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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
voor de Coöperatie AVEBE U.A. te  
Veendam, voor de periode 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2015. 
 
Tussen 
 
de Coöperatie AVEBE U.A. te Veendam 
 
ter ene zijde 
 
en 
 
FNV, Amsterdam; 
CNV Vakmensen, Utrecht; 
De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, Culemborg;  
 
elk als partij ter andere zijde, is de volgende  
collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aangegaan: 
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1  Definities 
 
  In deze cao wordt verstaan onder: 
 Werkgever:  Coöperatie AVEBE U.A. 
 
 Vakorganisatie: FNV en/of CNV Vakmensen en/of De Unie. 
 
 Werknemer: iedere persoon (m/v) die met de werkgever een individuele 

arbeidsovereenkomst is aangegaan en is ingedeeld in de salarisgroepen 1 tot 
en met 14. 

 
 Deeltijdwerker een werknemer die op grond van zijn arbeidsovereenkomst niet een volledige 

normale dagtaak en/of minder dan het normale aantal dagen per week arbeid 
verricht. De bepalingen van de cao worden naar rato toegepast, voor zover 
van toepassing. 

 
 Schaalsalaris: het salaris zoals bedoeld in artikel 17. 
 
 Maandinkomen:  het schaalsalaris vermeerderd met de eventuele ploegentoeslag, persoonlijke 

toeslag of suppletiesalaris. 
 
 Salaris per uur: 0,6% van het schaalsalaris 
 
 Dienstrooster:  een door de werkgever vastgestelde werktijdregeling voor een week of langer, 

die geldt voor de werknemers, die werkzaam zijn in een bepaalde dienst als 
bedoeld in artikel 12 lid 2 (ploegendienst). 

 
 Kalenderweek:  een periode van 7 etmalen, waarvan het eerste etmaal aanvangt bij het begin 

van de eerste dienst op maandagochtend. 
 
 Kalendermaand:  een volle maand, die geacht wordt aan te vangen op de eerste van de maand 

te 0.00 uur. In geval van ploegendienst: een volle maand, die geacht wordt 
aan te vangen aan het begin van de eerste in die maand aanvangende 
dienst. 
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 Feestdagen:  – nieuwjaarsdag 
   – paaszondag 
   – paasmaandag 
   – Hemelvaartsdag 
   – pinksterzondag 
   – pinkstermaandag 
   – eerste kerstdag 
   – tweede kerstdag 
   – Koningsdag  
   – nationale Bevrijdingsdag 5 mei (eens per 5 jaar) 
 
 Gelijkstelling huwelijk en samenwonen  
 Voor echtgenote kan in de daarvoor van toepassing zijnde bepalingen van de cao steeds gelezen 
 worden echtgenoot. 
 Als echtgenoot zal ook diegene beschouwd worden waarmee de werknemer formeel aantoonbaar 

duurzaam samenwoont (via overlegging van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst). 
 
 
Artikel 2  Verplichtingen van partijen 
 
1.   Vredesplicht   
  Partijen verplichten zich met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van deze cao te zullen 

bevorderen, geen enkele actie te zullen voeren of te bevorderen, die beoogt wijziging te brengen in 
deze cao op een andere wijze dan die, omschreven in artikel 31 (tussentijdse wijzigingen), en deze 
cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 

 
2.   Geschillen   
  In geval van een geschil, dat verband houdt met de uitleg, toepassing of nakoming van deze cao, 

zullen partijen geen staking of uitsluiting toepassen of bevorderen. 
 
3.   Gelijke kansen mannen en vrouwen  
  Partijen wijzen discriminatie bij tewerkstelling af en verklaren zich te willen inzetten om gelijke kansen 
  voor mannen en vrouwen in het arbeidsproces te bevorderen. 
  
 
Artikel 3  Verplichtingen van de werkgever 
 
1.   Nakoming   
  De werkgever is gehouden deze cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 
 
2.  Individuele arbeidsovereenkomst 
  De werkgever is gehouden met iedere werknemer bij zijn indiensttreding een individuele 
  arbeidsovereenkomst aan te gaan, waarbij deze cao en eventueel in het bedrijf van de werkgever 
  geldende interne regelingen van toepassing worden verklaard. In deze arbeidsovereenkomst worden 

onder andere vermeld: functiegroep, functiejaren en schaalsalaris van de werknemer. 
 
3.   Cao-boekje   
  De werkgever is gehouden nieuwe werknemers bij indiensttreding en bij wijziging alle werknemers 

een exemplaar van de cao of een overzicht van de wijzigingen beschikbaar te stellen. 
 
4.   Geheimhouding gegevens van werknemers  
  De werkgever is gehouden tot geheimhouding over alle hem bekend zijnde gegevens van de 
  werknemer, behalve in geval van een wettelijke verplichting of in opdracht of op verzoek van een 
  instantie, waarmee de werkgever in verband met de dienstbetrekking van de werknemer contacten 

onderhoudt (bijvoorbeeld verzekeraar, Arbo-dienst en UWV). 
 



AVEBE U.A. CAO 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2015 5 

5.   Gehandicapte werknemers 
  De werkgever zal bij aanstelling en tewerkstelling zoveel mogelijk gelijke kansen bieden 
  aan gehandicapten en niet-gehandicapten. De werkgever zal de dienstbetrekking met een 
  gehandicapte werknemer niet vanwege die handicap beëindigen. 
 
6.   Bijdrage vakbondsactiviteiten  
  Door de werkgever zal aan de Stichting Fonds Industriële Bedrijven jaarlijks een bijdrage worden 
  verleend voor vakbondsactiviteiten, overeenkomstig een door  AWVN,  FNV Bondgenoten, 
  CNV Vakmensen en De Unie getroffen regeling. 
 
 
Artikel 4  Verplichtingen van de werknemer 
 
1.   De werknemer is gehouden alle voor hem uit deze cao voortvloeiende verplichtingen naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 
 
2.   De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als goed werknemer te 

behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. 
 
3.   De werknemer is gehouden om alle hem door of namens de werkgever opgedragen 

werkzaamheden, voor zover deze binnen de grenzen van het sociaal beleid redelijkerwijze van hem 
kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en 
voorschriften in acht te nemen. 

    
4.   De werknemer is gehouden de aanwijzingen en voorschriften die door of namens de werkgever 

gegeven worden met betrekking tot orde, veiligheid en zedelijkheid, de interne regelingen en de 
gepubliceerde dienstroosters voor wat zijn arbeids- en rusttijd betreft na te leven. 

 
5.  Geheimhouding   
  a. De werknemer is gehouden tot geheimhouding over alle specifieke bedrijfsaangelegenheden, 

zoals onder andere over machinerieën, uitvindingen, recepten, bereidingswijzen en 
fabricagemethoden.  
Het is de werknemer daarnaast verboden om alle specifieke bedrijfsaangelegenheden, die hem 
tot geheimhouding verplichten, voor eigen gebruik aan te wenden. Deze verplichting geldt zowel 
gedurende het dienstverband als na beëindiging daarvan.  

 
  b. De werknemer is verplicht in het kader van de privacybescherming alle hem uit hoofde van zijn 

functie of anderszins ter kennis gekomen geregistreerde persoonsgegevens niet anders te 
gebruiken dan voor het doel waarvoor de registratie is ingesteld en voor de uitoefening van zijn 
functie nodig is, evenals niets hieromtrent aan onbevoegden mede te delen. 

 
  c. Het is de werknemer verboden om aan de werkgever of een met deze gelieerde onderneming 

toebehorende boeken, correspondentie, tekeningen, berekeningen en andere bescheiden in de 
ruimste zin op bovenstaande bedrijfsaangelegenheden betrekking hebbend, evenals daarvan 
gemaakte afschriften of aantekeningen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
werkgever of de betrokken gelieerde onderneming in zijn particulier bezit te houden, aan derden 
te tonen of ter beschikking te stellen. 

 
  d. Alle onder c bedoelde bescheiden, ook al zijn deze op papier aan de werknemer toebehorend 

gesteld, of aan hem persoonlijk geadresseerd, moeten desgevraagd, maar in ieder geval bij het 
einde van de dienstbetrekking, onmiddellijk aan de werkgever ter hand worden gesteld. 

