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DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
ARTIKEL 1: Betrokken partijen en looptijd CAO 
 
 Tussen de ondergetekenden: 
 Norit Nederland B.V. te Amersfoort 
 als partij ter ene zijde en 
 FNV Bondgenoten te Utrecht; 
 CNV BedrijvenBond te Utrecht; 
 De Unie te Culemborg; 
 elk als partij ter andere zijde, 
 is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen voor de periode van  

1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2013. 
 Deze overeenkomst eindigt van rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging vereist is. 
 
 
ARTIKEL 2: Definities 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
1. werkgever  : partij ter ene zijde; 
2. vakvereniging  : elk der partijen ter andere zijde; 
3. werknemer  : iedere werknemer, die een arbeidsovereenkomst heeft met de  

werkgever en een functie vervult die is ingeschaald in de 
schaalsalarisgroepen I t/m X; 

4. onderneming : Norit Nederland B.V. met vestigingen in Amersfoort, Zaandam,  
  Klazienaveen  
5. maand  : een kalendermaand;  
6. schaalsalaris  : het salaris als geregeld in bijlage II; 
7. roosterinkomen : het schaalsalaris plus eventuele ploegentoeslag als bedoeld in  
    artikel 14, eventuele persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 12  
    lid 2c, 3 en art. 13 lid 7 en eventuele consignatietoeslag, als  
    bedoeld in artikel 16 lid 1a. 
 
 
ARTIKEL 3: Werkingssfeer 
 
Het in deze overeenkomst bepaalde geldt voor alle werknemers in fulltime en parttime dienst van 
werkgever, waarvan de functie is ingeschaald in de salarisgroepen I t/m X, alsmede voor die 
werknemers die in dienst zijn om een dergelijke functie voor een gedeelte der normale arbeidstijd of 
tijdelijk te vervullen (hierbij wordt met name gedacht aan stagiaires en vakantiewerkers), tenzij voor 
deze laatste groepen in hun individuele arbeidsovereenkomst anders is bepaald. 
Voor parttime werknemers gelden bepaalde artikelen of delen van artikelen naar rato van het door 
hen persoonlijk gemiddelde aantal gewerkte uren, indien dit uit de inhoud en/of strekking van de 
artikelen of delen van artikelen voortvloeit. 
 
 
ARTIKEL 4: Algemene verplichtingen van partijen 
 
1. De werkgever verbindt zich tijdens de duur dezer overeenkomst geen uitsluiting, ten doel  

hebbende inbreuk te maken op of veranderingen aan te brengen in het in deze overeenkomst 
bepaalde, op leden van de vakvereniging toe te passen noch toepassing ervan te bevorderen. 

 
2. De werkgever verbindt zich om, wanneer hij van oordeel is, dat hij op grond van 

bedrijfseconomische omstandigheden – daaronder mede begrepen herstructurering, afstoting 
van activiteiten, fusie met één of meer ondernemingen of bedrijfssluitingen – tot inkrimping 
en/of overplaatsing van aantallen werknemers moet overgaan, dermate tijdig met de 
vakverenigingen in overleg te treden, dat er nog ruimschoots tijd overblijft om de uit 
bovenvermelde oorzaken voor de betreffende werknemers voortvloeiende gevolgen te regelen. 

 
3. De werkgever zal tijdens de looptijd van de CAO niet overgaan tot gedwongen ontslagen, 

tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken. In dat geval zal de werkgever hiertoe 
niet besluiten dan na overleg met de vakverenigingen. In dit overleg zal met name aandacht 
worden besteed aan eerder genoemde omstandigheden. 

 
4.  De werkgever zal, als overwogen wordt een opdracht te geven aan een extern 

organisatiebureau, waarbij de werkgelegenheid direct in het geding is, de vakverenigingen en 
de ondernemingsraad hierover informeren onder mededeling van de voorgenomen opdracht 
aan dat organisatiebureau en de vakverenigingen en de ondernemingsraad in de gelegenheid 
stellen hierover hun visie kenbaar te maken. 
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5. a. Onverminderd de verplichting die voortvloeit uit de SER Fusiegedragsregels, de Wet 
op de Ondernemingsraden en de Wet Collectief Ontslag, dient de werkgever bij  
overweging 

  – een fusie aan te gaan 
  – een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of 
  – de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren 
   bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties te betrekken. 
 

b. In verband daarmee zal de werkgever, zo spoedig als de noodzakelijke 
geheimhouding dit mogelijk maakt, de vakverenigingen inlichten over de overwogen 
maatregelen en met hen overleg plegen over de wijze, waarop de 
ondernemingsraad en de werknemers zullen worden voorgelicht. Aansluitend hierop 
zal de werkgever de overwogen maatregelen en de daaruit eventueel voor de 
werknemers of een aantal werknemers voortvloeiende gevolgen bespreken met de 
vakverenigingen en de ondernemingsraad. 

 
c. Indien de hierboven genoemde gevolgen voor de werknemers of een aantal 

werknemers zijn te verwachten, zal de werkgever in overleg met de 
vakverenigingen 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 daarmee kunnen worden getroffen. 
De financiële regelingen, voorkomende in een sociaal plan, komen ten laste van de 
betrokken onderneming voor zover daarin niet wordt voorzien door een wettelijke 
regeling. 

 
6. De vakverenigingen verbinden zich tijdens de duur van deze overeenkomst geen 

werkstaking, ten doel hebbende inbreuk te maken op of verandering aan te brengen in het in 
deze overeenkomst bepaalde, tegenover de werkgever toe te passen noch toepassing ervan 
te bevorderen. 

 
7. De vakverenigingen verbinden zich hun krachtdadige medewerking te verlenen aan de 

werkgever tot ongestoorde voortzetting van het bedrijf, wanneer in het bedrijf werkzame 
werknemers het werk onrechtmatig of in strijd met de woorden en/of bedoelingen der 
overeenkomst verlaten of de normale gang van zaken belemmeren. 

 
8. De werkgever zal geen goedkeuringen verlenen aan wijziging van de in de onderneming  

geldende pensioenreglementen dan in overleg met de vakverenigingen, waarbij 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen gerespecteerd worden. 
 

9. De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de 
tussen de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW enerzijds en de FNV Bondgenoten, de 
CNV Bedrijvenbond en de Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening gesloten 
overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakbonden. 

 
10. De werkgever verklaart zich bereid tenminste eenmaal per jaar de vakverenigingen 

informatie te verschaffen over de algemene gang van zaken, waaronder technologische 
ontwikkelingen, onder voorwaarde dat deze informatie strikt discreet wordt behandeld en het 
verschaffen ervan past binnen de goede verhoudingen met de ondernemingsraad. Bij deze 
gelegenheid zal tevens informatie worden verschaft over het door de werkgever gevoerde 
ARBO-beleid. Bij het verschaffen van deze informatie zullen van vakverenigingszijde 
uitsluitend bezoldigde bestuurders aanwezig zijn. 

 
11. Partijen bij deze Collectieve Arbeidsovereenkomst wijzen discriminatie bij tewerkstelling af  

en verklaren zich te willen inzetten om gelijke kansen van mannen en vrouwen, van 
gehandicapten en etnische minderheden in het arbeidsproces te bevorderen. In de 
gesprekken tussen CAO-partijen zal periodiek de voortgang bij het scheppen van gelijke 
kansen worden besproken. 

 
12. Bij werkgever geldt de wettelijke kinderopvang regeling. 
 
13. De huidige aanpak met betrekking tot de bestrijding van het ziekteverzuim zal in overleg 

met Arbodienst worden voortgezet. Concrete voorstellen om de arbeidsomstandigheden 
preventief aan te passen worden besproken met de ondernemingsraden en VGW-
commissies. Over de resultaten van het verzuimbeleid zal regelmatig overleg met de 
ondernemingsraden en VGW-commissies plaatsvinden. In het periodiek overleg zullen de 
vakverenigingen hierover worden geïnformeerd. 

 
14. Werkgever stelt voor de looptijd van deze CAO gemiddeld € 680,-- per werknemer 

beschikbaar voor scholing. 
 
15. Werkgever zal medewerking verlenen de vakbondscontributie fiscaal te faciliteren voor zover 

en voor zolang dit fiscaal is toegestaan. 
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ARTIKEL 5: Verplichtingen van de werknemer 
 
1. De werknemer is verplicht de hem opgedragen arbeid naar beste vermogen en op ordelijke 

wijze te verrichten volgens aanwijzingen, welke hem worden verstrekt door of namens de 
werkgever en op de vastgestelde uren de arbeid te beginnen en te beëindigen. Bij herhaalde 
overtreding van de desbetreffende bepalingen kan ontslag volgen. De werknemer is 
gehouden ook buiten de op de arbeidslijst of in het reglement variabele werktijden 
aangegeven uren arbeid te verrichten voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke 
voorschriften en de bepalingen van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst in acht neemt. 

 
2. Werknemers in ploegendienst zijn verplicht bij het niet opkomen van aflossers, hiervan direct 

kennis te geven aan de dienstdoende leiding, die tot taak heeft zo spoedig mogelijk een 
plaatsvervanger aan te wijzen. De werknemers mogen hun werk niet verlaten voordat de 
aflossing is geregeld. 

 
3. De werknemer is gehouden tot absolute geheimhouding omtrent alle op welke wijze ook te 

zijner kennis gekomen bijzonderheden omtrent bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin 
des woords, de onderneming van de werkgever betreffende, zoals bijvoorbeeld omtrent de 
productiewijze, ovens, machinerieën, grondstoffen, uitvindingen, tekeningen, leveranciers, 
afnemers, enz. Deze verplichting geldt zowel gedurende het dienstverband als na 
beëindiging daarvan. 

 
 
ARTIKEL 6: Tussentijdse wijziging van de overeenkomst 
 
1. In geval van buitengewone wijzigingen op sociaaleconomisch gebied in Nederland, kan op 

verzoek van een der partijen tussentijdse herziening van de salarisregeling aan de orde 
worden gesteld. 

 
2. Partijen zullen bij een verzoek om tussentijdse wijzigingen als genoemd in lid 1 alles in het 

werk stellen om binnen twee maanden tot overeenstemming te komen. Bij gebreke van 
overeenstemming zullen partijen zich neerleggen bij een binnen een maand nadien uit te 
brengen bindend advies door drie personen, waarvan één wordt aangewezen door de 
werkgever, één door de vakverenigingen en een derde door deze twee personen tezamen. 
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DEEL II: HET VERRICHTEN VAN ARBEID 
 
ARTIKEL 7: 
 
Vacatures, aanstelling van personeel en aard van de arbeidsovereenkomst 
 
 1. a. De werkgever zal, rekening houdend met de uitgangspunten van een normale   
   bedrijfsvoering, bij het vervullen van vacatures binnen de onderneming waarin het  
   promotiebeleid niet kan voorzien, de werknemers in de onderneming bij voorrang in  
   de gelegenheid stellen hiernaar te solliciteren. 
 

b. Teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen, zullen alle extern 
te vervullen (volledige en in deeltijd) vacatures gemeld worden aan het 
desbetreffende RBA c.q. afgemeld worden. 

 
c. Als onderdeel van het totale sociale beleid in de onderneming zal er daar waar 

mogelijk aandacht geschonken worden aan de tewerkstelling van werknemers uit 
zgn. zwakke groeperingen op de arbeidsmarkt (oudere, jongere en gehandicapte 
werknemers), alsook aan hun arbeidsomstandigheden. 

 
d. De werkgever zal het gebruik maken van door uitzendbureaus bemiddelde 

uitzendkrachten tot het uiterste beperken. In situaties waarin dit onvermijdelijk is, 
zal met de Ondernemingsraad terzake overleg worden gepleegd; overigens 
onverminderd de bevoegdheid van de vakverenigingen hierover inlichtingen te 
vragen. De werkgever verplicht zich met de uitzendbureaus in overleg te treden 
teneinde te verzekeren dat betaling zal plaatsvinden tenminste overeenkomstig het 
CAO-niveau. 

 
2. Bij het aangaan van een dienstbetrekking is elke werknemer verplicht een individuele 

arbeidsovereenkomst te tekenen, waarbij deze overeenkomst en het arbeidsreglement, 
tussen partijen overeen te komen wijzigingen daaronder begrepen, toepasselijk worden 
verklaard. 
 
De werknemer ontvangt bij indiensttreding een exemplaar van deze CAO alsmede een 
exemplaar van de schriftelijke arbeidsovereenkomst, waarin onder meer zijn vastgelegd: 

 – de datum van indiensttreding; 
 – de tijd waarvoor de dienstbetrekking wordt aangegaan; 
 – het salaris; 
 – de functienaam; 
 – een korte omschrijving van de functie; 
 – de salarisschaal (met eventuele functiejaren), waarin de werknemer  
  op grond van zijn functie is ingedeeld; 
 – werkuren per week. 
 
3. Bij aanstelling van nieuw personeel zullen werknemers, die bij vroegere gelegenheden 

wegens slapte in het bedrijf, of wegens reorganisatie zijn ontslagen, mits niet langer dan één 
jaar geleden, bij sollicitatie het eerst voor aanstelling in aanmerking komen, tenzij het 
bedrijfsbelang naar het oordeel van de werkgever anders vordert. 

 
4. Bij het aangaan van een dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden, 

tenzij schriftelijk een kortere proeftijd wordt overeengekomen. De proeftijd wordt in alle 
gevallen in de individuele arbeidsovereenkomst genoemd. Er zullen geen tijdelijke 
dienstverbanden worden aangegaan als verlenging van de proeftijd. 

 
 5. De dienstbetrekking met een werknemer wordt aangegaan: 
 a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
 b. hetzij voor bepaalde tijd; 
 c. hetzij voor het verrichten van een bepaald karwei; 
 d. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. 
 

In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld, welke dienstbetrekking van 
toepassing is. Indien deze vermelding ontbreekt, wordt de dienstbetrekking geacht voor 
onbepaalde tijd te zijn aangegaan. In het algemeen zal een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd worden aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden 
aangegaan voor de duur van maximaal twaalf maanden. De werkgever zal zich inspannen 
om de werknemer zoals bedoeld onder b. uiterlijk 1 maand vóór het aflopen van het 
arbeidscontract te informeren of voortzetting van het contract mogelijk zal zijn. Indien 
bedoelde informatie niet door de werkgever wordt gegeven, kan de werknemer daaruit geen 
rechten, van welke aard dan ook, ontlenen. 
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6. Indien een werknemer als bedoeld in lid 5 sub b, c of d langer dan een jaar in dienst is 
geweest, wordt hij geacht voor onbepaalde tijd in dienst te zijn. 

 
 7. a. De werkgever draagt in zijn onderneming zonder voorafgaand overleg met de  

ondernemingsraad aan ingeleende arbeidskrachten, niet vallende onder de 
bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, geen werkzaamheden op, 
welke naar hun aard door de werknemers in zijn dienst plegen te worden verricht, 
één 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 onder 
de normen van een behoorlijke en efficiënte bedrijfsvoering, uitgevoerd kunnen 
worden. 

 
b. De werkgever laat evenmin toe, dat deze werkzaamheden door die ingeleende 

arbeidskrachten gedurende een langere ononderbroken periode dan maximaal de 
wettelijk toegestane periode worden verricht. Onder ‘ingeleende arbeidskracht’ 
wordt in dit verband verstaan de natuurlijke persoon, die anders dan 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 geen dienstverband heeft aangegaan. 

 
c. Wanneer de werkgever gebruik maakt van ingeleende arbeidskrachten, waarvoor 

op grond van het gestelde onder a voorafgaand overleg met de ondernemingsraad 
is vereist, zal daarover ook periodiek nadere informatie worden verstrekt aan de 
ondernemingsraad. 

