het perspectief wordt op individuele basis vastgelegd in het personeelsdossier.  

 

TIJDPAD / OVERIGE AFSPRAKEN:     

Vanaf mei ontvangen medewerkers bericht van hun (nieuwe) functie-indeling. 

Tevens wordt meegedeeld wat het schaalsalaris is en welke de positie is ten opzichte van de 

grenzen van de nieuwe salarisschaal (t.w. ondervakker / binnenvakker / maximum / 

bovenvakker + PT / evtl. perspectief ex indeling Lelystad). 

  

De implementatiedatum wordt 1 juni 2011. 

De datum van 1 juni 2011 zal ook gelden, met terugwerkende kracht, ingeval een enkele 

functie onverhoopt niet in mei definitief zou zijn vastgesteld resp. indien de uitkomst van een 

bezwaar- en beroepsprocedure (zie hieronder) zou leiden tot een andere indeling.  

 

 

========================================================== 

 

BEROEPSPROCEDURE BEZWAAR EN BEROEP FUNCTIEWAARDERING 

 

Bij de toepassing van de ORBA-methode voor functieonderzoek en -waardering, bestaat voor 

medewerkers  de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het onderzoeksresultaat zoals dit 

schriftelijk door de werkgever kenbaar is gemaakt. Nadien kan de medewerker gebruik maken 

van deze beroepsprocedure indien naar de mening van de medewerker de functie-inhoud 

gewijzigd is.   
 

De procedure kent een drietal opeenvolgende stappen, te weten: 

* de overlegfase  

* de bezwaarfase  

* de externe beroepsfase.  

De overlegfase gaat in na de bekendmaking van de vastgestelde ORBA-functiegroepindeling 

van de functie. Bij een nadien gewijzigde functie-inhoud gaat de overlegfase in na het 

schriftelijke verzoek van de medewerker voor herziening van de functie-indeling. 

Een (eventuele) volgende stap in de procedure kan pas dan worden ondernomen, nadat de 

voorgaande is afgerond en de medewerker schriftelijk van het resultaat in kennis is gesteld.  

 

Gronden voor bezwaar en beroep, gronden voor niet ontvankelijkheid 

Er zijn twee gronden voor het maken van bezwaar:  

De in de functieomschrijving vastgelegde functie-inhoud komt naar de mening van de 

medewerker niet overeen met de feitelijke werkzaamheden.  

De medewerker is het niet eens met de waardering van zijn functie en de daaraan gekoppelde 

indeling in de ORBA functiegroep.  

Voor de externe beroepsfase kan uitsluitend als grond worden aangevoerd het feit dat de 

medewerker het niet eens is met de waardering van zijn functie en de daaraan gekoppelde 

indeling in de ORBA functiegroep.  

 

Indien de medewerker de termijnen voor het instellen van bezwaar en beroep overschrijdt of 

voor het bezwaar andere gronden aanvoert dan in deze procedurebeschrijving genoemd, 

wordt het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. 

Indien de werkgever de termijnen, genoemd in enige fase, overschrijdt, is de werknemer 

gerechtigd de volgende fase in te gaan. 

  

1.  De overlegfase 

De medewerker kan overleg aanvragen indien hij zich niet kan vinden in de resultaten van het 

onderzoek naar zijn functie, resp. bij een gewijzigde functie-inhoud. De medewerker maakt 

het bezwaar kenbaar door het indienen van een schriftelijk gemotiveerd verzoek tot 
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heroverweging van het functieonderzoeksresultaat bij HR. In het geval van in kennisstelling 

van de waardering en/of indeling van de functie dient het bezwaar binnen 1 maand bij HR 

ingediend te worden. Op initiatief van HR vindt een gesprek plaats tussen medewerker en 

leidinggevende op basis van de door de medewerker aangegeven bezwaargronden. Dit 

gebeurt binnen 1 maand nadat medewerker zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt. Binnen 2 

maanden na indiening van het bezwaar informeert HR de medewerker schriftelijk over het 

resultaat. 

 

2.  De bezwaarfase 

De medewerker kan de bezwaarfase in gaan als hij zich niet kan vinden in het resultaat uit de 

overlegfase. Hij dient dit binnen 1 maand na in kennisstelling van het resultaat van de 

overlegfase schriftelijk kenbaar te maken aan HR. Op initiatief van HR wordt de behandeling 

van het bezwaar door AWVN uitgevoerd, binnen 2 maanden nadat werknemer zijn bezwaar 

kenbaar heeft gemaakt. Indien de bevindingen van AWVN leiden tot een herziening van de 

vastgelegde functie-inhoud in de omschrijving, wordt deze eerst volgens de geldende 

procedure ter goedkeuring voorgelegd aan de leidinggevende en de medewerker. AWVN 

rapporteert de werkgever schriftelijk over de uitkomsten van dit onderzoek. De werkgever 

neemt vervolgens binnen 1 maand de beslissing over de implementatie van het resultaat. De 

medewerker wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

 

3.  De externe beroepsfase 

Indien de medewerker zich niet kan verenigen met het resultaat uit de bezwaarfase staat het 

de medewerker vrij om, bij bezwaar tegen de vastgestelde functiegroepindeling, extern in 

beroep te gaan. De medewerker start de behandeling van het extern beroep binnen 1 maand 

na in kennisstelling van het resultaat van de bezwaarfase) door het aan te melden bij zijn 

vakvereniging. Tevens stelt hij de werkgever hiervan in kennis. Indien de medewerker niet is 

aangesloten bij een vakvereniging, meldt hij het beroep aan bij zijn werkgever. Behandeling 

van het externe beroep vindt plaats binnen 2 maanden nadat medewerker het externe beroep 

heeft ingediend. Voor de behandeling vormen de ORBA-systeemdeskundigen (van de 

betrokken vakvereniging en AWVN) een ad hoc Commissie Extern Beroep. De Commissie 

Extern Beroep hoort de medewerker en de leidinggevende in een zitting. De leden van deze 

commissie komen tot een unanieme en bindende uitspraak over de indeling van de functie en 

rapporteren het oordeel aan resp. de werkgever en de bestuurder. Er wordt naar gestreefd het 

advies van de Commissie Extern Beroep binnen 1 maand na de zitting af te ronden.  

De werkgever en/of de bestuurder van de vakvereniging dragen zorg voor het schriftelijk in 

kennis stellen van de medewerker van het resultaat uit dit onderzoek.  

Indien de medewerker niet is aangesloten bij een vakvereniging wordt de externe 

beroepsbehandeling uitgevoerd door een niet direct bij het functieonderzoek betrokken ORBA-

systeemdeskundige van AWVN. 

 
Indien de beroepsprocedure – gestart bij invoering van het geïntegreerde functiehuis - leidt 

tot een hogere indeling van de functie, zal herindeling geschieden met terugwerkende kracht 

vanaf 1 juni 2011. 

Indien de beroepsprocedure – gestart bij bij een nadien gewijzigde functie-inhoud - leidt tot 

een hogere indeling van de functie, zal herindeling geschieden ingaande het tijdstip van het 

bezwaar door de medewerker. 

 