 
6.   De werknemer is gehouden ook buiten de in de dienstroosters aangegeven uren arbeid te verrichten 

voor zover het bepaalde in de artikelen 12 (werktijden), 24 (overwerk) en 25 (verschoven uren) van 
deze cao van toepassing is en voor zover de werkgever de door of krachtens de Arbeidstijdenwet 
vastgestelde bepalingen in acht neemt. 

 
7.   De werknemer in de 2-, 3- of  5-ploegendienst is verplicht bij het niet opkomen van aflossing, hiervan 

onmiddellijk kennis te geven aan de werkgever, die tot taak heeft zo spoedig mogelijk een 
plaatsvervanger aan te wijzen. De werknemer mag zijn werkzaamheden niet verlaten voordat 
aflossing is geregeld. 
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SOCIAAL BELEID 
 
Artikel 5  Sociaal beleid 
 
1.   a.  Het sociaal beleid van AVEBE is enerzijds gericht op het zodanig kunnen inzetten van de bij 

iedere werknemer aanwezige capaciteiten, dat de ondernemingsdoelstellingen van groei en 
continuïteit kunnen worden bereikt. 

   Anderzijds richt het sociaal beleid zich op het scheppen van voorwaarden, die AVEBE tot een 
voor de werknemer aantrekkelijke werkomgeving maken. Een toekomstgericht en actief 
opleidingsbeleid speelt in dit beleid een centrale rol. 

 
  b.  Een wezenlijk aspect van het sociaal beleid is de medezeggenschap, waarin zowel de 

vakorganisaties als de OR een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren. Een intensief contact, 
gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect voor ieders verantwoordelijkheid is daarvoor een 
belangrijke voorwaarde. 

 
2.   Periodiek overleg   
  a.  Partijen voeren regelmatig - in beginsel 4 keer per jaar - overleg over de ontwikkelingen in het 

sociaal beleid en de werkgelegenheid bij de onderneming. Het karakter van dit overleg is 
informatieverschaffing, beeldvorming en gedachtewisseling. Doelstelling is dat partijen tijdig 
kunnen inspelen op ontwikkelingen, die belangrijke invloed hebben op de bedrijfssituatie en de 
kwaliteit en kwantiteit van de arbeid in een of meer vestigingen van de onderneming en rekening 
kunnen houden met elkaars opvattingen daarover. 

 
  b.  De werkgever zorgt ervoor, dat de informatie die van belang is voor het periodiek overleg zoals 

personeelsbezetting en budget, informatie over overwerk en verzuim, gespecificeerd naar 
onderdelen en sectoren tijdig beschikbaar is voor de vakorganisaties. De vakorganisaties zullen 
specifieke vragen om informatie tijdig bij de werkgever aanmelden. 

 
3.   Werkgelegenheid    
  a.  Het beleid van de werkgever is er mede op gericht om de werkgelegenheid binnen de 

onderneming in stand te houden. 
   Indien in verband met de ontwikkelingen in het belang van de continuïteit het voornemen bestaat 

om: 
   –  de bestaande werkgelegenheid in te krimpen; 
   –  een fusie aan te gaan; 
   – een bedrijf of een bedrijfsonderdeel te reorganiseren of te sluiten; 
   –  de personeelsbezetting te reorganiseren; 
   –  door (des)investeringen of invoering van nieuwe technologieën belangrijke verandering aan te 

brengen in de kwaliteit en/of kwantiteit van de arbeid, zullen de vakorganisaties daarover 
vroegtijdig worden geïnformeerd, alsmede over de mogelijke gevolgen. De vakorganisaties 
worden in de gelegenheid gesteld hun visie kenbaar te maken op een zodanig tijdstip, dat 
beïnvloeding van de voornemens nog mogelijk is. 

    In verband met het gestelde in dit artikel zal de werkgever de vakorganisaties, de OR en de 
werknemers, in deze volgorde, inlichten over de voorgenomen maatregelen. 

 
  b.  De werkgever zal bij de besluitvorming de sociale gevolgen betrekken, alsmede de visie van de 

vakorganisaties. Indien de maatregelen leiden tot verlies van arbeidsplaatsen, kunnen partijen 
een sociaal plan opstellen.  

 
4. Duurzame inzetbaarheid 

Partijen onderschrijven het groeiend belang van duurzame inzetbaarheid van de medewerker van 

AVEBE de komende jaren. Dit schept een toenemende gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

werkgever en werknemer in deze.  

Vanwege het opschorten van de pensioengerechtigde leeftijd, de toenemende eisen die aan het werk 

worden gesteld en de bijbehorende veranderingen in de organisatie. Maar ook de ontwikkelingen in 
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de maatschappij gerelateerd aan een terugtrekkende overheid op het gebied van zorg en welzijn laat 

zien dat werknemer en werkgever samen oplossingen op dit vlak moeten vinden. 

De wet verbetering Poortwachter is, evenals het Arbobeleidsplan, hierbij een belangrijk uitgangspunt 

voor zowel werkgever als werknemer. Duurzame inzetbaarheid vraagt om een proactieve houding 

van werkgever en werknemers. Niet alleen terugdringen van verzuim maar ook bevorderen van re-

integratie en het vergroten van de bewustwording over gezondheid en leefstijl. Hierin kunnen alle 

CAOpartners  elkaar versterken. Het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl, de 

maatregelen die deze bevorderen en de consequenties die ontstaan als niet de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid wordt genomen. Medewerkers kunnen vrijwillig gebruik maken van het pro 

actieve aanbod van instrumenten, die helpen bij leefstijlvraagstukken. Bijvoorbeeld het Periodiek 

Medisch Onderzoek of een fitnessabonnement. AVEBE vindt het van belang dat haar werknemers 

een actieve houding aan nemen bij het voorkomen van ziekte en verzuim door gebruik te maken van 

deze aangeboden hulpmiddelen en regelingen (o.a. “arbeidsgerelateerde zorg”) Hieronder valt ook 

het aanbieden van gezonde voeding in bedrijfsrestaurants op alle locaties en programma’s voor 

verslavingszorg (roken, medicatie, drugs, alcohol en gokverslaving) 

Duurzame inzetbaarheid wordt mede bevorderd door goed opgeleide en getrainde medewerkers, 

medewerkers die zicht hebben op hun competenties en betrokken zijn bij hun werkzaamheden. Ook 

hiervoor geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid o.a. voor de afspraken in de gesprekscyclus.  

AVEBE biedt ruimte voor opleiding en training door het beschikbaar stellen van tijd en middelen die 

passen bij de ontwikkelingen in de organisatie en bij haar medewerkers., zoals VAPRO opleidingen 

en de leiderschapstrainingen.  Leidinggevenden bieden faciliteiten en creëren de voorwaarden voor 

duurzame inzetbaarheid op het gebied van gezondheid, opleiding/ontwikkeling en 

betrokkenheid/zingeving, zoals Periodiek Medisch onderzoek, bedrijfsmaatschappelijke werk en 

individuele coaching.  

Betrokkenheid en tevredenheid zal periodiek worden gemeten met behulp van een door een externe 

partij uit te voeren onderzoek. Werkgever en werknemer dienen zich te allen tijde actief in te spannen 

om duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken. En daarmee de juiste oplossingen op maat te 

vinden.  