  Hierbij zal de werkgever de ondernemingsraad inlichten over: 
  – naam en adres van de uitlener(s); 
  – aard en geschatte duur van de werkzaamheden; 
  – het aantal ingeleende arbeidskrachten; 
  – de arbeidsvoorwaarden van deze ingeleende arbeidskrachten. 
 
 
ARTIKEL 8: Arbeidsduur en rusttijd 
 
1. Dagdienst 

a. De arbeidsduur voor de dagdienst bedraagt per volledige werkweek 40 uur. 
Rekening houdend met de arbeidsduurverkorting als genoemd in artikel 9 leidt dit 
tot een gemiddelde werkweek van 36 uur. 

b. De normale werktijd voor de dagdienst valt op maandag tot en met vrijdag tussen 
06.30 uur en 18.00 uur. 

 
2. 2-Ploegendienst 

a. De arbeidsduur voor de 2-ploegendienst bedraagt per volledige werkweek 40 uur. 
Rekening houdend met de arbeidsduurverkorting als genoemd in artikel 9 leidt dit 
tot een gemiddelde werkweek van 36 uur. 

b. De normale arbeidsduur voor de 2-ploegendienst valt tussen maandag 05.00 uur en 
vrijdag 23.00 uur. 

 
3. 3-Ploegendienst 

a. De arbeidsduur van de 3-ploegendienst bedraagt per volledige werkweek gemiddeld 
36 uur. 

b. De werktijden voor de werknemers in de 3-ploegendienst worden zodanig 
vastgesteld dat tussen het einde en het begin van het dienstrooster van de 
individuele werknemers een ononderbroken rustperiode van 41 uur bestaat, 
waarvan 24 uur op zondag. 

 
4. Continudienst/semi-continudienst 

De arbeidsduur voor de continudienst bedraagt gemiddeld 33,6 uur per week, waarbij in een 
5-ploegendienstrooster zal worden gewerkt. 
De arbeidsduur voor de semi-continudienst bedraagt gemiddeld 36 uur per week, vastgelegd 
in een ploegendienstrooster zonder nachtdienst. 

 
5. De werktijd en rusttijd worden door de werkgever met inachtneming van het dienaangaande 

in dit artikel en het in de betreffende wetgeving bepaalde vastgelegd. 
 Over wijziging van de werk- en rusttijden zal overleg worden gepleegd met de centrale 
 ondernemingsraad c.q. betrokken ondernemingsraad. 
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ARTIKEL 9: Arbeidsduurverkorting (ADV) 
 
1. Ten einde een gemiddelde werkweek van 36 uur te bereiken wordt het aantal ADV-dagen 

vastgesteld: 
a. voor de dagdienst (met uitzondering van de onder c genoemde afdelingen) en de 2-

ploegendienst op 14 per jaar, onder gelijktijdige verkorting van de dagelijkse 
werktijd tot 7 uur en 40 minuten; 

 
b. voor de 3-ploegendienst op 8 per jaar; 
 
c. voor de semi-continudienst op 9 per jaar; 

 
d. voor de technische dienst te Klazienaveen (met name de afdelingen onderhoud, 

civiele dienst en bedrijfsbureau) alsmede logistiek, turfaanvoer en laboratorium en 
de technische werkplaats te Zaandam op 23 per jaar. 

 
e. Indien zowel de leiding als de medewerkers van een afdeling duidelijk voorkeur 

daaraan geven en als de bedrijfsomstandigheden het toestaan, kan de werkgever 
toestemming geven tot het invoeren van een weekrooster, waarbij op 4 van de 5 
werkdagen telkens gedurende 9 uren arbeid wordt verricht, een en ander onder 
handhaving van de arbeidsduur zoals die ook geldt voor de dagdienst zoals 
omschreven in artikel 8 lid 1. Een voorbeeld van zo’n 4x9-rooster betreft de 
turfaanvoer, waarvoor de nadere invulling op 5 oktober 1992 in overleg met de OR 
van Klazienaveen is bepaald. 

 
2. Inroostering van de ADV-dagen voor de in lid 1 a, b en c genoemde diensten gebeurt onder 

de volgende voorwaarden: 
 

a. De ADV-dagen dienen gelijkmatig over de maanden ingeroosterd te worden. Voor 
de onder lid 1a van dit artikel genoemde diensten houdt dit in dat rondom de 
kerstdagen 3 ADV-dagen worden ingeroosterd; de overige 11 dagen worden als 1 
dag per maand in de overige maanden ingeroosterd. 
Bij de ADV-dagen rondom kerst geldt de voorwaarde van 50% bezetting per 
afdeling, tenzij de werksituatie volgens de leiding een lagere bezetting toelaat. 

 
b. ADV-dagen dienen te worden ingeroosterd op basis van maximaal 1 dag per 

kalendermaand onder voorwaarde dat 2 ADV-dagen niet aaneengesloten 
opgenomen mogen worden, evenmin op de vrijdag en de maandag rondom 
hetzelfde weekeinde en de ADV-dagen evenredig verspreid over de week moeten 
liggen. De inroostering zal geschieden door de chef, na overleg met de werknemer, 
voor de periode van 3 maanden. Voor de onder lid 1a genoemde diensten geldt 
voorts dat een ADV-dag kan worden opgenomen in hele of halve dagen. Halve 
dagen dienen evenredig ingeroosterd te worden over ochtend en middag. 

 
c. Bij ziekte op een in lid 1 onder a, b en c van dit artikel bedoelde ADV-dag heeft de 

werknemer recht op een vervangende ADV-dag, op te nemen binnen 30 
kalenderdagen na de eerder vastgestelde ADV-dag. De vervangende ADV-dag dient 
door de chef, in overleg met de werknemer, te worden vastgesteld. 
Indien de werknemer op deze aangewezen dag opnieuw ziek is, is het mogelijk dat 
wederom een vervangende ADV-dag wordt aangewezen. Ook deze dag moet nog 
voldoen aan de voorwaarde dat deze valt binnen 30 kalenderdagen na de 
oorspronkelijke vastgestelde ADV-dag. Aanwijzing van deze dag geldt als een 
tweede aanwijzing. Per kalenderjaar kan slechts tweemaal een aanwijzing van een 
vervangende ADV-dag geschieden. 

 
d. Het werken op een ADV-dag dient tot het uiterste beperkt te worden. Indien in 

uitzonderingsgevallen arbeid moet worden verricht op een ADV-dag, heeft de 
werknemer recht op een vervangende ADV-dag binnen 30 kalenderdagen, welke 
dag in overleg met de werknemer zal worden aangewezen. Bij ziekte op deze 
vervangende ADV-dag geldt de onder c genoemde regeling. 

 
3. Inroostering van de ADV-dagen voor de in lid 1d genoemde diensten gebeurt onder de 

volgende voorwaarden: 
 

a. De ADV-dagen dienen systematisch over alle dagen en alle diensten te worden 
ingeroosterd, waarbij geen inroostering mag plaatsvinden op een vrijdag vóór en 
tegelijkertijd op een maandag nà hetzelfde weekend. 

 
b. In de weken waarin een feestdag valt, kan geen ADV-dag worden ingeroosterd. 
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c. Bij ziekte op een roostervrije ADV-dag ontstaat geen recht op een vervangende 
vrije dag. 

 
d. Bij verplicht werken op een roostervrije ADV-dag worden de gewerkte uren als 

overuren gerekend, met dien verstande dat deze als zodanig uitbetaald worden; 
verrekening in vrije tijd is voor deze overuren niet mogelijk. 

 
e. De consignatieroosters zullen zodanig worden vastgesteld dat de werknemer niet 

geconsigneerd zal zijn op een ADV-dag of de dag daaraan voorafgaand. 
 
4. Voor alle in lid 1 genoemde diensten geldt dat wanneer opleiding wordt genoten op een ADV-

dag geen vervangende vrije dag zal worden toegekend, tenzij daarmee meer dan 50% van 
de ADV-dagen is gemoeid. 

 
5. Indien de bedrijfsleiding voor solofunctionarissen of kleine afdelingen (in het bijzonder 

daarbij te denken aan kantoren, turfchauffeurs, turfmonsternemers en bevoorraders 
turfopslagbunkers) problemen signaleert bij de inroostering van de ADV-dagen, zullen 
partijen terzake overleggen en trachten tot overeenstemming te komen. 

 
6. Werknemers in de continudienst kunnen en zullen geen aanspraak maken op hogere 

beloning of andere arbeidsvoorwaarden op grond van de arbeidstijd van de overige 
werknemers van maximaal gemiddeld 36 uur per week. 

 
 
ARTIKEL 10: Het verrichten van overwerk 
 
1. Van overwerkbeloning voor fulltime medewerkers kan pas sprake zijn, indien arbeid wordt 

verricht buiten de normale arbeidsduur volgens het dienstrooster, met uitzondering van 
werkzaamheden die op een ingeroosterde vrije dag ex artikel 9 worden verricht. Hiervoor 
geldt het in artikel 9 lid 3 bepaalde. 
Parttimers ontvangen geen overwerkvergoeding, indien de gewerkte uren vallen binnen de 
normale werktijd voor de dagdienst (maandag tot en met vrijdag tussen 06.30 uur - 18.00 
uur), tenzij er op 1 dag meer dan 9 uur arbeid wordt verricht. 
In dit geval en indien de arbeid wordt verricht buiten de genoemde tijden gelden de in artikel 
15 lid 1 genoemde percentages voor overwerkvergoeding. 

 Het verrichten van overwerk dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. 
 
2. Dit overwerk zal, indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever 

toelaten, bij voorkeur worden gecompenseerd in vrije tijd, welke binnen 30 kalenderdagen 
na de desbetreffende overschrijding moet worden opgenomen. Indien aangevraagde 
compenserende vrije tijd vanwege bedrijfsomstandigheden niet kan worden verleend, wordt 
voor die vrije tijd de periode van 30 kalenderdagen verlengd tot 60 kalenderdagen. 
De opgenomen compenserende vrije tijd wordt op de hierna genoemde beloning in 
mindering gebracht en wel met 0,64% per uur. 

 
3. Rusttijd, die noodzakelijk is door overschrijding van de arbeidstijd, wordt tot een maximum 

van een half uur betaald. 
 
4. a. Indien een werknemer in dagdienst buiten zijn dienstrooster arbeid heeft verricht na  

22.00 uur, worden hem, ter verzekering van voldoende nachtrust, van het begin 
van zijn eerstvolgende dienst in hetzelfde etmaal af evenveel roosteruren vrijaf 
gegeven als hij na 22.00 uur arbeid heeft verricht. De betrokken werknemer kan 
evenwel geen recht op deze verzuimuren doen gelden, wanneer deze arbeid op of 
na 04.00 uur ’s morgens is aangevangen. Indien in de nacht van vrijdag op 
zaterdag, resp. zaterdag op zondag, overwerk wordt verricht, zullen de eventuele 
rusturen op de eerstkomende maandag worden opgenomen. 

 
b. De werknemers in ploegendienst die in aansluiting op hun roosterdienst overwerk 

moeten verrichten gedurende meer dan 4 uren, hebben, indien hun eerstvolgende 
roosterdienst binnen 12 uur na het beëindigen van het overwerk aanvangt, 
eveneens recht op doorbetaald verzuim voor de uren waarmede deze 4 overuren 
worden overschreden. Als het overwerk van een werknemer in ploegendienst 4 uren 
of korter duurt, ontstaat geen recht op verzuimuren. 

 
c. Indien de rusturen niet worden opgenomen terstond na afloop van het overwerk, 

worden ze in het geheel niet toegekend. De tijd, waarin het opnemen van 
verzuimuren begint, ligt tussen het begintijdstip en het eindtijdstip van de normale 
dienst onmiddellijk aansluitende aan het overwerk. 

 
5. De werknemer van 50 jaar en ouder kan door de werkgever niet tot het verrichten van 

overwerk verplicht worden, behoudens de situatie dat het bedrijfsbelang zich verzet tegen 
vrijstelling van de overwerkverplichting. 
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ARTIKEL 11: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
 
1. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van 

artikel 678 Boek 7 BW (opsomming dringende redenen van de werkgever voor het geven 
van ontslag) en artikel 679 Boek 7 BW (opsomming dringende redenen van de werknemer 
voor het nemen van ontslag) en behoudens tijdens of aan het einde van de proeftijd als 
bedoeld in artikel 7 lid 4, in welke gevallen de dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk kan 
worden beëindigd: 

 
a. bedraagt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bij een  

  arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die op de dag van opzegging: 
  1. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; 

2. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee 
maanden; 

  3. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie 
maanden; 

  4. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden. 
 

De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand. Indien 
de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging niet 
verkort met één maand. De termijn van opzegging bedraagt ten minste één maand. 

 De opzegging van de arbeidsovereenkomst vindt plaats tegen het einde van de maand. 
  

De arbeidsovereenkomst neemt een einde  
b. voor werknemers voor een bepaalde tijdsduur in dienst: 

1. op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele 
arbeidsovereenkomst, dan wel op het tijdstip, bepaald op grond van artikel 
668 Boek 7 BW eerste lid (stilzwijgende voortzetting van een 
dienstbetrekking, aangegaan voor een bepaalde tijd, geschiedt voor een 
zelfde tijdsduur met dezelfde voorwaarden), tenzij de werknemer langer 
dan een jaar in dienst is geweest (ex artikel 7 lid 6). In dat geval geldt het 
hiervoor bepaalde in lid 1 sub a. 

  
2. indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, 

zal de werkgever aan de werknemer één week voor het tijdstip, waarop de 
aldus voortgezette dienstbetrekking van rechtswege eindigt, hiervan 
schriftelijk mededeling doen, tenzij de werknemer langer dan een jaar in 
dienst is geweest (ex artikel 7 lid 6). In dat geval geldt het hiervoor 
bepaalde in lid 1 sub a. 

 
c. voor werknemers in dienst voor het verrichten van een bepaald karwei: 

bij het beëindigen van het karwei, waarvoor de werknemer is aangenomen, tenzij 
de werknemer langer dan een jaar in dienst is geweest (ex artikel 7 lid 6). In dat 
geval geldt het hiervoor bepaalde in lid 1 sub a. 

 
d. voor werknemers in dienst voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke 

aard: 
door opzegging door de werkgever of de werknemer met een termijn van een week 
tegen elke dag der kalenderweek, tenzij de werknemer langer dan een jaar in dienst 
is geweest (ex artikel 7 lid 6). In dat geval geldt het hiervoor bepaalde in lid 1 sub 
a. 

 
2. Het bepaalde in artikel 670 Boek 7 BW eerste lid (opzeggingsverbod tijdens 

arbeidsongeschiktheid) is op werknemers als bedoeld in artikel 7 lid 5 sub b, c en d, alsmede 
op werknemers van 65 jaar en ouder, niet van toepassing. 