5.   Opleiding   
  a. Het opleidingsbeleid is voortdurend gericht op: 

  –  het toerusten van werknemers voor hun huidige en toekomstige functioneren; 
  –  de bevordering van de ontwikkeling en ontplooiing van hun capaciteiten; 
  –  de ontwikkelingen, zoals voorzien in de ondernemingsplannen. 

 
  b. Opleiden is maatwerk, hetgeen betekent dat: 

  – opleidingen afgestemd moeten zijn op het kennisniveau, de ervaring, de vaardigheden en 
capaciteiten van de werknemer; 

  –  opleidingen niet alleen afgestemd moeten zijn op de behoeften van de organisatie, maar ook 
rekening houden met de behoeften en wensen van de werknemer; 

  –  rekening gehouden moet worden met het leervermogen van de werknemer; 
  –  opleiden geen selectie-instrument mag zijn. 
 

c. De werkgever start met opleiden om de flexibiliteit te vergroten, met name middels: 
– EVC (Erkenning Verworven Competenties)-trajecten, te beginnen met operators; 
– Training on the job.  

 
d. De inventarisatie van de opleidingsbehoefte en ontwikkeling van werknemers vindt plaats middels 

de gesprekscyclus. De gesprekscyclus is verder een middel om een goede afstemming te maken 
tussen wat de werkgever nodig heeft en wat de werknemer wil bereiken. 

 
e. Voor de werknemer jonger dan 18 jaar die een opleiding volgt, geldt dat de werkgever vier 

studiedagen kan toekennen.  
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6.   Vacatures   
  a.  Bij het vervullen van vacatures zal de werknemer het eerst in aanmerking komen voor de 

betrokken vacature. Dit zal gebeuren hetzij op grond van een personeels- of 
managementontwikkelingsprogramma, hetzij door middel van interne sollicitatie. 

 
  b.  Indien de interne sollicitatie niet resulteert in het vervullen van de betreffende vacature, zal met 

de betrokken werknemer worden nagegaan of het mogelijk is deze vacature te vervullen met de 
verplichting tot het volgen van een gerichte opleiding. 

 
7.   Normstelling tijdelijk personeel en uitzendkrachten  
  a.  Teneinde een zo groot mogelijk aantal eigen vaste werknemers in dienst te hebben 
   (uitvoeringsprotocol d.d. 25 september 1986) geldt per 1 juli 1989 een beperking van het 
   aantal tijdelijke en uitzendkrachten tot 3% van het totale aantal werknemers. 
 
  b.  De 3%-norm voor wat de tijdelijke en uitzendkrachten betreft, heeft betrekking op die tijdelijke en 

uitzendkrachten, die werkzaamheden uitvoeren, die naar hun aard door werknemers plegen te 
worden verricht en is gerelateerd aan de door de directie van AVEBE goedgekeurde operationele 
sterkte. 

 
  c.  De verdeling van het percentage van 3% is: 50% binnen de operationele sterkte en 50% 

daarboven van het aantal tijdelijke en uitzendkrachten, dat er op enig moment op grond van de 
norm mag zijn. 

 
  d.  Niet onder de 3%-norm vallen: 
   1. tijdelijke en uitzendkrachten, ingehuurd vanwege specifieke technische vaardigheden op 

projectmatige werkzaamheden van niet-structurele aard (b.v. de realisering van 
investeringsplannen), mits hierover vooraf in overleg met de OR overeenstemming is bereikt; 

   2. tijdelijk personeel, ingehuurd om langdurig zieke vaste werknemers te vervangen. 
    Onder langdurige ziekte wordt verstaan: afwezigheid wegens ziekte voor een periode langer 

dan 3 weken, waarbij na 3 weken in overleg met de OR wordt vastgesteld of de tijdelijke 
vervanger al dan niet onder de 3%-norm begrepen moet worden (met andere woorden of er 
sprake is van langdurige ziekte naar de toekomst toe).  

    De OR wordt inzicht gegeven in het aantal vervangingen door middel van een overzicht. 
 
  e.  Voor campagnemedewerkers geldt, dat zij bij ziekte onmiddellijk vervangen mogen worden om 

een ongestoorde voortzetting van de campagnewerkzaamheden te waarborgen. 
 
  f.  Overigens geldt als vaste gedragslijn binnen AVEBE, dat gedurende het eerste jaar van de ziekte 

de arbeidsplaats niet door een vaste werknemer wordt ingenomen, maar door een tijdelijke. 
 
8.   Gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
  Het beleid van de werkgever is er op gericht om de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer 
  in zijn oude, eventueel aangepaste functie te laten terugkeren. Indien de werknemer voor zijn oude 
  functie arbeidsongeschikt is verklaard, maar nog wel restcapaciteit heeft, zal de werkgever zich 

maximaal inspannen om hem een andere passende functie in het bedrijf aan te bieden. 
 
 
Artikel 6  Vakbondswerk 
 
1.   Vakbondswerk binnen de onderneming  
  De werkgever zal ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming de volgende 
  faciliteiten verlenen: 
  a.  De mogelijkheid voor de voorzitter van de bedrijfsledengroep om in naar zijn mening dringende 

gevallen op het bedrijf contact te hebben met de leden van de vakorganisatie. Voordat hij dit 
contact heeft, wordt de betrokken chef op de hoogte gesteld. 

 
  b.  Het beschikken over de mogelijkheid om via de publicatieborden uitnodigingen en mededelingen 

over vergaderingen, voorlichting en scholing bekend te maken. 
 
  c.  De mogelijkheid om het mededelingenblad onder de leden in het bedrijf te verspreiden. 
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  d.  Het door de werkgever aan de bezoldigde functionarissen en de voorzitters van de bedrijfsleden-

groepen verstrekken van algemene mededelingen aan het personeel. 
 
  e.  Het door de werkgever beschikbaar stellen van ruimte voor vergaderingen van de 

bedrijfsledengroep (als regel buiten werktijd en mits tijdig gereserveerd). 
 
  f.  Aan bestuursleden van bedrijfsledengroepen, die in ploegendienst werkzaam zijn, zal zo mogelijk 

en in overleg met de werkgever vrijaf gegeven worden voor het bezoeken van vergaderingen van 
het bestuur van de bedrijfsledengroep. 

 
  g.  Voor zover binnen de onderneming bedrijfsledengroepen worden ingesteld dient de instelling en 

de personele samenstelling van deze organen tijdig schriftelijk door de vakorganisatie aan de 
werkgever bekend gemaakt te worden. 

 
2.   Bescherming van bestuursleden van bedrijfsledengroepen  
  a.  Een bestuurslid van een bedrijfsledengroep zal door het uitoefenen van deze functie binnen 
   de onderneming geen nadelige invloed ondervinden in zijn positie als werknemer. 
   Hierbij wordt gedacht aan ontslag, beloning en promotiemogelijkheden. 
    
  b.  De werkgever die tot ontslag van een bestuurslid van een bedrijfsledengroep wil overgaan, zal 

alvorens een ontslagvergunning aan te vragen de betreffende vakorganisatie aantonen dat 
dezelfde maatstaven zijn aangelegd als die gelden voor werknemers die geen functie hebben 
binnen de vakorganisatie. 

 
3.   Vrijstelling voor vakbondswerk binnen de onderneming  
  Ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming stelt de werkgever aan de 

vakorganisatie een redelijk aantal uren per jaar ter beschikking. 
   
4.   Bijstand door kaderleden 
  Een daartoe door de vakorganisatie aangewezen kaderlid kan de werknemer op zijn verzoek 
    bijstaan. De vakorganisatie informeert de werkgever over de namen van de kaderleden. 
 
 
Artikel 7  Deeltijdarbeid 
 
1.   Verzoek om in deeltijd te werken 
  De werkgever zal, voor zover het bedrijfs- of afdelingsbelang zich daar niet tegen verzet, zich positief 
  opstellen tegenover een verzoek van de werknemer om in deeltijd te werken. Een eventuele afwijzing 
  van het verzoek wordt schriftelijk aan de werknemer meegedeeld. 
 
2.   Meeruren   
  Indien de deeltijdwerker langer dan de met hem overeengekomen werktijd per dag en/of op een 

groter aantal dagen per week dan met hem overeengekomen, werkt, zonder het aantal uren per dag 
of dagen per week te overschrijden dat door de werknemer die een volledige dagtaak op alle 
werkdagen vervult, als regel gewerkt wordt, worden deze uren uitbetaald op basis van het salaris per 
uur. 