 
3         De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de AOW gerechtigde 

leeftijd bereikt wordt. 
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DEEL III: SALARIËRING 
 
ARTIKEL 12: 
 
Indeling van functies in functiegroepen met bijbehorende salarisschalen 
 
1. De functies van de werknemers zijn op basis van functiewaardering ingedeeld in 

functiegroepen. De indeling is vermeld in bijlage I van deze overeenkomst. 
Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal welke een schaal omvat gebaseerd op leeftijd 
en een schaal gebaseerd op functiejaren. De schalen zijn opgenomen in bijlage II van deze 
overeenkomst. 

 
2. a. Werknemers, die worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de 

overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend 
op die, waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied. 

 
b. Vindt deze indeling plaats door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen 

verzoek, dan bedraagt de verlaging van het schaalsalaris het verschil tussen de 
schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee betrokken salarisschalen c.q. zoveel 
meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te brengen met 
het eerstkomende lagere bedrag in de lagere salarisschaal. 

 
c. Vindt deze indeling plaats als gevolg van bedrijfsomstandigheden, dan blijft de 

werknemer gedurende de duur van de collectieve arbeidsovereenkomst in zijn 
oorspronkelijke salarisschaal ingedeeld. De werkgever zal zich inspannen om zo snel 
mogelijk de medewerker in een functie te plaatsen op het oude functieniveau. Bij de 
vernieuwing van de collectieve arbeidsovereenkomst wordt de werknemer, alvorens 
een salarisverhoging wordt toegekend, ingeschaald in de salarisschaal waarin zijn 
functie thuishoort, met dien verstande, dat hem een schaalsalaris toegekend wordt 
dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijke salaris ligt. Indien het toekennen van 
functiejaren niet toereikend is, wordt het verschil in schaalsalaris omgezet in een 
persoonlijke toeslag. 

 
d. De werkgever zal een gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer niet ontslaan 

tenzij in goed overleg met het GAK is gebleken, dat herplaatsingsmogelijkheden 
binnen de onderneming niet mogelijk zijn. De werkgever zal zich inspannen om 
binnen het kader van de noodzakelijke arbeid binnen de onderneming tot een 
zodanige herschikking of aanpassing van functies te komen, dat de 
herplaatsingskans voor een werknemer, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of 
dreigt te worden, wordt geoptimaliseerd; uiteraard onder gebruikmaking van de 
wettelijke of andere subsidiemogelijkheden. Het gestelde onder c. is voorts van 
overeenkomstige toepassing. 

 
e. De in lid c en d genoemde toeslag die geen deel uitmaakt van het salaris, maar 

waarop wel de algemene CAO- en schaalsalariswijzigingen van toepassing zijn, 
wordt afgebouwd telkens als de salarisschalen worden verhoogd, met dien 
verstande, dat de afbouw niet meer zal bedragen dan 1/4 van de salarisverhoging 
tot een maximum van 1% van het schaalsalaris bij 0 functiejaren. Voor werknemers 
van 60 jaar of ouder zal geen afbouw van de persoonlijke toeslag meer 
plaatsvinden. Bij herindeling in een hogere salarisschaal, dan wel bij toekenning van 
een verhoging ingevolge de functiejarenschaal wordt de persoonlijke toeslag 
evenveel verminderd als het schaalsalaris stijgt. Bij indeling in functiegroepen op 
grond van het van toepassing worden van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
geldt het bovenstaande op analoge wijze. 

 
3. Werknemers, die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie en over de voor die 

functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de overeenkomende hogere 
salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand, volgend op die waarin de plaatsing in de 
hogere functie heeft plaatsgevonden. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een 
werknemer, beloond volgens de functiejarenschaal, bedraagt de verhoging van het 
schaalsalaris de helft van het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de 
twee betrokken salarisschalen c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in 
overeenstemming te brengen met het eerstkomende hogere bedrag in de hogere 
salarisschaal. 

 
4. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen de indeling van zijn functie, op basis van de 

functiewaardering, kan hij gebruik maken van de volgende beroepsprocedure: 
 

a. De werknemer dient nadat hij hierover overleg heeft gepleegd met zijn naaste chef, 
eerst zijn bezwaren schriftelijk in te dienen bij de afdeling personeelszaken. De 
bezwaren dienen zoveel mogelijk door argumenten, o.a. uitbreiding van 
werkzaamheden, onjuiste functieomschrijving, enz. te worden ondersteund. 
De werknemer kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen lid van de 
ondernemingsraad. 
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De werkgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van het bezwaar van de 
werknemer. 

 
b. Indien de in het vorige lid aangegeven weg niet binnen drie maanden leidt tot een 

bevredigende oplossing voor de werknemer, kan de werknemer zijn bezwaar 
voorleggen aan de vakvereniging, waarbij hij is aangesloten. 
In overleg met de betrokken werknemer, kan het bezwaar worden voorgelegd aan 
de functiedeskundigen van de vakverenigingen. Deze nemen het bezwaar in 
behandeling en stellen een onderzoek in, waarbij de functiedeskundigen van de 
werkgever aanwezig zijn. De functiedeskundigen van de werkgever en de 
vakverenigingen overleggen gezamenlijk met de betrokken werknemer en de 
werkgever en doen dan een bindende uitspraak. 

 
c. Indien het bezwaar terecht wordt bevonden, zal een eventuele daaruit 

voortvloeiende wijziging van de groepsindeling van de werknemer ingaan op de 
eerste dag van de maand, volgend op de datum van de schriftelijke indiening van 
het bezwaar. 

 
 
ARTIKEL 13: 
 
Algemene en individuele toepassing en aanpassing van de salarisschalen 
 
1. De schaalsalarissen worden geacht een normale beloning te zijn voor een normale 

functievervulling in dagdienst gedurende een kalendermaand. Bijzondere beloningen in de 
vorm van toeslagen op het schaalsalaris of in de vorm van incidentele extra beloningen 
worden slechts toegekend, indien een groter beroep op de werknemer wordt gedaan dan uit 
een normale functievervulling voortvloeit. Onder normale functievervulling wordt mede 
verstaan incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of 
minder. 

 
2. Werknemers, die over de kundigheden en ervaring beschikken, welke voor de vervulling van 

een bepaalde functie zijn vereist, worden bij de tewerkstelling in die functie beloond volgens 
de salarisschaal behorende bij de functiegroep, waarin die functie is ingedeeld. 

 
3. a. De schaalsalarissen van de werknemers die op grond van hun leeftijd beloond  

worden volgens de functiejarenschaal, worden éénmaal per jaar en wel op 1 juli, 
opnieuw vastgesteld. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats bij indeling in 
een andere salarisschaal op grond van het bepaalde in artikel 12 lid 2b, 2c en 3, 
alsmede ten aanzien van werknemers, die op grond van het bepaalde in artikel 13 
lid 5 nog in een lagere salarisschaal zijn ingedeeld dan met hun functie 
overeenkomt. 

 
b. Indien bij indiensttreding functiejaren zijn vastgesteld, zal het aantal functiejaren 

met ingang van 1 juli daaraanvolgend slechts dan met 1 worden verhoogd, indien 
de indiensttreding heeft plaatsgevonden vóór 1 januari. 
Ingeval van een bevordering op of na 1 januari kan bij wijze van uitzondering de 
toekenning van de functiejarenverhoging één jaar later plaatsvinden dan per de 
eerstvolgende 1 juli. 

 
c. Werknemers die op 1 juli reeds 5 of meer jaren het maximum salaris ontvangen 

binnen dezelfde salarisschaal, krijgen éénmalig een blijvende salarisverhoging gelijk 
aan het schaalverschil tussen het een na hoogste en het hoogste schaalsalaris. 

 
4. De werknemers die de bij hun functiegroep behorende ingangsleeftijd van de 

functiejarenschaal nog niet hebben bereikt, ontvangen het schaalsalaris, dat in de 
leeftijdsschaal is aangegeven met ingang van de maand, waarin zij de betreffende leeftijd 
bereiken. 

 
5. Werknemers, die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog niet over 

de kundigheden en ervaring beschikken, welke voor de vervulling van hun functie zijn 
vereist, kunnen gedurende een beperkte tijd in een lagere salarisschaal worden ingedeeld 
dan met hun functie overeenkomt. De duur van deze periode zal ten hoogste 6 maanden 
bedragen, met dien verstande dat deze termijn na overleg met de werknemer eenmaal met 
ten hoogste 3 maanden kan worden verlengd. 

 
6. Indien een nieuwe werknemer in een functie elders zoveel in de functie bruikbare ervaring 

heeft verkregen dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 0 
functiejaren te belonen kunnen hem – in overeenstemming met die ervaring – functiejaren 
worden toegekend. 

 
7. Heeft de werknemer een functie waargenomen, welke één groep hoger is ingedeeld dan zijn 

eigen functie, dan ontvangt hij voor iedere dienst, waarin hij de hogere functie waarneemt, 
een toeslag op zijn schaalsalaris van 0,25%. Bij volledige waarneming van een functie welke 
meer dan één groep hoger is ingedeeld, bedraagt de toeslag 0,5%. 
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Deze toeslagen worden niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van zijn 
functie in een functiegroep met het eventueel waarnemen van een hogere functie reeds 
rekening is gehouden. Het in dit lid bepaalde is alleen van toepassing op werknemers die op 
grond van hun leeftijd beloond worden volgens de functiejarenschaal. 

 
8. Het schaalsalaris van hen, die door gebreken niet meer hun oorspronkelijke functie kunnen 

vervullen, alsmede het schaalsalaris van voor de vervulling van hun functie mindervaliden, 
kan door de werkgever in afwijking van het in dit artikel en in artikel 12 bepaalde, naar 
redelijkheid worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 
uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetgeving. 

 
9. Iedere werknemer ontvangt bij wijziging van de salarisschaal schriftelijk mededeling van de 

schaal, waarin hij is ingedeeld en eventueel van het aantal functiejaren waarop zijn 
schaalsalaris is gebaseerd. 

 
 
ARTIKEL 14: Ploegentoeslagen 
 
 1. Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven. 
 
 a. Deze toeslag bedraagt per maand (% van het schaalsalaris): 
  2-ploegendienst  : 12  % 
  3-ploegendienst  : 16  % 
  semi-continudienst : 27  % 
  continudienst  : 29,5 % 
 

Indien een werknemer niet gedurende een hele maand arbeid in ploegendienst heeft 
verricht, wordt een evenredig deel van de genoemde toeslag gekort voor elke volledige 
dienst gedurende welke hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

 
b. Werknemers uit de dagdienst die in een maand gedurende 11 of meer diensten 

moeten invallen in een ploegendienst, worden beloond volgens het in lid 1a van dit 
artikel bepaalde. Indien sprake is van invallen in ploegendienst gedurende 10 of 
minder diensten, geschiedt de beloning in die maand volgens de bepalingen 
genoemd in artikel 10. 

 
2. De werknemer, die anders dan bij wijze van degradatie of op eigen verzoek wordt 

overgeplaatst uit een ploegendienst naar de dagdienst of naar een met een lager percentage 
beloond dienstrooster, ontvangt afhankelijk van de periode gedurende welke hij laatstelijk 
ononderbroken in ploegendienst heeft gewerkt, de navolgende percentages van het 
geldbedrag aan ploegentoeslag op het moment van de overplaatsing, inclusief de eventuele, 
bij de nieuwe dienst behorende ploegentoeslag, gedurende de volgende periode: 

 
 a. korter dan 3 jaar definitief in ploegendienst ingedeeld: 
  100% gedurende de lopende en de daarop volgende maand; 
 
 b. langer dan 3 jaar, doch korter dan 5 jaar in ploegendienst werkzaam: 
  100% gedurende de lopende en de daarop volgende maand; 
  80% gedurende de daarop volgende 2 maanden; 
  60% gedurende de daarop volgende 2 maanden; 
  40% gedurende de daarop volgende 2 maanden; 
  20% gedurende de daarop volgende 2 maanden; 
 

c. 5 jaar of langer in ploegendienst werkzaam: 
  100% gedurende de lopende en de daarop volgende maand; 
  80% gedurende de daarop volgende 4 maanden; 
  60% gedurende de daarop volgende 4 maanden; 
  40% gedurende de daarop volgende 4 maanden; 
  20% gedurende de daarop volgende 4 maanden; 
 
  Na het bereiken van de 60-jarige leeftijd wordt niet, of niet verder, 
  afgebouwd. 
 

Dit artikellid geldt eveneens voor de werknemer die op grond van een medisch 
attest, niet vallende onder de Ziektewet respectievelijk AAW/WAO, naar een andere 
dienst wordt overgeplaatst. 
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3. a. De werknemer van 55 jaar en ouder kan op zijn schriftelijk ingediend verzoek, ter  
vervulling van een dagdienstvacature, de ploegendienst verlaten. Bij een dergelijke 
overplaatsing is de ploegentoeslag zoals genoemd in artikel 14 lid 2c van 
overeenkomstige toepassing. 

 
b. De werknemer in de leeftijd van 50 jaar die 20 jaar in ploegendienst gewerkt heeft, 

alsmede die 55 jaar is en 10 jaar in ploegendienst gewerkt heeft, kunnen op hun 
schriftelijk ingediend verzoek in aanmerking komen voor overplaatsing in een 
dagdienstfunctie, waartoe zij bij het niet voorhanden zijn van een dergelijke functie  
op een wachtlijst geplaatst worden, welke in aflopende volgorde van 
ploegendienstjaren afgewerkt wordt. Voor deze categorieën werknemers geldt, dat 
de ploegentoeslag, welke ten tijde van de overplaatsing ontvangen wordt, op het 
geldbedrag blijvend wordt vastgelegd. 

 
Ten aanzien van het schaalsalaris geldt dat indien de verkregen dagdienstfunctie 
niet meer dan twee salarisgroepen lager is ingedeeld, de salarisgroep zoals van 
kracht ten tijde van overplaatsing blijft gehandhaafd. Wanneer de dagdienstfunctie 
meer dan twee groepen lager is ingedeeld, zal het salaris worden gebaseerd op de 
salarisschaal die twee groepen hoger is dan voor de verkregen dagdienstfunctie van 
kracht is. 

 
c. De regelingen genoemd onder artikel 14 lid 3a en b zijn onder gelijke voorwaarden 

van toepassing op werknemers die volgens rooster geconsigneerd zijn (waren). 
 
 
ARTIKEL 15: Overwerkvergoeding 
 
Het inkomen bij overwerk voor de in artikel 10 bedoelde overschrijdingen bedraagt de volgende 
percentages van het schaalsalaris: 
 a. per uur op maandag tot en met vrijdag 24.00 uur  0,96% 
 b. per uur op zaterdag tussen 00.00 en 18.00 uur  1,12% 
 c. per uur op zondagen, alsmede zaterdagen na 18.00 uur 1,28% 
 d. per uur op feestdagen     1,92% 
 e. uren op roostervrije dagen van personeel in continudienst: 
  – op maandag tot en met vrijdag   1,28% 
  – op zaterdagen     1,60% 
  – op zondagen     1,92% 
  – op feestdagen     2,56% 
 
Het verrichten van arbeid op aan de eigen dienst voorafgaande of aansluitende en deze dienst 
overschrijdende uren worden uitsluitend beloond volgens de percentages bedoeld onder de punten a 
tot en met d van dit artikel, echter met inachtneming van artikel 10 lid 1 en 2. 
Per maand worden de toegekende percentages getotaliseerd. 
 