  Ook opbouw van vakantie-uren en vakantietoeslag wordt over deze uren berekend, evenals 
pensioen.  
Op het salaris van de deeltijdwerker wordt voor dit laatste pensioenpremie ingehouden. 

 
3.   Overuren   
  Van overwerk is voor de deeltijdwerker eerst sprake wanneer hij meer uren per dag of meer dagen 

per week werkt dan de werknemer die een volledige dagtaak op alle werkdagen waarop als regel 
gewerkt wordt, vervult. Voor de toepassing zijn bepalend de werktijden van de afdeling waar de 
deeltijdwerker werkzaam is. Zodra buiten deze werktijden arbeid wordt verricht, is er sprake van 
overwerk. 
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TOTSTANDKOMING EN EINDE VAN HET DIENSTVERBAND 
 
Artikel 8  Totstandkoming dienstverband 
 
1.   Arbeidsovereenkomst  
  De werkgever kan een arbeidsovereenkomst met de werknemer aangaan voor: 
  – onbepaalde tijd of 
  – bepaalde tijd. 
   

Onder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verstaan een overeenkomst: 
  a.  hetzij voor een bepaalde tijdsduur; 
 
  b.  hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden; 
 
  c.  hetzij voor het verrichten van campagnewerkzaamheden (campagnecontract). 
 
  Wanneer de aard van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde/ bepaalde tijd) niet schriftelijk is 

vastgesteld, wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
  Instemming van de OR is nodig indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de periode van  

12 maanden overstijgt. 
 

Artikel 7: 668a lid 2 BW (opvolgende werkgevers) is van toepassing. In het kader van 
  reorganisatie kunnen cao-partijen in overleg hiervan afwijken. 
 
2.   Proeftijd   
  a. Tenzij anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van iedere arbeidsovereenkomst voor 

zowel werkgever als werknemer een proeftijd van twee maanden, gedurende of aan het einde 
waarvan de arbeidsovereenkomst wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd. De tijdsduur 
van de proeftijd dient in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. 

 
  b. Ingaande 1 januari 2015 kan geen proeftijd meer worden overeengekomen bij 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter.  
 

 
3.   Tijdelijk werk/uitzendarbeid 
  a.  De werkgever draagt in zijn onderneming aan tijdelijk personeel/ uitzendkrachten geen 
   werkzaamheden op, die naar hun aard door de werknemers in zijn dienst plegen te worden 

verricht, met uitzondering van een niet normale piekvorming of een niet gewenste verzwaring van 
de werkbelasting van de werknemers door ziekte en/of vakantie. 

 
  b.  De werkgever zal niet toelaten, dat deze werkzaamheden langer dan 3 maanden worden verricht. 
 
  c.  Van het bepaalde onder a en b kan na voorafgaand overleg met de OR worden afgeweken. 
 
  d.  De werkgever zal met het uitzendbureau arbeidsvoorwaarden overeenkomen die gelijkwaardig 

zijn aan deze cao. 
 
 
Artikel 9  Einde van het dienstverband 
 
1.           Einde van het dienstverband voor onbepaalde tijd 
  Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de 

artikelen 7: 678 en 679 BW en behoudens tijdens of aan het einde van de proeftijd als bedoeld in 
artikel 8 lid 2, in welke gevallen de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang kan worden 
opgezegd, geldt voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het 
bepaalde in artikel 7: 672 BW. 

  Opzegging geschiedt op een zodanig tijdstip, dat het dienstverband eindigt op het einde van een 
kalendermaand. 
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2.  Opzegtermijn werkgever 
  De opzegtermijn door de werkgever in acht te nemen bedraagt: 
  a. indien de werknemer minderjarig is: 1 maand; 
 
  b.  indien de werknemer na het bereiken van de meerderjarigheid vijf jaar of minder onafgebroken in 

dienst is: 1 maand. Voor iedere verdere vier jaar (of gedeelte daarvan) onafgebroken 
dienstverband:1 maand meer, tot een maximum van 6 maanden. 

     
3.  Opzegtermijn werknemer 
  De opzegtermijn door de werknemer in acht te nemen bedraagt: 
  a.  indien de werknemer minderjarig is: 1 maand; 
 
  b. indien hij na het bereiken van de meerderjarigheid vijf jaar of minder onafgebroken in dienst is:  

1 maand; 
 
  c.  voor iedere verdere vier jaar (of deel daarvan) onafgebroken dienstverband: een halve maand 

meer tot een maximum van drie maanden. 
    
4.  Voor een werknemer, van wie de functie is ingeschaald in de salarisgroepen 10 en 11 is de 

opzegtermijn minimaal 2 maanden en in de salarisgroepen 12 en hoger minimaal 3 maanden.  
Voor de werkgever geldt dezelfde opzegtermijn als voor deze werknemers, tenzij toepassing van de 
hoofdregel volgens lid 2 voor de werkgever tot een langere opzegtermijn leidt.  

 
5.   Einde dienstverband bij AOW-gerechtigde leeftijd    

Bij het bereiken door de werknemer van de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt de dienstbetrekking 
zonder dat opzegging nodig is. 

  Indien de werknemer gebruik maakt van de regeling Flexibel Pensioen AVEBE eindigt de 
dienstbetrekking zonder dat opzegging nodig is op de laatste dag van de maand voorafgaande aan 
de maand van deelname. 

    
6.   Einde van het dienstverband voor bepaalde tijd  
  a.  Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijdsduur eindigt op het tijdstip, genoemd in de 
   individuele arbeidsovereenkomst, zonder dat opzegging is vereist. Indien de 

arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijdsduur wordt voortgezet, dient de werkgever dit 
tenminste één week tevoren schriftelijk aan de werknemer te bevestigen. Ingaande 1 januari 
2015 geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat 
werkgever de werknemer uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt, schriftelijk 
informeert over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.  

 
  b.  Een arbeidsovereenkomst voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden 

eindigt bij de afloop van de werkzaamheden, waarvoor de arbeidsovereenkomst werd 
aangegaan. 

  
  c.  Een arbeidsovereenkomst voor het verrichten van campagnewerkzaamheden 

(campagnecontract) begint op het moment van de daadwerkelijke aanvang van de 
campagnewerkzaamheden en eindigt door een schriftelijke mededeling door de werkgever of de 
werknemer met een termijn van één week tegen elke dag van de kalenderweek. 

   
7.   Opzegverbod    
  In de gevallen, hierboven genoemd onder lid 6 is het bepaalde in artikel 7: 670 BW (opzegverbod 

tijdens arbeidsongeschiktheid) van toepassing, behalve voor campagnemedewerkers gedurende de 
campagne. 

 
 
ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 
 
Artikel 10  Arbeidsduur 
 
1.   Normale arbeidsduur  
  De arbeidsduur volgens dienstrooster van de werknemer werkzaam in dagdienst bedraagt 40 uur 
  per week, die van de werknemer in de 2- en 3-ploegendienst gemiddeld 40 uur per week. 
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  Op jaarbasis bedraagt de arbeidsduur voor deze diensten gemiddeld 36 uur per week door 
toekenning van 184 ADV-uren (23 ADV-diensten). De wijze waarop deze ADV wordt toegekend is 
nader geregeld in artikel 11. 

  De arbeidsduur van de werknemer werkzaam in 5-ploegendienst bedraagt gemiddeld 33,6 uur per 
week. De werknemer die niet een geheel jaar werkzaam is in 5-ploegendienst heeft gedurende de 
periode dat hij werkzaam is in dag-, 2- of  3- ploegendienst recht op een evenredig deel van de 
bovengenoemde 184 ADV-uren. 

  Dit evenredige deel wordt, voor zover het gehele dagen zijn, beschouwd als ADV-diensten; het 
restant wordt, rekenkundig afgerond, bijgeschreven bij de ADV-uren. 

 
2.   Pauze in ploegendienst  
  De werknemer in 2-, 3- en 5-ploegendienst heeft recht op tweemaal een kwartier pauze per acht uur,  
  welke pauzetijden worden geacht tot de werktijd te behoren. 
 
3.   Pauze in dagdienst  
  Pauze in de dagdienst wordt geacht niet te behoren tot de werktijd. 
 
 
Artikel 11  Arbeidsduurverkorting (ADV) 
 
 ADV-uren worden ingeroosterd – tenzij één of meer van de volgende leden van toepassing zijn – in 

de vorm van 23 diensten, regelmatig gespreid over alle maanden en weken van het gehele jaar, over 
alle dagen van de week en – indien van toepassing – over ochtend -, middag- en nachtdienst. 

 a.  In overleg met de afdeling of ploeg wordt door de leiding het rooster van ADV vastgesteld als een 
uiterlijk één maand tevoren vast te stellen kwartaalrooster. ADV dient in het kwartaalrooster te 
worden ingeroosterd bij voorkeur in blokken van 8 of 4 uur. Het is mogelijk in onderling overleg 
ADV-uren in dezelfde maand te ruilen. 

 
 b. In overleg met de OR kunnen 32 ADV-uren collectief worden vastgesteld. 
 
 c.  Voor afdelingen waar door de aard van de werkzaamheden geen regelmatige werkbelasting over 

het gehele jaar optreedt, kunnen afwijkende jaarroosters worden opgesteld. Invoering daarvan 
kan eerst gebeuren na instemming van de OR. 

 
 d.  Zowel bij indiensttreding als bij uitdiensttreding ontvangt de werknemer een evenredig deel van 

de ADV-uren. Bij het einde van het dienstverband vindt verrekening van de niet-bestede ADV-
uren plaats in de vorm van vrije tijd. 

 
 e.  Alleen in onvermijdelijke gevallen zal tijdens roostervrije ADV-uren gewerkt worden, hetgeen dan 

als overwerk aangemerkt wordt. Dit overwerk dient gecompenseerd te worden in vrije tijd.  
 
  f.  Tenzij de ziektedag samenvalt met een collectief vastgestelde ADV-dag, zal bij ziekte op een 

ADV-dag geen recht bestaan op een vervangende vrije dag. 
 
 
Artikel 12  Werktijden 
 
1.   Dienstrooster   
  a.  Iedere werknemer werkt in een dienstrooster, waaronder wordt verstaan een door de werkgever 

vastgestelde werktijdregeling voor een week of langer, geldend voor de werknemers, die 
werkzaam zijn in een bepaalde dienst als bedoeld in lid 2. Zie ook artikel 21 lid 2 en 25 lid 4. 

 
  b.  5-ploegendienst: 
   De indeling van de 5-ploegendienstroosters zal worden vastgesteld in overleg met de OR. 
 
2.   Diensten   
  De onderneming kent de volgende diensten: 
  a.  dagdienst; 
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  b.  2-ploegendienst zonder nachtarbeid: 
   het dienstrooster voor deze dienst omvat een periode van twee aaneengesloten weken, waarin 

de werknemer beurtelings een week in een ochtend- en een middagdienst is ingedeeld;  
 
  c. Combinatierooster 2-ploegendienst met dagdienst: 
   het dienstrooster is een combinatie van een ochtend- en een middagdienst volgens de  

2-ploegendienst en een dagdienst volgens lid 4. De reservestelling rouleert over de dagdienst en 
valt in 2-ploegendienst in waar nodig. In de dagdienst wordt de pauze genoten volgens dagdienst  
(artikel 10 lid 3). De dienst wisselt een keer per week. In het rooster worden ADV-uren die nodig 
zijn voor een evenwichtige verdeling ingepland; de resterende ADV-uren kunnen in overleg 
worden vastgesteld; 

 
  d.  3-ploegendienst: 
   het dienstrooster voor deze dienst omvat een periode van drie aaneengesloten weken, waarin de 

werknemer beurtelings een week in een ochtend-, een middag- en een nachtdienst is ingedeeld; 
 
  e.  5-ploegendienst: 
   het dienstrooster voor de 5-ploegendienst omvat een periode van 10 (tijdens de vastgestelde 

vakantieperiode van 6 weken in het jaarbedrijf zonder vakantiestop: 4) aaneengesloten weken, 
waarin de werknemer beurtelings op alle dagen van de week in een ochtend-, een middag-, en 
een nachtdienst is ingedeeld (roosterperiode); 

 
  f.  eventuele andere diensten, die door partijen op grond van lid 10 worden vastgesteld; 
 
  g.  Voor de toepassing van de betreffende artikelen van deze regeling wordt de roosterperiode 

bedoeld onder e beschouwd te zijn aangevangen op maandag van de week waarin voor een 
werknemer een afwijking van zijn normale dienstrooster ontstond. 

 
3.   Reservedienst   
  De werkgever kan met instemming van de OR een reservedienst instellen, gekoppeld aan de  

5-ploegendienst. Deze dienst is bedoeld als vervanging bij afwezigheid van één of meer werknemers 
in de 5-ploegendienst en is, voor zover niet daadwerkelijk wordt vervangen, een dagdienst (op basis 
van een gemiddelde werkweek van 36 uur incl. ADV). De reservedienst kan in het rooster voor de  
5-ploegendienst worden opgenomen en kan rouleren over alle werknemers in de betreffende dienst. 

 
4.   Werktijden   
  a.  De werktijd voor de werknemers in dagdienst bedraagt 8 uur per dag gedurende de eerste  

5 werkdagen van de week; de werktijd ligt tussen 06.00 en 18.00 uur. Werknemers in dagdienst 
kunnen hun leidinggevende verzoeken om 4 x 9 uur te mogen werken. Toestemming wordt 
verleend door het eindverantwoordelijke lid van het EC en de HR-directeur. Criteria bij de 
beoordeling zijn onder andere functie, functie-inhoud, werkbelasting afdeling en bereikbaarheid. 
Weigering van de toestemming wordt schriftelijk gemotiveerd. 

 
  b.  1. De werktijden in de ploegendienst zonder zaterdagarbeid liggen tussen maandag 06.00 uur en 

zaterdag 06.00 uur. 
   2. De werktijden in de ploegendienst met zaterdagarbeid liggen tussen maandag 06.00 uur en 

zaterdag 12.00 uur. 
    Voor de uren gewerkt op zaterdag tussen 06.00 uur en 12.00 uur zal compenserend vrijaf 

worden gegeven, hetgeen is vastgelegd in een dienstrooster dat per werknemer is opgesteld. 
   
   3. De aanvang van de ochtenddienst van de 5-ploegendienst is om 06.00 uur. 
 
   4. Zaterdagarbeid wordt geacht te beginnen op zaterdag om 06.00 uur. 
 
  c.  De werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het gaan werken in de 

ploegendiensten. 
   
5.   Bijzondere omstandigheden  
  a.  In geval van vorstweer kan in overleg met de OR van de in dit en het voorgaande artikel 

genoemde regelingen worden afgeweken. 
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  b.  Indien naar het oordeel van de werkgever economische of andere omstandigheden daartoe 
dwingen of de noodzaak van verhoging van de productie op grond van dringende orders 
aanwezig is, zal op korte termijn door partijen overleg worden gepleegd over eventuele wijziging 
van de arbeidsduur en/of werktijden. 