 
ARTIKEL 16: Bijzondere vergoedingen 
 
1. a. Werknemers, die geconsigneerd zijn, ontvangen daarvoor per etmaal op maandag  

tot en met vrijdag 0,75% en per etmaal op zaterdagen, zondagen en feestdagen 
2,4% van het schaalsalaris. 

 
b. Werknemers, die zijn ingedeeld in het consignatierooster en die in opdracht van de 

werkgever voor het verrichten van werkzaamheden een extra reis naar het bedrijf 
moeten maken, ontvangen per opkomst op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur 
een vergoeding van 0,6% van het schaalsalaris; per opkomst tussen vrijdag 18.00 
uur en maandag 06.00 uur en per opkomst op feestdagen wordt een vergoeding 
betaald van 1,8% van het schaalsalaris. 

 
2. Werknemers, die niet zijn ingedeeld in het consignatierooster en die in opdracht van de 

werkgever voor het verrichten van werkzaamheden een extra reis naar het bedrijf moeten 
maken, ontvangen per opkomst een vergoeding. 
De vergoeding bedraagt 0,6% van het schaalsalaris. Indien de opkomst echter valt tussen 
vrijdag 18.00 uur en maandag 06.00 uur en per opkomst op feestdagen wordt een 
vergoeding betaald van 1,8% van het schaalsalaris. 

 
3. Werknemers in ploegendienst, die overgeplaatst worden naar een andere ploeg of dienst, 

ontvangen daarvoor, in afwijking van het onder lid 5 van dit artikel bepaalde, per overgang 
een eenmalige toeslag van 0,75% van het schaalsalaris. 

 Bij terugplaatsing wordt deze toeslag niet nogmaals betaald. 
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4. Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden, welke gelegen zijn 
buiten de tijdstippen als bedoeld in artikel 8 c.q. buiten de tijdstippen waarop de wisseling 
van ploeg plaatsvindt, zonder dat daardoor de normale dagelijkse arbeidsduur volgens het 
dienstrooster wordt overschreden, wordt daarvoor een toeslag op het schaalsalaris gegeven. 
Deze toeslag bedraagt gedurende de eerste 2 verschoven uren per dag op maandag t/m 
vrijdag 0,15% per uur, op de overige uren op maandag t/m vrijdag, alsmede op zaterdag 
0,25%, op zondag 0,5% en op feestdagen 1,00% van het schaalsalaris. 

 
 
ARTIKEL 17: Betaling salarissen 
 
1. De vastgestelde salarissen worden uiterlijk op de laatste dag van elke maand betaalbaar 

gesteld. 
 
2. Voor elke volle 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 maandinkomen met een 
evenredig deel verminderd. 

 
 
ARTIKEL 18: Bijzondere uitkeringen 
 
 1. Aan de werknemers zal jaarlijks een zogenaamde 13e maand salaris worden uitgekeerd. 
 Deze 13e maand is gelijk aan 1/12 van het roosterinkomen van het afgelopen jaar. 

Werknemers met een dienstverband korter dan 12 maanden ontvangen een proportioneel 
deel. Bij verbreking van het dienstverband vóór de uitkeringsdatum wordt proportioneel 
afgerekend. 

 
2. Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval waarbij de eerste ziektedag ligt voor 1 januari 

2004  
a. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling  

niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen 
van artikel 629 B.W., de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 
en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voor zover hierna niet 
anders is bepaald. 

 
b. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de wettelijke periode 

van maximaal 52 weken 100% van het netto inkomen worden doorbetaald. 
Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal gedurende maximaal 1 jaar de uitkering 
krachtens de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of de Algemene 
Arbeidsongeschiktheids Wet (AAW) worden aangevuld tot 100% van het netto 
inkomen. Een werknemer die aan het einde van de aanvullingsperiode op de WAO 
of AAW 58 jaar of ouder is, ontvangt daarna op de uitkering krachtens WAO of AAW 
een aanvulling tot 80% van het oude bruto salaris. 

 
c. De werkgever zal geen aanvulling doen, indien door de betreffende uitkerende 

instantie geen basisuitkering wordt betaald. 
 

d. De werkgever is niet tot de in dit artikel bedoelde aanvullingen verplicht, indien en 
voor zover de werknemer terzake van zijn arbeidsongeschiktheid jegens een of 
meer derden een vordering tot schadevergoeding wegens salarisderving kan doen 
gelden. 
Dit geldt niet indien de werknemer zijn recht op schadevergoeding als in de vorige 
alinea bedoeld ter grootte van het bedrag der in dit artikel geregelde 
bovenwettelijke uitkeringen aan de werkgever overdraagt. De werkgever zal in dit 
geval aan de werknemer voorschotten uitkeren ter grootte van de aanvullende 
uitkeringen, welke de werknemer overeenkomstig het bepaalde in dit artikel van 
hem zou hebben moeten ontvangen, als hij geen vordering tot schadevergoeding 
jegens derden had gehad. 

 
 e. Onder netto inkomen wordt in dit artikel verstaan het netto roosterinkomen. 
 
3. Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval waarbij de eerste ziektedag ligt op of na 1 

januari 2004  
 
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 
bedongen arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004, 
gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luiden vanaf 1 
januari 2004), de Wet Arbeid en Zorg en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald. 
a. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 
 Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 weken van 
 de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het   
 maandinkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon 
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 op grond van de Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. 
b. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 
 Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 
 7:629 BW ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een 
 aanvulling tot 100% van het netto maandinkomen. 
c. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 
 Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 
 7:629 BW zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen, tot het maximaal 
 het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de   
 Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. 
d. Indien werknemer voldoet aan de verplichtingen die aan hem worden gesteld in het 
 kader van de Wet Verbetering Poortwachter zal de hierboven onder 3c genoemde 
 wettelijke doorbetaling worden aangevuld tot 100% van het netto maandinkomen 
 gedurende maximaal 52 weken. 
e. In geval van re-integratie op therapeutische basis wordt gedurende de tweede  
 periode van 52 weken 100% doorbetaald over gewerkte uren. 
f. In geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een bedrijfsongeval wordt  
 gedurende de tweede periode van 52 weken eveneens 100% doorbetaald, tenzij het 
 ongeval is ontstaan door grove nalatigheid van de werknemer. 
g. Het bepaalde in artikel 18 onder lid 2c, 2d en 2e is onverkort van toepassing. 
i.          Indien de werknemer tijdens ziekte op vakantie gaat dan zullen de vakantiedagen  
 van het vakantietegoed worden afgeboekt. 

 
 

4. De verzekeringspremie ter dekking van de WAO-hiaat en de WAO (IVA excedent) 
verzekering is voor rekening van werkgever.  
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DEEL IV: 
WEEKEND, FEESTDAGEN, VRIJE DAGEN, VAKANTIE EN VERLOF 
 
ARTIKEL 19: Werken op zon- en feestdagen 
 
1. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in continudienst betreft 

volgens het geldende dienstrooster. De zon- en feestdagen worden geacht een periode van 
24 aaneengesloten uren te omvatten en te lopen van 22.00 uur van de voorafgaande dag tot 
22.00 uur van de zondag of de feestdag. 

 
 2. Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 

nieuwjaarsdag, Koninginnedag, de beide paasdagen, hemelvaartsdag, de beide 
pinksterdagen en de beide kerstdagen, alsmede in lustrumjaren 5 mei, ter viering van de 
nationale Bevrijdingsdag. 

 
3. Indien op een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag niet behoeft te worden gewerkt, 

wordt het maandinkomen met inachtneming van het bepaalde in lid 5 doorbetaald. 
 
4. Werknemers in de continudienst, die volgens dienstrooster op een feestdag arbeid moeten 

verrichten, ontvangen over de maand, waarin die feestdag valt een toeslag van 1,28 % van 
hun schaalsalaris per op de feestdag gewerkt uur. 
Indien een werknemer die volgens dienstrooster op een feestdag arbeid moet verrichten op 
deze feestdag een hele of een halve snipperdag opneemt, ontvangt deze werknemer een 
toeslag van 8 maal 0,64 % respectievelijk 4 maal 0,64 % van het schaalsalaris. 

 
5. Indien een feestdag voor werknemers in de continudienst samenvalt met een roostervrije 

dag, ontvangen zij een compensatie ten bedrage van 8 maal 0,64 % van hun schaalsalaris. 
 
 
ARTIKEL 20: Vakantie 
 
1.  Het vakantiejaar loopt van 1 januari van enig jaar tot en met 31 december van dat jaar. 
 
2. a. De werknemer verwerft per vakantiejaar recht op een vakantie met behoud van  

salaris van 25 dagen of diensten. De werknemer die slechts een deel van het 
vakantiejaar in dienst van de werkgever is (geweest), heeft recht op een evenredig 
deel van de hiervoor genoemde vakantie, met inachtneming van het bepaalde in lid 
3. 
 

 b. Behalve de sub a. genoemde vakantiedagen verwerven werknemers, die op  
1 januari van enig jaar 
– de leeftijd van 45 jaar, maar nog niet die van 50 jaar hebben bereikt, per 

vakantiejaar 1 dag extra; 
– de leeftijd van 50 jaar, maar nog niet die van 55 jaar hebben bereikt, per 

vakantiejaar 2 dagen extra; 
– de leeftijd van 55 jaar, maar nog niet die van 60 jaar hebben bereikt, per 

vakantiejaar 3 dagen extra; 
  – de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben, per vakantiejaar 4 dagen extra. 
 

c. Voorts bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de dienstjarenregeling 
voor werknemers die reeds vóór 1 maart 1980 in dienst van de werkgever waren.
   
Deze regeling luidt, dat na 10, 15, 20 en 25 dienstjaren resp. 1, 2, 3 en 4 extra 
vakantiedagen worden toegekend, welke niet cumuleren met de dagen genoemd in 
lid 2b van dit artikel. 

  Voor toepassing van dit lid geldt als peildatum 1 januari van elk contractjaar. 
Voor berekening van het genoemde aantal dienstjaren wordt de tijd, doorgebracht 
in militaire dienst bij wijze van eerste oefening, dan wel als gevolg van 
herhalingsoefeningen, meegeteld. 

 
d. Niet leerplichtige werknemers tot en met de leeftijd van 18 jaar verwerven per 

vakantiejaar recht op 2 dagen extra vakantie met behoud van salaris. 
 

e. De werknemer verwerft de in de leden a tot en met d vermelde vakantie ook 
wanneer hij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en de werkgever op grond 
van artikel 7:629 BW een loondoorbetalingsverplichting heeft. 

 
 
3. 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 en wordt een werknemer 
die na de 15e van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat, geacht op de eerste 
van de navolgende maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten. 
In afwijking hiervan zal, indien een dienstverband korter dan één maand heeft geduurd, de 
werknemer een zuiver proportioneel recht op vakantie krijgen. 
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4. De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever mede te delen, 
hoeveel rechten op vakantie hij, met inachtneming van het bepaalde in lid 7 sub b, bij zijn 
vorige werkgever(s) verworven heeft, doch niet in natura genoten heeft, opdat de werkgever 
weet op hoeveel verlofdagen zonder behoud van salaris de werknemer aanspraak kan 
maken. 

 
5. Van de in lid 2 sub a genoemde vakantiedagen kunnen drie kalenderweken aaneengesloten 

worden opgenomen. 
Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever vastgesteld, in overleg 
met de werknemer. 
Meer dan drie, maar maximaal vier weken aaneengesloten vakantie kan alleen worden 
opgenomen indien deze vakantie volledig valt buiten de maanden juni, juli en augustus en 
voorts een doelmatige bedrijfsgang hierdoor niet wordt benadeeld. Uitzondering hierop kan 
in bijzondere gevallen verleend worden door de directie. 

 
 6. a. De resterende vakantiedagen zullen als snipperdagen gelden en kunnen niet  
   aaneengesloten worden opgenomen, tenzij werkgever en werknemer in onderling  
   overleg anders bepalen. 

Het tijdstip van de overblijvende snipperdagen wordt op verzoek van de werknemer 
in overleg met de werkgever voor elk geval afzonderlijk door de werkgever 
vastgesteld. 

 
b. De werknemer is gehouden een verzoek tot het genieten van snipperdagen ten 

minste één week voor de gewenste datum in te dienen. 
 

c. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad één van de snipperdagen 
als verplichte snipperdag op de zgn. 3e pinksterdag aanwijzen voor bepaalde 
categorieën werknemers. 

 
d. Indien de werknemer de overgebleven snipperdagen niet heeft opgenomen vóór 1 

augustus van het volgend jaar, is de werkgever gerechtigd data vast te stellen, 
waarop de werknemer deze dagen zal genieten. 

 
7. a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij  

wegens het niet-verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld 
vastgesteld salaris heeft. 

 
b. Het onder a bepaalde is niet van toepassing, indien de werknemer zijn 

werkzaamheden niet heeft verricht wegens een van de redenen vermeld in artikel 
7:635 BW, waaronder: 
– 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; 
  – de periode van zwangerschaps- of bevallingsverlof. 
 
 

c. Indien de werknemer verhinderd is arbeid te verrichten tijdens de aaneengesloten 
vakantie of op een snipperdag wegens één der redenen genoemd in lid 7 sub b, 
dient hij voor de aanvang van de vakantie hiervan mededeling te doen aan de 
werkgever. 
Dit vereiste van voorafgaande mededeling geldt niet, indien de verhindering te 
wijten is aan ziekte van de werknemer, welke 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 haar recht kon komen. 

 
d. Indien één der in lid 7 sub b genoemde overige verhinderingen echter eerst intreedt 

tijdens een vastgestelde vakantie- of snipperdag, zullen de dagen waarop die 
verhindering zich voordoet, wel als vakantiedagen worden geteld, indien de 
werknemer niet vóór de aanvang van die vastgestelde vakantie- of snipperdag aan 
de werkgever heeft medegedeeld, dat die verhindering zich zou voordoen. 

 
 

8. a. Bij het eindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer bij voorkeur in de  
gelegenheid worden gesteld de door hem nog niet genoten vakantiedagen, waarop 
hij krachtens het in de vorige delen van dit artikel bepaalde recht heeft, te genieten. 

 
b. De nog te genieten vakantiedagen zullen niet in de opzeggingstermijn mogen 

vallen, tenzij de werkgever in overleg met de werknemer anders bepaalt. 
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c. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een 
verklaring uit, waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van salaris 
welke de werknemer op dat tijdstip nog toekomt. 

 
 
9. Vakantierechten, welke niet zijn opgenomen vóór het tijdstip, liggende 5 jaar na het 

kalenderjaar waarin deze zijn verworven verjaren. 
 
10. Rechten op het genieten van vakantiedagen kunnen behoudens in het in lid 8 sub a bedoelde 

geval nimmer worden vervangen door een schadevergoeding in geld. 
 
11. Indien bij het eindigen van het dienstverband blijkt, dat de werknemer teveel vakantiedagen 

heeft genoten, zal, indien de werknemer is ontslagen op grond van dringende redenen, dan 
wel hijzelf ontslag heeft genomen, de werkgever het over die teveel genoten vakantie 
betaalde mogen verrekenen met het door hem nog aan de werknemer verschuldigde, dan 
wel het betaalde van de werknemer kunnen terugvorderen. 