 
6.  Training en opleiding in 5-ploegendienst 

Ten behoeve van training en opleiding zijn per jaar 8 opkomstdagen met een maximum van in totaal  
48 uur beschikbaar. 
a. Iedere extra opkomst vermindert het saldo met 6 uur of met het werkelijke aantal uren boven de  

6 uur.  
 

b. Een extra opkomst betekent dat werknemers apart naar het werk terug moeten komen. 
 

c. De werknemer ontvangt bij een extra opkomst de betaling volgens artikel 24 lid 3 onder b (extra 
gang 5-ploegendienst). Bij een extra opkomst is geen sprake van overwerk. 

 
d. Overige extra betalingen zijn niet van toepassing. 

 
e. Extra opkomsten worden minimaal vier weken van tevoren ingeroosterd. 

 
f. Tijd voor training en opleiding kan ook aansluitend aan de dienst worden gepland. Dit zijn korte 

sessies van maximaal 2 uur. Deze aansluitende sessies worden niet als extra opkomst 
aangemerkt. Betaling is 100% exclusief ploegentoeslag. Het saldo van 48 uur wordt alleen 
verminderd met de feitelijk bestede uren in deze aansluitende sessies. 

 
g. De werkelijke uren in dagdienst voor training en opleiding worden betaald tegen 100% exclusief 

ploegentoeslag. Het saldo van 48 uur wordt per keer verminderd met 6 uren of met het werkelijke 
aantal uren boven de 6 uur en 1 opkomst. 

 
h. Indien training en opleiding plaatsvindt via Training on the Job in ploegendienst wordt de 

ploegentoeslag betaald. Het saldo van 48 uur wordt telkens verminderd met 8 uren en 1 opkomst. 
 

i. De training zal in het algemeen plaatsvinden als Training on the Job. De werknemer draait 
bijvoorbeeld een volledige dienst mee met een ervaren werknemer of draait bijvoorbeeld een 
gedeelte mee in de praktijk (zes uur) en volgt een gedeelte theorie (twee uur). 

 
j. De opleiding voor bedrijfshulpverlener en bedrijfsbrandweer vallen ook onder deze regeling. 

 

7.  Werkoverleg in  5-ploegendienst 
  a. Werkoverleg vindt uitsluitend plaats aansluitend aan de ochtenddienst of voorafgaand aan de 
    middagdienst. 

 
b. Werkoverleg vindt maximaal 5 keer per jaar plaats voor de duur van maximaal 10 uur per jaar. 
 
c. Werkoverleg is overwerk. 

 
8.   Vorstonderbreking  
  a.  Indien de werknemer zijn werkzaamheden niet kan verrichten als direct gevolg van de 
    weersomstandigheden, zoals vorst, ijzel, overstroming enzovoort, wordt hij op non-actief gesteld. 
   Tijdens de duur van deze periode van non-activiteit wordt de werknemer, voor zover hij zijn 

werkzaamheden normaliter in een ploegendienst verricht, in een dagdienstrooster geplaatst. 
 
  b.  De werknemer blijft gedurende de periode van non-activiteit het hem toekomende maandinkomen 

ontvangen. De werknemer, die normaliter in de campagne ook in ploegendienst werkzaam is, 
behoudt het op zijn ploegendienst gebaseerde maandinkomen. 

 
  c.  De werknemer dient zich gedurende de periode van non-activiteit te allen tijde beschikbaar te 

houden en is verplicht aan een oproep van de werkgever of de uitvoeringsinstantie onmiddellijk 
gehoor te geven. 
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9.    Afwijkende dienstroosters  
  In afwijking van het in de vorige leden bepaalde, kunnen voor de werknemers in bijzondere functies 
  afwijkende dienstroosters worden vastgesteld. Deze behoeven de goedkeuring van partijen, die 

tevens de beloningsregeling vaststellen voor het werken volgens dat afwijkende dienstrooster. 
  Het gestelde in dit lid geldt ook voor organisatiewijzigingen, voor zover deze leiden tot bijzondere 

functies met afwijkende dienstroosters. 
 
10.   Werktijden oudere werknemers  
  Op verzoek van de werknemer van 61 jaar en ouder die werkzaam is in de dagdienst of 2- of 
  3-ploegendienst, kan de werkweek verkort worden tot vier dagen. De verkorte werkweek is naar rato 
  van toepassing op een deeltijdwerker, mits deze op meer dan vier dagen werkzaam is. 
  Voor werknemers in dagdienst of 2- en 3-ploegendienst betekent dit een – in overleg met de 

werkgever – vast te stellen vrije dag naar keuze van de werknemer. 
  Als compensatie voor deze 4-daagse werkweek kunnen werknemers van 61 jaar en ouder in dag-,  

2- en 3-ploegendienst geen aanspraak meer maken op: 
  –  de nog op te bouwen ADV-uren vanaf de eerste van de maand, waarin de 61-jarige leeftijd wordt 

bereikt; 
  –  de vijf dagen extra vakantie genoemd in artikel 15 lid 2 onder b vanaf de eerste van de maand, 

waarin de 61-jarige leeftijd wordt bereikt. 
  Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2015. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de leeftijd dat de 

werknemer van deze regeling gebruik kan maken verhoogd van 61 jaar naar 63 jaar en op 1 januari 
2016 naar 64 jaar. 

   
De bedoeling van deze regeling is om drie jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd minder 
te gaan werken. Mocht de AOW-gerechtigde leeftijd in de toekomst verder worden verhoogd, dan zal 
ook de leeftijd waarop men recht krijgt op extra vrije tijd vanuit deze regeling opschuiven naar het 
moment drie jaar voorafgaand aan de dan geldende AOW-gerechtigde leeftijd. 
Voor de werknemers die voor 1 januari 2014 deelnamen aan deze regeling zullen de individuele 
rechten die zij hebben op het moment dat de ingangsleeftijd wordt verhoogd worden vastgelegd.  
 
Rechten voortvloeiend uit deze bepaling van eerdere cao’s komen met de inwerkingtreding van deze 
cao te vervallen. In plaats daarvan gelden de rechten voortvloeiend uit de bepaling van deze cao.  
De huidige cao heeft, voor zover deze mindere aanspraken geeft, voorrang op de voorgaande cao’s. 
Individuele aanspraken die niet uit een eerdere cao voortvloeien blijven van kracht. 
In de weken waarin feestdagen - zoals benoemd in artikel 1 - vallen, worden deze feestdagen als de 
vaste vrije dagen in die weken aangemerkt. 

  Voor werknemers in de 5-ploegendienst blijven de onder artikel 15 lid 2 onder b genoemde 
bepalingen onverminderd van kracht. 

   
 
Artikel 13  Zon- en feestdagen 
 
1.   Indien nieuwjaarsdag, eerste of tweede kerstdag op een zondag vallen, geldt deze dag voor de 

werknemer (voor zover in zijn dienst gewoonlijk niet op zondag wordt gewerkt) niet als een feestdag, 
behalve wanneer er sprake is van overwerk op bovengenoemde dagen. 

 
2.   Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt. 
 
3.   Na een feestdag is het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden als op maandag. 
 
4.   Op werkdagen, direct voorafgaand aan feestdagen (met uitzondering van Koningsdag en 5 mei in 

lustrumjaren) zullen de werkzaamheden uiterlijk om 18.00 uur (oudejaarsavond echter uiterlijk om 
16.00 uur) worden beëindigd. 

  Koningsdag en 5 mei in lustrumjaren worden geacht te lopen van 00.00 tot 24.00 uur. 
 
5.   5-ploegendienst: 
  a.  Lid 1 tot en met lid 4 geldt niet voor de werknemer in de 5-ploegendienst. 
 
  b.  Voor de toepassing van dit artikel worden de zondagen en de feestdagen geacht een periode van  

24 aaneengesloten uren te omvatten met uitzondering van Hemelvaartsdag, die geacht wordt 
een periode van 36 uren te omvatten, ingaand woensdagavond 18.00 uur. 
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  c.  Jaarlijks vóór 1 oktober zal per unit in overleg met de OR worden vastgesteld of doordraaien met 

Kerstmis en oudejaarsdag/nieuwjaarsdag noodzakelijk is in verband met verwerking van de 
aardappelmeelproductie en in verband met de marktsituatie. Ongeacht of wordt besloten om al 
dan niet door te draaien met Kerstmis en oudejaarsdag/nieuwjaarsdag zullen voor de binnen het 
doorlopende dienstrooster vallende feestdaguren geen snipperuren worden afgeschreven. 

 
  d.  Voor arbeid op een feestdag geldt het volgende: 
   Voor arbeid die geen overwerk is, wordt naast de ploegentoeslag voor ieder gewerkt uur 

gedurende de periode van 24 december 18.00 uur tot 27 december 06.00 uur en gedurende de 
periode van 31 december 16.00 uur tot 2 januari 06.00 uur een extra vergoeding betaald gelijk 
aan 133% van het salaris per uur en voor ieder gewerkt uur op de overige feestdagen een extra 
vergoeding gelijk aan 117% van het salaris per uur; voor overwerk geldt een beloning gelijk aan 
300% van het salaris per uur. 

 
 
Artikel 14  Verzuim 
 
1.   Doorbetaald verlof 
  De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de WAZO, mits de 

werknemer zo mogelijk ten minste een dag van te voren de werkgever over het verzuim informeert en 
de gebeurtenis in het betreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer 
verlangen dat hij bewijsstukken overlegt. Het recht bestaat in ieder geval: 

  a.  gedurende de bevalling van de echtgenote of geregistreerde partner;  
 
  b.  gedurende een halve dag bij ondertrouw van de werknemer en gedurende twee dagen bij 

huwelijk van de werknemer; 
 
  c.  gedurende één dag bij huwelijk van een kind, pleegkind, vader, moeder, schoonvader, 

schoonmoeder, kleinkind, broer, zuster, zwager of schoonzuster; 
 
  d.  vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie van de 

echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of van een  kind of pleegkind van de werknemer of van 
diens inwonende ouders of schoonouders; op hetzelfde verzuim heeft recht het naaste familielid 
van de overledene dat de noodzakelijke regelingen moet treffen; 

 
  e.  gedurende twee dagen wegens overlijden en/of begrafenis respectievelijk crematie van niet 

onder d. genoemde eigen kinderen, pleegkinderen, ouders of schoonouders of van schoonzoon, 
schoondochter, broer of zuster van de werknemer; 

 
  f.  gedurende één dag bij overlijden of begrafenis respectievelijk crematie van een grootvader, 

grootmoeder, kleinkind, zwager of schoonzuster; 
   
  g.  gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur, indien de werknemer ten 

gevolge van de vervulling van een bij of krachtens de wet buiten zijn schuld aan hem opgelegde 
persoonlijke verplichting voor korte duur verhinderd is zijn arbeid te verrichten, mits deze 
vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden en onder aftrek van de vergoeding die de 
werknemer van derden kan ontvangen; 

 
  h.  gedurende een naar billijkheid te bepalen tijdsduur voor: 
   –  noodzakelijke begeleiding van en naar een ziekenhuis voor opname of onderzoek van de 

echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of eigen inwonende kinderen of pleegkinderen; 
   –  voor noodzakelijk eigen bezoek aan huisarts of tandarts of nadat de huisarts hiervoor 

respectievelijk opdracht en toestemming hebben gegeven, aan ziekenhuis en/of specialist; een 
en ander is van toepassing voor zover dit niet in eigen vrije tijd kan plaatsvinden en de 
werknemer zich niet door ruiling bij arbeid in ploegendienst kan vrijmaken en onder aftrek van 
de vergoeding, die de werknemer van derden zou kunnen ontvangen; 

   –  gedurende een naar billijkheid te bepalen tijdsduur voor bezoek aan echtgenote, geregistreerd 
partner of eigen inwonende kinderen of pleegkinderen in een ziekenhuis voor werknemers in 
de middagdienst of nachtdienst van de ploegendienst, voor zover de werknemer zich niet door 
ruiling bij arbeid in de ploegendienst kan vrijmaken. 
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2.  In de navolgende gevallen heeft de werknemer recht op doorbetaald verlof, mits de werknemer zo 

mogelijk ten minste een dag van te voren de werkgever informeert en de gebeurtenis in het 
betreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij 
bewijsstukken overlegt: 

  a.  gedurende één dag bij 12½ -, 25-, 40- en 50-jarig eigen huwelijk en 25-, 40-, 50- en 60-jarig 
huwelijk van ouders of schoonouders en 50- en 60-jarig huwelijk van grootouders; 

 
  b.  gedurende één dag bij 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de werknemer; 
 
  c.  De werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, op verzoek van de 

vakorganisatie verzuim zonder korting op het maandinkomen toestaan voor deelneming aan 
bepaalde vakbondsactiviteiten. Het verzoek zal als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever 
worden ingediend. De vakbondsactiviteiten waarvoor verzuim kan worden gevraagd, zijn nader 
omschreven in een door de vakorganisatie ter beschikking van de werkgever gestelde lijst. 

 
3.    Kraamverlof  
  De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:2 van de WAZO gedurende 2 

dagen of diensten ten behoeve van kraamverlof na bevalling van de echtgenote met wie hij 
samenwoont of van degene van wie hij het kind erkent. 

 
4.   Salaris bij schorsing en short-time  
  Artikel 7: 628 B.W. (zie aanhangsel I) is van kracht met dien verstande, dat de werkgever niet 

gehouden is de werknemer het maandinkomen te betalen over de periode, waarover geen arbeid 
wordt verricht ten gevolge van: 

  a. schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de voorwaarden, 
geregeld in een interne regeling; 

 
  b. invoering van een verkorte werkweek (een zogenaamde 0-urenweek daaronder begrepen), en de 

werkgever overgaat tot het aanvragen van een vergunning nadat hij met de vakorganisaties 
overleg heeft gepleegd en hij voor die invoering de volgens artikel 8 van het BBA vereiste 
vergunning heeft gekregen; partijen achten een termijn van een week voor dit voorafgaand 
overleg voldoende;  

 
  c.  de verlenging van een verkorte werkweekregeling (een z.g. 0-urenweek daaronder begrepen), en 

de werkgever bij een verlenging, die ten aanzien van de aantallen er bij betrokken werknemers 
en/of het aantal uren, dat verkort zal worden gewerkt, afwijkt van de oorspronkelijke vergunning, 
de hierboven onder b omschreven procedure zal hebben gevolgd en bij een verlenging waarbij 
de oorspronkelijke vergunning ongewijzigd wordt overgenomen, hij de vakorganisaties tijdig, dat 
wil zeggen ten minste één week vóór het ingaan van de verlenging daarvan mededeling doet. 

 
 
Artikel 15  Vakantie 
 
1.   Vakantiejaar   
  Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
2.   Vakantieduur   
  a.  Iedere werknemer heeft in het vakantiejaar recht op 160 wettelijke en 32 bovenwettelijke 

vakantie-uren. 
 
  b.  De werknemer heeft recht op extra vakantie, die bedraagt bij een leeftijd van: 
 
   – 40 tot en met 44 jaar: 8 uur 
   – 45 tot en met 49 jaar:  16 uur 
   – 50 tot en met 54 jaar:  24uur 
   – 55 tot en met 59 jaar: 32 uur 
   – 60 jaar en ouder:   40 uur 

  De leeftijd die men in het betreffende vakantiejaar zal bereiken, is bepalend voor het aantal extra 
vakantiedagen. 

               Rechten voortvloeiend uit deze bepaling van eerdere cao’s komen met de inwerkingtreding van  
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    deze cao te vervallen. In plaats daarvan gelden de rechten voortvloeiend uit deze bepalingen van 
    deze cao. De huidige cao heeft, voor zover deze mindere aanspraken geeft, voorrang op de 
    voorgaande cao’s. Individuele aanspraken die niet uit een eerdere cao voortvloeien blijven van  
    kracht. 

     Voor werknemers die al deelnemen aan deze regeling zullen de individuele rechten die bestaan 
bij aanvang van deze cao worden vastgelegd. 

 
 c.  De werkgever draagt er zorg voor dat bij opname van vakantie- of snipperuren altijd de  
 uren van het saldo worden afgeschreven die als eerste komen te vervallen of te verjaren. 

 
3.   Vakantie bij tussentijds in-of uitdiensttreden 
  De werknemer van wie de dienstbetrekking na de aanvang van het lopende vakantiejaar is begonnen 
  of voor het einde daarvan is geëindigd, heeft recht op een gedeelte van de hierboven genoemde 

vakantie die overeenkomt met het gedeelte van het vakantiejaar dat hij in dienst  is geweest. 
 