 
12. Met betrekking tot het doorbetalen van het salaris geldt het roosterinkomen. 
 
 
ARTIKEL 21: Vakantietoeslag 
 
1. a. Aan de werknemer wordt, indien hij op 1 mei van enig jaar een vol jaar in dienst 

van de werkgever is geweest een vakantietoeslag van 8% van zijn jaarinkomen van 
de voorafgaande 12 maanden betaald met dien verstande, dat de toeslag op 
jaarbasis voor 23-jarige werknemers en ouder minimaal € 1.821,– in 2004 zal 
bedragen, echter met inachtneming van de wettelijke bepalingen.  
Voor werknemers jonger dan 23 jaar zal de minimum vakantietoeslag worden 
berekend overeenkomstig de percentages, die gelden voor de berekening van het 
minimumjeugdloon. 

 
b. De werknemer, die op 1 mei van enig jaar nog geen vol jaar in dienst van de 

werkgever is geweest, ontvangt een proportioneel deel van het onder a bedoelde 
bedrag. 

 
c. De werknemer, die in de loop van het vakantiejaar de dienst van de werkgever 

verlaat, ontvangt – voor zover hij hierover nog geen vakantietoeslag heeft genoten 
– een proportioneel deel van het onder a bedoelde bedrag. 

 
2. De werkgever betaalt het in lid 1 c bedoelde bedrag op de eerstvolgende betaaldag na 

vertrek van de werknemer. 
 
3. Onder jaarinkomen wordt in dit artikel verstaan de som van het over het jaar voorafgaande 

aan 1 mei werkelijk verdiende roosterinkomen met inbegrip van de uitkeringen c.q. 
aanvullende uitkeringen bij ziekte en ongeval. In de vakantietoeslag zijn begrepen de 
eventuele vakantie-uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten. 

 
 
ARTIKEL 22: Verzuim met behoud van salaris 
 
1. Geen enkele betaling is verschuldigd over de tijd, gedurende welke de werknemer de 

bedongen arbeid niet heeft verricht. Evenmin behoudt de werknemer zijn aanspraak op 
enige betaling in de gevallen bedoeld in artikel 629 Boek 7 B.W. (verhindering van arbeid 
door ziekte of ongeval), behoudens hetgeen hieronder is bepaald. 

 
2. In de hierna genoemde gevallen zal de werkgever afwezigheid toestaan met vergoeding van 

het roosterinkomen voor zover deze afwezigheid binnen de arbeidstijd noodzakelijk is, 
gedurende ten hoogste de voor ieder geval gestelde tijd: 
 
 

 a. bij huwelijk van de werknemer met inbegrip van de ondertrouw: 3 dagen; 
b. bij huwelijk van eigen of pleegkinderen, broers, zusters, zwagers of schoonzusters: 

1 dag; 
c. bij bevalling van de echtgenote: 2 dagen plus de dag der bevalling, indien de 

bevalling plaatsvindt op een werkdag en na 14.00 uur; 
bij bevalling van de werkneemster: hierbij is de regeling van de bedrijfsvereniging 
van toepassing; 

d. bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) of van een tot het gezin behorend kind of 
pleegkind van de werknemer van de dag van overlijden tot en met de dag der 
begrafenis, evenwel tot een maximum van 5 dagen; 

e. bij overlijden van één der ouders, gehuwde eigen of pleegkinderen, aangehuwde 
kinderen, schoonouders of inwonende grootouders gedurende 1 dag alsmede 1 dag 
ter bijwoning van de begrafenis; 

f. bij overlijden of ter bijwoning der begrafenis van een broer, zuster of zwager of 
schoonzuster, inwonende kleinkinderen en niet inwonende grootouders: 1 dag; 
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 g. bij 12 ½ -, 25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer en bij  
25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk en ieder daarop volgende vijf jaar  
(65-, 70-jarig huwelijk) van de ouders of schoonouders en wederzijdse grootouders 
van de werknemer gedurende 1 dag; 

h. in gevallen, waarin afwezigheid noodzakelijk is ter vervulling van een door de Wet 
of door een krachtens de Wet gegeven voorschrift aan de werknemer persoonlijk 
opgelegde verplichting, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden en 
voor zover in dit geval geen vergoeding voor inkomstenderving buiten de 
werkgever om kan  
worden verkregen; 

 i. bij verhuizing van de werknemer: 1 dag (maximaal eenmaal per jaar); 
 j. bij priesterwijding van een zoon of bij de grote professie van een kind  

of pleegkind van de werknemer: 1 dag. 
 

Indien verlof als bedoeld in lid b en de leden e t/m i samenvalt met nachtdienst van de 
werknemer, wordt desgewenst overleg gepleegd over een aan de situatie aangepaste 
verlofregeling. 
De werkgever kan bovengenoemde regeling met betrekking tot verzuim met behoud van 
salaris in voorkomende gevallen, waarin de redelijkheid dit meebrengt, incidenteel en 
individueel analoog van toepassing verklaren op die gevallen, waarin de letterlijke tekst van 
de regeling niet voorziet. 
Met echtgenoot of echtgenote wordt in dit artikel gelijkgesteld degene – niet zijnde een 
bloedverwant – waarmee duurzaam een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, hetgeen 
moet kunnen blijken uit een notariële akte. 

 
3. a. Indien één der in lid 2 sub c, d, e en f genoemde verhinderingen echter pas  

intreden tijdens een vastgestelde vakantie- of snipperdag, zullen de dagen waarop 
die verhindering zich voordoet, niet als vakantiedagen worden geteld. 
Van de gevallen genoemd in lid 2 sub c, d, e en f dient zo mogelijk vooraf, anders 
onmiddellijk na afloop van de vakantie, mededeling te geschieden. Blijft de 
werknemer ten aanzien van de melding in gebreke, dan zullen deze dagen wel als 
vakantiedagen gelden. 

 
b. Indien ingevolge het sub 3a bepaalde aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen niet 

als zodanig worden gerekend, zal de werkgever in overleg met de werknemer 
nieuwe data vaststellen, waarop die dagen alsnog kunnen worden genoten. 

 
4. Artikel 628 Boek 7 B.W. is van kracht met dien verstande, dat de werkgever niet gehouden 

is het salaris aan de betrokken werknemer(s) door te betalen over de uren, waarin geen 
arbeid wordt verricht ten  
gevolge van: 

 
 a. schorsing van de werknemer door de werkgever; 
 
 b. invoering respectievelijk voortzetting van een verkorte werkweek  

(een nul-urenweek daaronder begrepen). 
 

Wanneer tot de invoering van een verkorte werkweek als bedoeld sub b wordt overgegaan, 
dan wel de ploegendiensten om vergelijkbare redenen worden teruggebracht, zal de 
werkgever met de vakverenigingen daaromtrent overleg plegen. Dit overleg zal echter de 
uitvoering van de door de werkgever noodzakelijk geachte maatregelen in dezen niet 
vertragen. 
Ten aanzien van de gevallen als bedoeld in sub b gaat de in dit artikel getroffen regeling uit 
van de situatie, waarin artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) 
ten deze van toepassing is (verplichting goedkeuring namens de Minister te vragen bij 
verkorting van werkweek). 
Bij wijziging van de desbetreffende wettelijke bepalingen zal over herziening van deze 
regeling nader overleg tussen partijen worden gepleegd. 

 
5. Aan de werknemer zal in het jaar, voorafgaande aan zijn pensionering of vervroegde 

uittreding, gelegenheid worden gegeven deel te nemen aan cursussen en bijeenkomsten ter 
voorbereiding op de aanstaande pensionering. 
Het aantal dagen, dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld, is maximaal 5 dagen per jaar, 
met behoud van salaris. 

 
 
ARTIKEL 23: Regeling extra verlof oudere werknemers met ingang van 1 januari 2008 
 
 
  a. De werknemer die de leeftijd van 56 jaar heeft bereikt, kan op zijn verzoek  

  per kwartaal extra vrije uren opnemen met inachtneming van de volgende  
  regels: 
 
 b. De beschikbare vrije uren bedragen voor de werknemer die op de eerste  
  dag van  een kalenderkwartaal de leeftijd van: 
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  56 jaar heeft bereikt:  8 uren per kalenderkwartaal 
  57 jaar heeft bereikt:  12 uren per kalenderkwartaal 
  58 jaar heeft bereikt:  16 uren per kalenderkwartaal 
  59 jaar heeft bereikt:  20 uren per kalenderkwartaal 
  60 jaar heeft bereikt:  24 uren per kalenderkwartaal 
  61 jaar heeft bereikt:   40 uren per kalenderkwartaal 
  62 jaar heeft bereikt:  72 uren per kalenderkwartaal 
  63 jaar heeft bereikt:  104 uren per kalenderkwartaal 
  Vanaf 64 jaar   0 uren per kalenderkwartaal 
 De beschikbare vrije uren kunnen worden opgenomen in perioden van 4 of   
 8 aangesloten uren.  

 
c. De tijden waarop de werknemer de vrije uren opneemt, worden in overleg met de 

werkgever in een kwartaalrooster vastgelegd. 
 

d. Werknemers die nog niet vallen onder het bepaalde in artikel 23 lid a. en b. hebben met 
ingang van 1 januari 2011 het recht om maximaal 6 vakantiedagen te kopen. 
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DEEL V: ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
 
ARTIKEL 24: Sociaal beleid 
 
1. a. De werkgever zal de door hem gehanteerde uitgangspunten, normen en regels voor  
  het sociaal beleid schriftelijk formuleren en motiveren. 
 
 b. Deze beleidsformulering zal onder meer plaatsvinden ten aanzien van: 
  – werkgelegenheid, het aantal arbeidsplaatsen en de verwachtingen  
   daaromtrent; 
  – promotiebeleid en de loopbaanontwikkeling; 
  – vacature-, aanstelling- en ontslagbeleid; 
  – opleidingsbeleid/beoordelingsbeleid. 
 
2. Ter beoordeling van de beleidsuitgangspunten en het gevoerde sociaal beleid in de 

onderneming verstrekt de werkgever tenminste eenmaal per jaar een sociaal jaarverslag, 
waarin de uitgangspunten zijn opgenomen, alsmede de feitelijke gegevens. 
De werkgever zal dit verslag toezenden aan de vakverenigingen en aan ieder personeelslid 
een verslag ter beschikking stellen. 

 
3. Verzoeken van de werknemer om in deeltijd te mogen werken, worden in alle gevallen door 

de werkgever op haalbaarheid onderzocht. Indien uit dit onderzoek blijkt dat deeltijdwerk in 
de gegeven situatie haalbaar is, wordt het verzoek van de werknemer gehonoreerd. In het 
bijzonder zal de werkgever deeltijdarbeid van werknemers van 55 jaar en ouder bevorderen. 

 
4. De werknemer heeft het recht op opleiding overeenkomstig de geldende interne regeling 

voor vergoeding van studiekosten. 
 
 5. a. De werkgever verstrekt slechts persoonsgegevens van een werknemer aan een  

derde voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, resp. wordt 
vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met de toestemming van de 
werknemer. 

 
b. Op zijn verzoek wordt de werknemer in kennis gesteld van de over hem 

geregistreerde gegevens. 
 
 
ARTIKEL 25: Kwaliteit en veiligheid van de arbeidsplaats 
 
1. De werkgever zal alle maatregelen nemen, welke redelijkerwijs nodig geacht kunnen worden 

voor de veiligheid in zijn onderneming. Werkgever is gehouden zodanige aandacht aan de 
arbeidsomstandigheden te besteden, dat er sprake zal zijn van een zo veilig, gezond en 
menselijk mogelijke arbeidsplaats. Daar, waar dit nodig is, zullen zodanige maatregelen 
worden getroffen, dat bovenstaande gerealiseerd kan worden. 

 
 2. a. Werkgever zal bij voortduring haar beste zorg wijden aan de fysieke  
  arbeidsomstandigheden, o.a. door: 
  – het treffen van daarop gerichte maatregelen voor haar werknemers; 

– het geven van voorlichting aan en het plegen van overleg met de 
ondernemingsraden inzake de veiligheid; 

– het geven van informatie en instructies aan werknemers over gevaren bij 
het werk, de daarmee verband houdende veiligheidsregels en de door hen 
te nemen maatregelen bij storingen en onregelmatigheden; 

– het, waar nodig, ter beschikking stellen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
Werkgever zal zorgen voor een doelmatige uitrusting en organisatie van de 
in haar bedrijven bestaande diensten ten behoeve van de hulpverlening 
aan individuele werknemers. 

 
b. De werknemer zal de eigen veiligheid en die van zijn medewerknemers naar 

vermogen in acht nemen. Hij doet dat door: 
– zich op de hoogte te stellen van de voorschriften, de opgestelde 

veiligheidsregels in acht te nemen en de gegeven instructies op te volgen; 
– op elk overlegniveau waarin hij betrokken is een bijdrage te leveren ter 

instandhouding, en zo mogelijk verbetering, van de veiligheid; 
  – het melden van zijns inziens bestaande gevaren bij zijn chef; 

– de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te 
gebruiken. 

 
 
ARTIKEL 26: Regelingen m.b.t. diverse arbeidsomstandigheden 
 
De werknemers zijn verplicht van de door de werkgever geboden douchegelegenheid gebruik te 
maken. In de salarissen is de beloning voor de daarvoor benodigde tijd, welke buiten de normale 
werktijd valt, begrepen. 
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DEEL VI: DIVERSE REGELINGEN 
 
ARTIKEL 27: Partiële leerplicht, vorming en vakopleiding 
 
 1. a. Voor een werknemer, die partieel leerplichtig is, geldt dat de in de CAO 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 
de CAO vastgestelde salaris voor hem naar evenredigheid wordt verminderd. 

 
c. Het aantal in artikel 20 bepaalde basisvakantiedagen zal met inachtneming van de 

relatie die bestaat tot de normale werktijd van betrokkene, in evenredigheid voor 
hem worden verminderd. 

 
d. Op de dag waarop een werknemer een onderwijsinstelling bezoekt of zou hebben 

moeten bezoeken of van die instelling vakantie geniet,  
kan hij niet verplicht worden in de onderneming werkzaam te zijn. 

 
e. Ingeval een werknemer toch op een van de in 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 c. 

 
2. a. Niet-leerplichtige werknemers tot en met de leeftijd van 18 jaar zullen in de  

gelegenheid worden gesteld gedurende de daarvoor benodigde tijd tot een 
maximum van 2 maal een .5 dag of 1 dag per week, met behoud van salaris, deel 
te nemen aan cursussen van erkende vormingsinstituten. Jeugdige werknemers die 
tegen het einde van de cursus de 19-jarige leeftijd reeds hebben bereikt, is het 
geoorloofd de betreffende cursus te voltooien. 

 
b. Indien voor het volgen van de cursus reiskosten moeten worden gemaakt, zal de 

werkgever daarvoor een redelijke tegemoetkoming geven. Indien ter afsluiting van 
een cursusjaar en derhalve binnen het programma van de vormingsinstituten een 
werkkamp wordt georganiseerd, kan de jeugdige werknemer daaraan in beginsel 
deelnemen. 

 
3. Werknemers tot en met de leeftijd van 20 jaar die aan de daarvoor te stellen eisen voldoen, 

hebben recht op het volgen van een opleiding – met behoud van salaris – binnen het kader 
van het leerlingenstelsel.  
Voor zover deze opleiding via avondonderwijs wordt genoten, zullen de betreffende jeugdige 
werknemers in de gelegenheid worden gesteld tussen het einde van de normale dagtaak en 
het begin van de lessen een redelijke rustpauze te genieten, afhankelijk van de afstand. 
Teneinde een redelijke tegemoetkoming te geven ten opzichte van jeugdige werknemers die 
dagonderwijs volgen, verdient het aanbeveling, wanneer gedurende 3 avonden per week 
onderwijs gevolgd moet worden, in overleg met de cursusleider na te gaan of het redelijk is 
de betrokkene binnen de onderneming - al dan niet met behulp - één ochtend of middag per 
week de gelegenheid te geven het aan de opleiding verbonden huiswerk te maken. 

 
Indien van een werknemer regelmatig blijkt, dat hij bovenstaande faciliteiten niet aanwendt 
voor het volgen van onderwijs, respectievelijk het maken van huiswerk, verbonden aan de 
vorming en vakopleiding, zulks ter beoordeling van de werkgever in overleg met de 
cursusleiding, kan de werkgever de genoemde faciliteiten intrekken.  

 
4. De faciliteiten als bedoeld onder lid 3 zullen analoog worden toegepast op jeugdige 

werknemers, die met instemming van hun werkgever een vakopleiding – die niet onder het 
leerlingenstelsel valt – volgen gericht op een binnen de onderneming te vervullen functie. 

 
 5. Cumulatie van het in lid 2, 3 en 4 van dit artikel bepaalde is niet mogelijk. 
 
 
ARTIKEL 28: Pensioenregeling 

 
1.  Bij werkgever geldt een pensioenregeling 

 
2. De werknemer van 21 jaar en ouder is verplicht deel te nemen in de Stichting NORIT 

Pensioenfonds, een en ander met inachtneming van het in de statuten en reglementen van 
dit fonds te dien aanzien bepaalde. 
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3. De werkgever zal geen goedkeuring verlenen aan wijziging van de in de onderneming 
geldende pensioenreglement en dan in overleg met de vakverenigingen, waarbij 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle partijen gerespecteerd worden.  
 

 
ARTIKEL 29: Vakbondsfaciliteiten 
 
1. Om kontakten mogelijk te maken tussen de organisaties en hun leden onderling, alsmede 

om de organisaties in staat te stellen gekozen leden van de ondernemingsraad in hun werk 
te ondersteunen, zal de werkgever aan de vakorganisaties waar mogelijk de volgende 
faciliteiten verlenen: 
a. ruimte op publicatieborden beschikbaar stellen voor het doen van mededelingen van 

huishoudelijke aard; 
 b. buiten de bedrijfstijd ruimte beschikbaar stellen voor het houden van  

vergaderingen; 
c. kaderleden, die op grond van hun dienstrooster die vergaderingen niet zouden 

kunnen bijwonen, zo nodig daartoe vrijaf geven; 
d. in een urgent geval aan bezoldigde functionarissen van de vakorganisaties de 

gelegenheid geven tijdens de werktijd contact te hebben met in het bedrijf 
werkzame kaderleden en hen daartoe ruimte beschikbaar stellen; 

e. aan elk der vakorganisaties een aantal werkuren voor vakbondswerk beschikbaar 
stellen. Daarbij zal per georganiseerde werknemer maximaal 2 uur per jaar worden 
aangehouden. Voor toepassing van deze regeling zal telkenmale de bij de laatste 
OR-verkiezing gemaakte telling van het aantal vakbondsleden bepalend zijn. 
In voorkomende gevallen zal tijdig worden overlegd, teneinde een goede voortgang 
der bedrijfswerkzaamheden te waarborgen. Als regel zal eenzelfde 
vakbondsvertegenwoordiger binnen bovenstaand kader nooit meer dan één dag per 
maand voor de uitoefening van zijn functie uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst 
kunnen worden vrijgesteld. 

 
Gebruik van bovenstaande faciliteiten zal steeds geschieden na voorafgaand overleg met de 
werkgever en onder uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de betrokken vakorganisatie, 
die terzake passende interne richtlijnen zal geven. De werkgever zal er nauwkeurig op 
toezien, dat de werknemers, die een functie in een vakorganisatie vervullen, niet op grond 
daarvan in hun positie worden benadeeld en dat ook inzake ontslag ten aanzien van hen 
dezelfde maatstaven worden aangelegd als die, welke gelden voor werknemers die niet met 
een dergelijke vakbondsfunctie zijn belast. 

 
2. De werkgever zal, wanneer naar zijn oordeel de werkzaamheden dit toelaten, aan de 

werknemers op verzoek van de vakverenigingen verzuim met behoud van salaris toestaan 
voor het als officieel afgevaardigde deelnemen aan de statutaire bijeenkomsten van de in 
statuten voorziene organen. 
Voor wat betreft het deelnemen door de werknemers aan de door de vakverenigingen te 
geven vormings- en scholingsbijeenkomsten zal over de mogelijkheid van verzuim met 
behoud van salaris van tevoren door de vakverenigingen met de werkgever overleg worden 
gepleegd. 

 
 3. Met betrekking tot het doorbetalen van het salaris geldt het roosterinkomen. 
 
 
Aldus overeengekomen op 12 februari 2012 en getekend ter respectievelijke woonplaatsen 
 
Partij ter ene zijde:    Partijen ter andere zijde: 
 
Norit Nederland B.V., Amersfoort  FNV Bondgenoten, Utrecht 
Directie      Voorzitter 

Secretaris 
  

CNV Vakmensen, Utrecht 
      Voorzitter 
      Secretaris 
 
      De Unie, Culemborg 
      Voorzitter 
      Secretaris 
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BIJLAGE I 
 
 
FUNCTIELIJST NAAR GROEPEN, INGEDEELD NAAR VESTIGING 
 
 
Norit AMERSFOORT juni 2004 
 
Groep IV    (60-79.5 punt) 
Kantinedame 
 
Groep V     (80-99.5 punt) 
Telefoniste/receptioniste 
Medewerker archief 
 
Groep VI    (100-119.5 punt) 
Administratief medewerker 
Administratief medewerker expeditie 
Medewerker marketing support 
 
Groep VII    (120-139.5 punt) 
Research assistent A 
 
Groep VIII    (140-159.5 punt) 
Medewerker financiële administratie 
Research assistent B 
Expediënt 
 
 
Groep IX    (160-179.5 punt) 
Research medewerker A 
Management assistent marketing support 
 
Groep X     (180-199.5 punt) 
Business support branchegroep  
Medewerker customer services 
Research medewerker B 
Chef expeditie 
Systeembeheerder 
Personeelsfunctionaris  
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Norit KLAZIENAVEEN juni 2004  
 
Groep IV   (60-79.5 punt) 
Medewerker kl.verp./Norithene 
Medewerker servicedienst 
Bedieningsman verpakken 
 
Groep V    (80-99.5 punt) 
Turfautochauffeur 
Portier/telefonist 
Logistiek medewerker 
Bedieningsman menginstallatie 
 
Groep VI   (100-119.5 punt) 
2e Procesoperator 
Magazijnbeheerder TD 
Medewerker bedrijfsadministratie 
2e Monteur WTB 
Voorman expeditie 
Voorman bedieningspersoneel 
 
Groep VII   (120-139.5 punt) 
Allround operator  
WTB-operator 
Assistent sal.adm./kassier 
Analist 
1e Monteur WTB 
1e Elektromonteur 
Assistent inkoper 
1e Medewerker bedrijfsadministratie 
Coördinator TD-magazijn 
Voorman kl. verp./Norithene 
 
Groep VIII   (140-159.5 punt) 
Hoofdoperator 
E&I-technicus 
 
 
Groep IX   (160-179.5 punt) 
Chefmonteur WTB 
Salarisadministrateur 
Chemisch analist 
1e Medewerker bedrijfsbureau/applicatiebeheer 
 
Groep X    (180-199.5 punt) 
Shiftmanager  
Chefmonteur E&I 
Chef laboratorium 
Engineer E&I 
Systeembeheerder 
Chef logistiek 
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Norit Zaandam juni  2004 
 
 
Groep III   (40-59.5 punt) 
Medewerker serviceploeg 
 
Groep IV   (60-79.5 punt) 
Operator activatie 
Operator reactivatie 2-ploegen 
 
Operator expeditie/mengerij 
Allround medewerker serviceploeg 
 
Groep V    (80-99.5 punt) 
2e Operator activatie 
2e Operator expeditie/mengerij 
 
Groep VI   (100-119.5 punt) 
2e Allround operator 
Onderhoudsmonteur WTB / E 
Voorman serviceploeg 
Medewerker TD-magazijn 
Administratief medewerker  
 
Groep VII   (120-139.5 punt) 
1e Operator  
1e Operator expeditie/mengerij 
1e Monteur WTB / E 
Chemisch analist 
 
Groep VIII   (140-159.5 punt) 
Chemisch analist KCS 
Tekenaar/constructeurM&R technicus 
 
Groep IX   (160-179.5 punt) 
Hoofdoperator  
Teamleider expeditie/mengerij 
Teamleider laboratorium 
Inkoper / locatiebureau 
 
Groep X    (180-199.5 punt) 
Chefmonteur WTB / E  
Process control engineer 
Constructeur/projectleider 
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BIJLAGE II 
 
 

      

           

Leeftijdenschaal           
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BIJLAGE III 
 
 
WINSTDELINGSREGELING 
 
ARTIKEL 1 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. Vennootschap: 
 Norit Nederland B.V.  
 
b. Werknemer: 
 iedere werknemer in dienst van de vennootschap 
 
c. Boekjaar: 

het kalenderjaar waarover het rendementspercentage is vastgesteld op basis waarvan de 
uitkering wordt berekend 

 
d. Rendementspercentage: 
 bedrijfsresultaat/geïnvesteerd vermogen 
 
e. Bedrijfsresultaat: 
 bedrijfsresultaat behaald door de activiteiten van Actieve Kool en Personal Care in Nederland  
 
f. Geïnvesteerd vermogen: 
 totaal van de activa, gecorrigeerd voor: 
 – liquide middelen en effecten; 
 – financiële vaste activa; 
 – activa in uitvoering 
 
g. Jaarinkomen: 
 12x het bruto roosterinkomen conform artikel 2 CAO op het moment van uitkering 
 
h. Spaarregeling: 
 spaarregeling van de vennootschap, zoals opgenomen in de Personeelsgids 
 
 
ARTIKEL 2 
 
GERECHTIGDEN 
 
1. Voor winstuitkering komen in aanmerking alle werknemers die op het tijdstip van de 

betaalbaarstelling in dienst van de vennootschap zijn en in het boekjaar ten minste 3 
maanden in dienst van de vennootschap zijn geweest. 

 
 In afwijking van het voorgaande zal de uitkering ook geschieden: 
 

a. aan hen die wegens WAO, VUT, (pre-)pensionering, of op eigen verzoek de dienst 
van de vennootschap hebben verlaten in of na afloop van het boekjaar, doch voor 
het tijdstip van de uitkering; 

 
b. aan de weduwen, of bij ontstentenis van deze, aan de minderjarige kinderen van 

overleden werknemers, mits deze werknemers in het boekjaar ten minste 3 
maanden in dienst van de vennootschap zijn geweest. 

 
2. Werknemers die slechts een gedeelte van het boekjaar in dienst van de vennootschap zijn 

geweest, komen in aanmerking voor een winstuitkering, gebaseerd op het aantal maanden 
dat het dienstverband in het betreffende boekjaar heeft geduurd. 

 
3. Werknemers met een dienstverband voor minder dan de normale arbeidsduur komen in 

aanmerking voor een winstuitkering pro rato parte, één en ander onverminderd het bepaalde 
in lid 1 en 2 van dit artikel. 
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ARTIKEL 3 
 
BEPALING VAN DE HOOGTE VAN DE WINSTUITKERING 
 
1. De hoogte van de winstuitkering zal worden vastgesteld door het accountantskantoor 

PricewaterhouseCoopers, met inachtneming van het navolgende. 
 
2. De hoogte van de winstuitkering is afhankelijk van de hoogte van het 

rendementspercentage, te berekenen op de wijze, zoals aangegeven in artikel 1. 
 
 
Bij een   zal het winstuit- 
rendements-  keringspercentage 
percentage van:  bedragen: 
 
 8 tot 11   1% 
11 tot 12  2% 
12 tot 13  3% 
13 en hoger  4% 
 
Het winstuitkeringspercentage zal worden toegepast op het jaarinkomen, met dien verstande dat per 
procent winstuitkering minimaal een bedrag gelijk aan een-achtste deel van het overeengekomen 
minimumbedrag voor de vakantietoeslag zal worden uitgekeerd bij dienstverband met een normale 
arbeidsduur. 
 
 
ARTIKEL 4 
 
TIJDSTIP VAN DE BETAALBAARSTELLING 
 
De op basis van deze regeling voor elke werknemer berekende winstuitkering wordt met de 
salarisbetaling van september volgend op het boekjaar betaalbaar gesteld. 
 
 
ARTIKEL 5 
 
SPAARREGELING 
 
De werknemer kan kiezen voor een winstuitkering in contanten en/of om de winstuitkering te storten 
op een geblokkeerde spaar(loon)rekening. Gefacilieerd sparen kan slechts voor zover niet reeds 
maximaal gebruik is gemaakt van de wettelijk toegestane mogelijkheden. Een eventuele uitkering in 
contanten zal plaatsvinden onder toepassing van het relevante belasting- en premieregime. 
 
 
ARTIKEL 6 
 
LOOPTIJD 
 
Deze regeling zal gelden voor de looptijd van de CAO. 
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BIJLAGE IV 
 
 
Boek 7, Burgerlijk Wetboek 
 
Artikel 611 
De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te 
gedragen. 
 
Artikel 652 
1. Indien partijen een proeftijd overeenkomen, is deze voor beide partijen gelijk. 
2. De proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen. 
3. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden 

overeengekomen van ten hoogste twee maanden. 
4. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan een proeftijd worden 

overeengekomen van ten hoogste: 
a. een maand, indien de overeenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren; 
b. twee maanden, indien de overeenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer. 

5. Indien het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet op een kalenderdatum 
is gesteld, kan een proeftijd worden overeengekomen van ten hoogste een maand. 

6. Van de leden 4, onder a, en 5 kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling 
door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de 
werknemer. 

7. Elk beding waarbij de proeftijd niet voor beide partijen gelijk is dan wel op langer dan twee 
maanden wordt gesteld, alsmede elk beding waarbij door het aangaan van een nieuwe 
proeftijd de gezamenlijke proeftijden langer dan twee maanden worden, is nietig. 

 
Artikel 659 
1. De werknemer is verplicht de arbeid zelf te verrichten; hij kan zich daarin niet dan met 

toestemming van de werkgever door een derde doen vervangen. 
2. De rechtsvordering tot nakoming van de arbeidsverplichting van de werknemer onder de 

bepaling van een dwangsom of van gijzeling is niet toegelaten. 
 
Artikel 660 
De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid 
alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming van de 
werkgever, door of namens de werkgever binnen de grenzen van algemeen verbindende 
voorschriften, of overeenkomst aan hem, al dan niet tegelijk met andere werknemers, gegeven. 
 
Artikel 667 
1. Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij 

overeenkomst, bij de wet of door het gebruik aangegeven. 
2. Voorafgaande opzegging is in dat geval nodig: 

a. indien zulks bij schriftelijk aangegane overeenkomst is bepaald; 
b. indien volgens de wet of het gebruik opzegging behoort plaats te vinden en daarvan 
niet, waar zulks geoorloofd is, bij schriftelijk aangegane overeenkomst is afgeweken. 

3. Een arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 1 kan slechts tussentijds worden opgezegd 
indien voor ieder der partijen dat recht schriftelijk is overeengekomen. 

4. Indien een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst, die anders dan door 
rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, éénmaal of 
meermalen is voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussenpozen 
van niet meer dan drie maanden, is in afwijking van lid 1 voor de beëindiging van die laatste 
arbeidsovereenkomst voorafgaande opzegging nodig. De termijn van opzegging wordt 
berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. 

5. Van een voortgezette arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid 4 is eveneens sprake indien 
eenzelfde werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die 
redelijkerwijze geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkanders 
opvolger te zijn. 

6. Voor de beëindiging van een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is 
voorafgaande opzegging nodig. 

7. Een beding, krachtens hetwelk de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wegens het 
in het huwelijk treden van de werknemer of wegens het aangaan van een geregistreerd 
partnerschap door de werknemer, is nietig. 

8. Een beding, krachtens hetwelk de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt wegens 
zwangerschap of bevalling van de werkneemster, is nietig. 
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Artikel 668 
1. Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd, bedoeld in artikel 667 lid 1, 

door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, wordt zij geacht voor dezelfde tijd, doch 
telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangegaan. 

2. Hetzelfde geldt, wanneer in de gevallen waarin opzegging nodig is, tijdige opzegging 
achterwege blijft en de gevolgen van de voortzetting der arbeidsovereenkomst niet 
opzettelijk zijn geregeld. 

 
Artikel 668a 
1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: 

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer 
dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze 
tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de 
laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; 

b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben 
opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste 
arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten 
tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid 
redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn. 

3. Lid 1, onderdeel a en laatste zinsnede, is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst 
aangegaan voor niet meer dan 3 maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde 
partijen aangegane arbeidsovereenkomst voor 36 maanden of langer. 

4. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de 
eerste arbeidsovereenkomst als bedoeld onder a of b van lid 1. 

5. Van de leden 1 tot en met 4 kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling 
door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de 
werknemer. 

 
Artikel 669 
Degene die de arbeidsovereenkomst opzegt, geeft de andere partij op diens verzoek schriftelijk 
opgave van de reden van opzegging. 
 
Artikel 670 
1. De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot het 

verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid: 
a. ten minste twee jaren heeft geduurd, of 
b. een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming als bedoeld in 

artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 door de Centrale 
organisatie  Werk en Inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet Structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is ontvangen. 
Voor de berekening van de termijn, bedoeld in onderdeel a, worden perioden van 
ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid tengevolge van zwangerschap 
voorafgaand aan het zwangerschapsverlof en perioden van ongeschiktheid tijdens 
het zwangerschaps- of bevallingsverlof, bedoeld in artikel 3:1, tweede en derde lid, 
van de Wet arbeid en zorg, niet in aanmerking genomen. Voorts worden perioden 
van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, anders dan bedoeld in de vorige 
zin, samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier 
weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode 
waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten overeenkomstig artikel 
3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, tenzij de ongeschiktheid 
redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. 

2. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster niet opzeggen gedurende 
de zwangerschap. De werkgever kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van 
een arts of van een verloskundige verlangen. Voorts kan de werkgever de 
arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet opzeggen gedurende de periode waarin zij 
bevallingsverlof als bedoeld in artikel 3:1, derde lid van de Wet Arbeid en Zorg geniet en na 
werkhervatting, gedurende het tijdvak van zes weken aansluitend op dat bevallingsverlof, 
dan wel aansluitend op een periode van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid die 
haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap en die aansluit 
op dat bevallingsverlof.  

3. De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer verhinderd is de 
bedongen arbeid te verrichten, omdat hij als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van 
zijn militaire dienst of vervangende dienst. 

4. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen met de werknemer die lid is van: 
1. een ondernemingsraad,  een groepsondernemingsraad, een vaste commissie van die 
raden of van een onderdeelcommissie van de ondernemingsraad, of van een 
personeelsvertegenwoordiging;   
2. een bijzondere onderhandelingsgroep of een Europese ondernemingsraad als bedoeld in 
de Wet op de Europese ondernemingsraden, dan wel die krachtens die wet optreedt als 
vertegenwoordiger bij een andere wijze van informatieverstrekking en raadpleging van 
werknemers. Indien de werkgever aan de ondernemingsraad of de personeelsvereniging een 
secretaris heeft toegevoegd, is de eerste volzin op die secretaris van overeenkomstige 
toepassing. Indien de werkgever aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, 
is de eerste volzin van dit lid van overeenkomstige toepassing op die secretaris. 
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5. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens het lidmaatschap van de 
werknemer van een vereniging van werknemers die krachtens haar statuten ten doel heeft 
de belangen van de leden als werknemer te behartigen dan wel wegens het verrichten van of 
deelnemen aan activiteiten ten behoeve van die vereniging, tenzij die activiteiten in de 
arbeidstijd van de werknemer worden verricht zonder toestemming van de werkgever. 

6. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer die daarvoor verlof heeft, 
niet opzeggen wegens het bijwonen van vergaderingen als bedoeld in artikel 643. Hetzelfde 
geldt indien tussen partijen geen overeenstemming over het verlof bestaat zolang de rechter 
omtrent het verlof niet heeft beschikt. 

7. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens de omstandigheid dat de 
werknemer zijn recht adoptieverlof of verlof voor het opnemen van een pleegkind als 
bedoeld in artikel 3:2 van de Wet arbeid en zorg, op kort- en langdurend zorgverlof als 
bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wet arbeid en zorg, dan wel zijn recht op ouderschapsverlof 
als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg geldend maakt. 

8. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de in zijn onderneming werkzame 
werknemer niet opzeggen wegens de in artikel 662, lid 2, onderdeel a, bedoelde overgang 
van die onderneming. 

9. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens de omstandigheid dat de 
werknemer geen instemming verleent aan het werken op zondag als bedoeld in art. 5:6, 
tweede lid,,  tweede zin of vierde lid, van de Arbeidstijdenwet. 

10. De termijn van twee jaren, bedoeld in lid 1, onderdeel a, wordt verlengd: 
 a. met de duur van de vertraging indien de werkgever de aangifte bedoeld in artikel 38, 

eerste lid van de Ziektewet later doet dan in dat artikel is voorgeschreven; 
 b. met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van 

de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan dan in of op grond van 
dat artikel is voorgeschreven; 
c. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, eerste lid van de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, indien de wachttijd op grond van het zevende 
lid van dat artikel wordt verlengd; en 

 d. met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op 
grond van art. 71a, negende lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzkering heeft 
vastgesteld.  

11. Van de leden 1 en 3 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst of 
bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. 

 
Artikel 670a 
1. De werkgever kan zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter de 

arbeidsovereenkomst niet opzeggen met een werknemer die: 
a. geplaatst is op een kandidatenlijst voor een ondernemingsraad dan wel een 

personeelsvertegenwoordiging of korter dan twee jaar geleden lid is geweest van 
een ondernemingsraad, van een centrale ondernemingsraad, van een 
groepsondernemingsraad of van een commissie van die raden, van een 
personeelsvertegenwoordiging of van een bijzondere onderhandelingsgroep of een 
Europese ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Europese 
ondernemingsraden dan wel die korter dan twee jaar geleden krachtens die wet is 
opgetreden als vertegenwoordiger bij een andere wijze van informatieverstrekking 
en raadpleging van werknemers; 

b. lid is van een voorbereidingscommissie van een ondernemingsraad, van een 
centrale ondernemingsraad of van een groepsondernemingsraad; 

c. als deskundige werknemer als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 werkzaam is; 

d. als een functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 62 van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens werkzaam is.  

2. De toestemming van de kantonrechter wordt gevraagd bij verzoekschrift. De kantonrechter 
verleent de toestemming slechts indien de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat 
opzegging geen verband houdt met een omstandigheid als bedoeld in lid 1. Van de uitspraak 
staat geen hoger beroep of beroep in cassatie open. 

 
Artikel 670b 
1. De artikelen 670 en 670a zijn niet van toepassing bij een opzegging gedurende de proeftijd 

of wegens een dringende reden. 
2. De leden 1 tot en met 9 van artikel 670 en artikel 670a zijn niet van toepassing indien de 

werknemer schriftelijk met de opzegging instemt of indien de opzegging geschiedt wegens 
de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel van de 
onderneming, waarin de werknemer uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is. De opzegging 
wegens beëindiging van de werkzaamheden kan evenwel niet betreffen de werkneemster die 
zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet als bedoeld in artikel 3:1 van de Wet arbeid en 
zorg.  

3. Artikel 670, lid 1, aanhef en onder a, is niet van toepassing, indien de werknemer die in 
verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te 
verrichten, zonder deugdelijke grond weigert: 

 a. gevolg te geven aan door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige 
gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem 
aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in staat te stellen de eigen of 
passende arbeid te verrichten; 
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 b. passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 3 te verrichten waartoe de werkgever hem 
in de gelegenheid stelt; 

 c. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van 
aanpak als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen dan wel artikel 71a, tweede lid, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 
Artikel 672 
1. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of 

door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen. 
2. De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een 

arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: 
a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; 
b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; 
c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; 
d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden. 

3. De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand. 
4. Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit 

Arbeidsverhoudingen 1945 is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen 
termijn van opzegging, verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende 
termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt. 

5. De termijn, bedoeld in lid 2, kan slechts worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst 
of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn kan 
schriftelijk worden verlengd. 

6. Van de termijn, bedoeld in lid 3, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van 
opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor 
de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer. 

7. Van lid 4 kan, voor zover het betreft de resterende termijn van opzegging van één maand, 
slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe 
bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer. 

8. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 
bestuursorgaan, mag de termijn van opzegging, bedoeld in lid 6, tweede volzin, voor de 
werkgever worden verkort, mits de termijn niet korter is dan die voor de werknemer. 

9. Voor de toepassing van lid 2 worden arbeidsovereenkomsten geacht eenzelfde, niet 
onderbroken arbeidsovereenkomst te vormen in geval van herstel van de 
arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 682. 

 
Artikel 674 
1. De arbeidsovereenkomst eindigt door de dood van de werknemer. 
2. Niettemin is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over 

de periode vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na 
die waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering te verlenen  
ten bedrage van het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam. 

3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder nagelaten betrekkingen verstaan de 
langstlevende der echtgenoten danwel geregistreerde partners van wie de werknemer niet 
duurzaam gescheiden leefde dan wel degene met wie de arbeider ongehuwd samenleefde, 
bij ontstentenis van deze de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen en bij ontstentenis 
van dezen degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van 
bestaan hij grotendeels voorzag. Van ongehuwd samenleven als bedoeld in de eerste zin is 
sprake indien twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding voeren, met 
uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad. Van een gezamenlijke huishouding als 
bedoeld in de tweede zin is sprake indien de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in 
dezelfde woning en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren 
van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars 
verzorging voorzien. 

4. De overlijdensuitkering, bedoeld in lid 2, kan worden verminderd met het bedrag  
van de uitkering dat aan de nagelaten betrekkingen ter zake van het overlijden van de 
werknemer toekomt krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachtens de Toeslagenwet. 

5. Lid 2 geldt niet indien de werknemer onmiddellijk voorafgaande aan het overlijden door 
toepassing van artikel 629 lid 3, geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 629 lid 1 
of indien ten gevolge van het toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een 
uitkering krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

6. Van dit artikel kan niet ten nadele van de nagelaten betrekkingen worden afgeweken. 
  
Artikel 675 
De arbeidsovereenkomst eindigt niet door de dood van de werkgever, tenzij uit de overeenkomst het 
tegendeel voortvloeit. Echter zijn zowel de erfgenamen van de werkgever als de werknemer bevoegd 
de arbeidsovereenkomst, voor een bepaalde tijd aangegaan, op te zeggen met inachtneming van de 
artikelen 670, 670a en 672, als ware zij aangegaan voor onbepaalde tijd. Wanneer de nalatenschap 
van de werkgever ingevolge artikel 13 van Boek 4 wordt verdeeld, komt de bevoegdheid van de 
erfgenamen, bedoeld in de vorige zin, toe aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner. 
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Artikel 676 
1. Indien een proeftijd is bedongen, is ieder der partijen, zolang die tijd niet is verstreken, 

bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.  
2. Bij een zodanige opzegging zijn de artikelen 681 en 682 niet van toepassing. 
 
Artikel 677 
1. Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een 

dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij. De partij 
die opzegt zonder een dringende reden of zonder gelijktijdige mededeling van de dringende 
reden doet, is schadeplichtig. 

2. De partij die opzegt tegen een eerdere dag dan tussen partijen geldt, is schadeplichtig. 
3. Eveneens is schadeplichtig de partij die door opzet of schuld aan de wederpartij een 

dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, indien 
de wederpartij van die bevoegdheid heeft gebruik gemaakt of de rechter op die grond 
krachtens artikel 685 de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden. 

4. Ingeval één der partijen schadeplichtig is, heeft de wederpartij de keus de in artikel 680 
genoemde gefixeerde schadevergoeding of een volledige schadevergoeding te vorderen. 

5. Het niet in acht nemen van artikel 670, leden 1 tot en met 9, of van artikel 670a maakt de  
werkgever niet schadeplichtig. De werknemer kan in die gevallen gedurende twee maanden 
na de opzeggin van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de vernietigingsgrond. Het 
beroep op de vernietigingsgrond geschiedt door kennisgeving aan de werkgever. Artikel 55 
van Boek 3 is niet van toepassing. 

 
Artikel 678 
1. Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van artikel 677 

beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten 
gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: 
a. wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft 

misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk 
valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige 
arbeidsovereenkomst is geëindigd; 

b. wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de 
arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden; 

c. wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander 
liederlijk gedrag; 

d. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere 
misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt; 

e. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn 
medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt; 

f. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn 
medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de 
wetten of de goede zeden; 

g. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de 
werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt; 

h. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen 
aan ernstig gevaar blootstelt; 

i. wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de 
werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt; 

j. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, 
hem door of namens de werkgever verstrekt; 

k. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de 
arbeidsovereenkomst hem oplegt; 

l. wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen 
arbeid te verrichten. 

3. Bedingen waarbij aan de werkgever de beslissing wordt overgelaten of er een dringende 
reden in de zin van artikel 677 lid 1 aanwezig is, zijn nietig. 

 
Artikel 679 
1. Voor de werknemer worden als dringende redenen in de zin van artikel 677 lid 1 beschouwd 

zodanige omstandigheden, die ten gevolge hebben dat van de werknemer redelijkerwijze niet 
kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

2.    Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: 
a. wanneer de werkgever de werknemer, diens familieleden of huisgenoten 

mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt, of gedoogt dat 
dergelijke handelingen door een van de huisgenoten of ondergeschikten worden 
gepleegd; 

b. wanneer hij de werknemer, diens familieleden of huisgenoten verleidt of tracht te 
verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden, of gedoogt dat 
een dergelijke verleiding of poging tot verleiding door een van zijn huisgenoten of 
ondergeschikten worden gepleegd; 

c. wanneer hij het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet; 
d. wanneer hij, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, niet op behoorlijke wijze 

daarin voorziet; 
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e. wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te 
verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid verschaft; 

f. wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te 
verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet of niet in behoorlijke mate 
verschaft; 

g. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de 
arbeidsovereenkomst hem oplegt; 

h. wanneer hij, zonder dat de aard van de arbeidsovereenkomst dit medebrengt, de 
werknemer niettegenstaande diens weigering gelast arbeid in het bedrijf van een 
andere werkgever te verrichten;’ 

i. wanneer de voortduring van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer zou zijn 
verbonden met ernstige gevaren voor leven, gezondheid, zedelijkheid of goede 
naam, die niet duidelijk waren ten tijde van het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst; 

j. wanneer de werknemer door ziekte of andere oorzaken zonder zijn toedoen buiten 
staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten. 

3. Bedingen waarbij aan de werknemer de beslissing wordt overgelaten of er een dringende reden 
in de zin van artikel 677 lid 1 aanwezig is, zijn nietig. 

 
Artikel 680 

1. De gefixeerde schadevergoeding, bedoeld in artikel 677 lid 4, is gelijk aan het bedrag van 
het in geld vastgesteld loon voor de tijd, dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige 
opzegging had behoren voort te duren. 

2. Is het loon van de werknemer, hetzij voor het geheel, hetzij gedeeltelijk, niet naar tijdruimte 
vastgesteld, dan geldt de maatstaf van artikel 618. 

3. Elk beding waarbij ten behoeve van de werknemer een gefixeerde schadevergoeding tot een 
lager bedrag wordt bedongen is nietig. 

4. Bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement mag een gefixeerde schadevergoeding tot een 
hoger bedrag worden vastgesteld. 

5. De rechter is bevoegd de gefixeerde schadevergoeding, zo deze hem met het oog op de 
omstandigheden van het geval bovenmatig voorkomt, op een kleinere som te bepalen, doch 
niet op minder dan het in geld vastgesteld loon voor de duur van de opzeggingstermijn 
ingevolge artikel 672, noch op minder dan het in geld vastgesteld loon voor 3 maanden. 

6. Indien de door de werknemer verschuldigde gefixeerde schadevergoeding meer bedraagt 
dan het in geld vastgesteld loon voor een maand of de door de werkgever verschuldigde 
gefixeerde schadevergoeding meer bedraagt dan het in geld vastgesteld loon voor 3 
maanden, kan de rechter toestaan dat de schadevergoeding op de door hem te bepalen 
wijze in termijnen wordt betaald. 

7. Over het bedrag van de verschuldigde gefixeerde schadevergoeding is de wettelijke rente 
verschuldigd, te rekenen van de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. 

 
Artikel 680a 

De rechter is bevoegd een vordering tot doorbetaling van loon die gegrond is op de 
vernietigbaarheid van de opzegging van de arbeidsovereenkomst te matigen, indien toewijzing in 
de gegeven omstandigheden tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden, doch op niet minder dan 
het in geld vastgestelde loon voor de duur van de opzegtermijn ingevolge artikel 672 noch op 
minder dan het in geld vastgestelde loon voor drie maanden. 

 
Artikel 681 

1. Indien één van de partijen de arbeidsovereenkomst, al of niet met inachtneming van de voor 
de opzegging geldende bepalingen, kennelijk onredelijk opzegt, kan de rechter steeds aan de 
wederpartij een schadevergoeding toekennen. 

2. Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal onder andere kennelijk 
onredelijk geacht worden: 
a. Wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave van een 

voorgewende of valse reden; 
b. Wanneer, mede in aanmerking genomen de voor de werknemer getroffen 

voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden om ander passend werk te 
vinden, de gevolgen van de opzegging voor hem te ernstig zijn in vergelijking met 
het belang van de werkgever bij de opzegging; 

c. Wanneer deze geschiedt in verband met een verhindering van de werknemer om de 
bedongen arbeid te verrichten als bedoeld in artikel 670 lid 3; 

d. Wanneer deze geschiedt in afwijking van een in de bedrijfstak of de onderneming 
krachtens wettige regeling of gebruik geldende getalsverhouding- of 
anciënniteitregeling, tenzij hiervoor zwaarwichtige gronden aanwezig zijn; 

e. Wanneer deze geschiedt wegens het enkele feit dat de werknemer met een beroep 
op een ernstig gewetensbezwaar weigert de bedongen arbeid te verrichten. 

 
3. Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zal onder andere kennelijk 

onredelijk geacht kunnen worden: 
a. Wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave van een 

voorgewende of valse reden; 
b. Wanneer de gevolgen van de opzegging voor de werkgever te ernstig zijn in 

vergelijking met het belang van de werknemer bij de opzegging. 
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4. Een beding waarbij aan één van de partijen de beslissing wordt overgelaten of de 
arbeidsovereenkomst al of niet kennelijk onredelijk is opgezegd, is nietig. 

 
Artikel 682 

1. De rechter kan de partij die schadeplichtig is geworden volgens artikel 677 of die de 
arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk opzegt, ook veroordelen de arbeidsverhouding te 
herstellen. 

2. Indien de rechter een zodanige veroordeling uitspreekt, kan hij bepalen voor of op welk 
tijdstip de arbeidsverhouding moet worden hersteld en kan hij de voorziening treffen 
omtrent de rechtsgevolgen van de onderbreking. 

3. De rechter kan in het vonnis, houdende de veroordeling tot herstel van de 
arbeidsverhouding, bepalen dat de verplichting tot herstel vervalt door betaling van de een 
in het vonnis vastgestelde afkoopsom. Is in het vonnis geen afkoopsom vastgesteld, dan zal 
de rechter deze alsnog vaststellen, indien een van de partijen daartoe een verzoek indient. 
Een zodanig verzoek schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis, voor zover het betreft de 
veroordeling tot herstel van de arbeidsverhouding, totdat op het verzoek is beslist, met dien 
verstande dat de werkgever in ieder geval verplicht blijft gedurende de schorsing het loon te 
betalen. 

4. De rechter stelt de hoogte van de afkoopsom met het oog op de omstandigheden van het 
geval naar billijkheid vast; hij kan toestaan dat de afkoopsom op door hem te bepalen wijze 
in termijnen wordt betaald. 

5. Indien een afkoopsom wegens het niet naleven van een verplichting om een 
arbeidsverhouding te herstellen op andere wijze is vastgesteld, kan de rechter het bedrag 
van de verschuldigde afkoopsom op verzoek van de meest gerede partij wijzigen in zodanig 
bedrag als hem met het oog op de omstandigheden van het geval billijk zal voorkomen en 
kan hij toelaten dat de afkoopsom op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. 

 
Artikel 683 

1. Iedere rechtsvordering krachtens artikelen 677 lid 4, 681 lid 1 en 682 lid 1, verjaart na 
verloop van zes maanden. 

2. Iedere rechtsvordering van de werknemer in verband met de vernietiging van de opzegging 
van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 677 lid 5, verjaart na verloop van zes 
maanden. 

 
Artikel 684 

1. Indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor langer dan vijf jaren of voor de duur van 
het leven van een bepaalde persoon, is niettemin de werknemer bevoegd, van het tijdstip 
waarop vijf jaren sedert haar aanvang zijn verlopen, haar op te zeggen met inachtneming 
van een termijn van zes maanden. 

2. Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. 
 
Artikel 685 

1. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de kantonrechter te wenden met het 
verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. Elk beding 
waarbij deze bevoegdheid wordt uitgesloten of beperkt, is nietig. De kantonrechter kan het 
verzoek slechts inwilligen indien hij zich ervan heeft vergewist of het verzoek verband houdt 
met het bestaan van een opzegverbod als bedoeld in de artikelen 647, 648, 670 en 670a of 
enig ander verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.  

2. Als gewichtige redenen worden beschouwd omstandigheden die een dringende reden als 
bedoeld in artikel 677 lid 1 zouden hebben opgeleverd indien de arbeidsovereenkomst 
deswege onverwijld opgezegd zou zijn, alsook veranderingen in de omstandigheden, welke 
van dien aard zijn, dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd 
behoort te eindigen. 

3. Het verzoek wordt gedaan aan de ingevolge de tweede afdeling van de derde titel van het 
eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevoegde kantonrechter, dan 
wel aan de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de arbeid gewoonlijk wordt verricht. 

4. Het verzoekschrift vermeldt de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, alsmede de 
naam en de woonplaats of bij gebreke van een woonplaats in Nederland het werkelijk verblijf 
van de wederpartij. 

5. De kantonrechter kan, indien het verzoek verknocht is aan een zaak die tussen dezelfde 
personen reeds voor een andere rechter aanhangig is, de verwijzing naar die andere rechter 
bevelen. De griffier zendt een afschrift van de beschikking, alsmede het verzoekschrift en de 
overige stukken van het geding ter verdere behandeling aan de rechter naar wie verwezen 
is. 

6. De behandeling vangt niet later aan dan in de vierde week volgende op die waarin het 
verzoekschrift is ingediend. 

7. Indien de rechter het verzoek inwilligt, bepaalt hij op welk tijdstip de arbeidsovereenkomst 
eindigt. 

8. Indien de rechter het verzoek inwilligt wegens veranderingen in de omstandigheden kan hij, 
zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt, aan een van 
de partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding toekennen; hij kan toestaan dat de 
vergoeding op door hem te bepalen wijze in termijnen wordt betaald. 
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9. Alvorens een ontbinding waaraan een vergoeding verbonden wordt, uit te spreken, stelt de 
rechter de partijen van zijn voornemen in kennis en stelt hij een termijn, binnen welke de 
verzoeker de bevoegdheid heeft zijn verzoek in te trekken. Indien de verzoeker dat doet, zal 
de rechter alleen een beslissing geven omtrent de proceskosten. 

10. Lid 9 is van overeenkomstige toepassing indien de rechter voornemens is een ontbinding uit 
te spreken zonder daaraan een door de verzoeker verzochte vergoeding te verbinden. 

11. Tegen een beschikking krachtens dit artikel kan hoger beroep noch cassatie worden 
ingesteld. 

 
Artikel 686 

De bepalingen van deze afdeling sluiten voor geen van beide partijen de mogelijkheid uit van 
ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en van 
schadevergoeding. De ontbinding kan slechts door de rechter worden uitgesproken, 
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BIJLAGE V 

 
 
KLACHTREGELING 
 
Artikel 1 
 
Definities 

1. Klacht: 
Elke schriftelijke uiting van ongenoegen van de werknemer over een hem persoonlijk 
betreffende aangelegenheid in verband met de arbeid, de arbeidsvoorwaarden en de 
arbeidsomstandigheden. 
 
Geen voorwerp van klacht kunnen zijn algemeen geldende, al dan niet wettelijke 
voorschriften, de CAO en bepalingen van de CAO die voor de onderneming van toepassing 
is, voor zoverre de wijze van naleving daarbij is bepaald. 

 
2. Klachtenbegeleider: 

Een door de indiener van een klacht gekozen, in de onderneming werkzame persoon, die 
hem bijstaat bij de indiening en verdere behandeling van de klacht. 

 
 
Artikel 2 
 

1. De werknemer kan bij de werkgever een klacht indienen. 
 

2. De werknemer kan zich bij de indiening en verdere behandeling van een klacht laten bijstaan 
door een klachtenbegeleider. 

 
Artikel 3 
 

1. De werkgever neemt een klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. 
 

2. Tenzij aan een klacht onmiddellijk geheel tegemoet wordt gekomen, stelt de werkgever 
alvorens op een klacht te antwoorden, de werknemer en/of diens klachtenbegeleider in de 
gelegenheid de klacht mondeling toet te lichten. 

 
3. De werkgever geeft binnen redelijke tijd schriftelijk en gemotiveerd antwoord aan de 

werknemer, waarbij wordt aangegeven of, en zo ja op welke wijze, daaraan tegemoet wordt 
gekomen. 

 
Artikel 4 

 
De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer die een klacht heeft ingediend of als 
klachtenbegeleider optreedt, niet in verband daarmee wordt benadeeld in zijn positie als 
werknemer. 

 
Artikel 5 
 

Ieder die betrokken is bij de behandeling van een klacht en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens die een vertrouwelijke behandeling behoeven, is verplicht tot geheimhouding daarvan, 
tenzij een wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking daarvan verplicht.  
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Arbeidsduur  
* dagdienst      8.1  7 
* 2-ploegendienst      8.2  7 
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* uitsluiting      4.1  3 
* wilde staking      4.7  4 
 
Technologische informatie     4.10  4 
Toeslag  
* persoonlijke toeslag   12.2.c  11 
* toeslag op schaalsalaris   13.7  13 
* ploegentoeslag    14  13 
* overwerkvergoeding   15  14 
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Uitzendbureau  
* vervulling vacatures     7.1.d  6 
* en O.R.       7.1.3, 7.7.c 6; 7 
 
Vacature  
* melding CWI      7.1.b  6 
* invulling uit zgn. zwakke groeperingen   7.1.c  6 
* invulling met uitzendkrachten    7.1.d  6 
* voorrang bij vervulling     7.3  6 
Vakantie  
* basis vakantiedagen   20.2a  16 
* extra vakantiedagen   20.2b  16 
* reeds verworven vakantierechten  20.4  17 
* aaneengesloten vakantie   20.5  17 
* stoppen opbouw  vakantierechten  20.7  17 
* beëindiging dienstverband   20.8  18 
* en opzegtermijn    20.8  18 
* minimum vakantietoeslag   21.1  18 
* samenvallen vakantie- en verzuimdag 22.3  19 
Vakbondsfaciliteiten  
* verlenen faciliteiten   29.1  23 
* maximering beschikbare uren  29.2  23 
* bijwonen van bijeenkomsten  29.2  23 
Veiligheid     25  21 
Verhuizing     22.2.i  19 
Verlofdagen oudere werknemers  23  20 
Verjaring vakantierechten   20.9  18 
Verschoven uren    16.6  15 
Verzuim 
* bij overwerk    10.4  9 
* bijwonen vergaderingen 
 vakverenigingen    29.2  23 
* met behoud van salaris    22  19 
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Waarneming hogere functie   13.7  13 
Werkgelegenheid 
* inkrimping      4.2  3 
Werkgeversbijdrage      4.9  4 
Winstdeling     bijlage III 28 
Wijziging sociaal economische omstandigheden   6.1  5 
 
Ziekte 
* op een ADV-dag    9.2, 9.3  8 
* aanvulling op ziektegeld   18.2  15 
Ziekteverzuim       4.13  4 
Zon- en feestdagen 
* opsomming    19.2  16 
* werken op    19.4  16 
 
 