4.   Saldo vakantie-uren  
  a.  Aan het begin van het kalenderjaar wordt door middel van de salarisstrook aan de werknemer 
   meegedeeld op hoeveel vakantie-uren hij in het lopende kalenderjaar recht heeft.  

Maandelijks wordt de stand van de vakantie-uren op de salarisstrook bijgehouden. Bij het einde 
van het dienstverband zullen nog openstaande rechten op vakantie-uren en teveel opgenomen 
vakantie-uren met de laatste salarisafrekening worden verrekend. 

 
  b.  De in enig jaar verkregen vakantierechten dienen zoveel mogelijk aan het einde van dat jaar te 

zijn opgenomen. In enig jaar niet opgenomen wettelijke vakantie dient vóór 1 juli van het 
eerstvolgende jaar te worden opgenomen, anders vervallen ze. In enig jaar niet opgenomen 
bovenwettelijke vakantie dient binnen een periode van 5 jaar te worden opgenomen, anders 
verjaren ze.  

 
  c. Het kopen en verkopen van bovenwettelijke vakantie-uren uit het lopende vakantiejaar is 

toegestaan, met uitzondering van de extra vakantie van lid 2 onder b. Daarnaast kunnen 
bovenwettelijke uren uit voorgaande jaren ook verkocht worden. In totaal kan per jaar maximaal 
80 uur verkocht worden. 

 
5.   Aaneengesloten vakantie   
  a.  De werknemer is verplicht ten minste 80 uur als aaneengesloten vakantie van tenminste twee 
   weken op te nemen. 
 
  b.  De aaneengesloten vakantie wordt als regel gegeven op het door de werknemer gewenste 

tijdstip, voor zover de eisen van het bedrijf zich hiertegen niet verzetten. 
 
  c.  Indien de werkgever het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet, teneinde gedurende die 

stopzetting aan de werknemer de aaneengesloten vakantie te geven, moet de werknemer 
gedurende het daarvoor door de werkgever, in overleg met de OR, aangewezen tijdvak van 
stopzetting met vakantie gaan. 

 
  d.  In geval een werknemer, indien het voorgaande lid van toepassing is, nog niet voldoende recht 

op vakantie heeft verworven om de aaneengesloten vakantie te kunnen genieten, zal de 
werkgever voor hem een regeling treffen, waardoor loonderving wordt voorkomen. 

 
  e.  Indien de aaneengesloten vakantie samenvalt met een feestdag, zal de aaneengesloten vakantie 

met die dag worden verlengd, tenzij de werkgever of de werknemer er de voorkeur aan geeft een 
overeenkomend aantal snipperdagen toe te kennen of op te nemen. 

 
  f.  Jaarlijks zal uiterlijk in de maand november in overleg met de OR worden vastgesteld of en zo ja 

voor welke afdelingen de aaneengesloten vakantie van 3 weken in het daarop volgend jaar 
gespreid of als blokvakantie wordt genoten. Bij een blokvakantie wordt met instemming van de 
OR het tijdstip vast-gesteld. Bij een gespreide vakantie zal de werknemer in overleg met 
werkgever het tijdstip vaststellen. De werkgever kan aan de werknemer, op zijn verzoek, een 
langere aaneengesloten vakantie toestaan. 
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  g.  Jaarlijks vóór 1 december zal in overleg met de OR vastgesteld worden of een vakantiestop in 
het volgende jaar voor de werknemers in 5-ploegendienst mogelijk is en zo ja, voor welke 
afdeling(en). Voor de werknemers in de 5-ploegendienst geldt, dat de aaneengesloten vakantie 
van 3 weken in beginsel 4 weekeinden omvat, waarbij de vakantie aanvangt op zaterdag  
06.00 uur en eindigt op maandag 06.00 uur. Hierbij geldt als voorwaarde dat dit niet tot stillegging 
van productielijnen in de vakantieperiode mag leiden. In dat geval zal de werkgever, in eerste 
instantie op basis van vrijwilligheid, afspraken maken om dat te voorkomen. Voor de 
aaneengesloten vakantie van de werknemers in de 5-ploegendienst tijdens de vastgestelde 
collectieve vakantiestop van 3 weken (jaarbedrijf met vakantiestop) en de vakantieperiode van  
6 weken (jaarbedrijf zonder vakantiestop) worden evenveel vakantiedagen afgeschreven als er 
roostermatig diensten gewerkt zouden worden. 

   Voor de aaneengesloten vakantie buiten bovenstaande perioden worden eveneens evenveel 
vakantiedagen afgeschreven als er roostermatig diensten gewerkt zouden worden. 

 
  h.  In geval in de vakantieperiode (jaarbedrijf zonder vakantiestop) 40 uur per week wordt gewerkt, 

wordt het verschil tussen deze 40 uur en de roostermatige uren bijgeschreven bij het 
vakantietegoed.  

 
6.  Snipperuren   
  De snipperuren gelden in beginsel als uren die de werknemer kan opnemen op het door hem 

gewenste tijdstip, ook tijdens de campagne, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. In overleg 
tussen de werkgever en de OR kunnen als regel 16 snipperuren als vaste uren worden aangewezen; 
hiervan kan in overleg tussen de werkgever en de OR worden afgeweken. Voor de 5-ploegendienst 
kunnen minimaal 3 weekenddiensten worden opgenomen. Indien de omstandigheden dit toelaten, 
zullen door de 5-ploegen-dienst meer weekenddiensten per vakantiejaar kunnen worden 
opgenomen. (Niet meegeteld hierbij zijn de zaterdagen en zondagen vallend in de aaneengesloten 
vakantieperiode). Bij beëindiging van het dienstverband zullen nog openstaande rechten of vakantie-
uren en te veel opgenomen vakantie-uren met de laatste salarisafrekening worden verrekend. 

   
7.   Aanvragen vakantie  
  De werkgever kan bepalen, dat de werknemer, behalve in geval van overmacht, bij het aanvragen 
  van de vakantie- of snipperuren een bepaalde termijn vóór de verlangde datum in acht moet nemen. 
  Ongeacht of een termijn voor de verlangde datum is vastgesteld, zijn gevraagde vakantie- of 

snipperuren die 14 dagen of langer vóór de verlangde datum zijn aangevraagd, definitief geworden. 
Met wederzijdse instemming kunnen de werkgever en de werknemer van het voorgaande afwijken. 

 
8.   Vakantie bij onderbreking van de werkzaamheden 
  a.  De werknemer heeft geen aanspraak op vakantie over de tijd waarover hij wegens het niet 

verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op loon heeft. 
 

  b.  De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij  zijn werkzaamheden niet heeft verricht: 
   1. wegens zwangerschaps- of bevallingsverlof; 

2. wegens het opnemen van adoptieverlof; 
   3. wegens het anders dan voor eerste oefening als dienstplichtige opgeroepen zijn voor militaire 

(of vervangende) dienst; 
   4. wegens het opnemen van verlof gebaseerd op in een vorige arbeidsovereenkomst verworven, 

maar niet genoten vakantie (artikel 7: 641 lid 3 BW (zie aanhangsel I); 
   5. omdat hij met toestemming van de werkgever deelneemt aan een bijeenkomst die wordt 

georganiseerd door een vakorganisatie waarvan hij lid is; 
   6. omdat hij tegen zijn wil, anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, niet in staat is zijn 

arbeid te verrichten (werktijdvermindering); 
   7. wegens het genieten van verlof als bedoeld in artikel 7: 643 BW (politiek verlof). 
    

  c.  Zowel tijdens volledige, als tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, vindt volledige opbouw 
van de wettelijke en bovenwettelijke vakantierechten plaats. 

 
  d.  Opbouw van vakantie bij arbeidsongeschiktheid vindt niet plaats indien de arbeidsongeschiktheid 

door opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van een gebrek, waarover de 
werknemer valse informatie heeft verstrekt en voor de tijd waarover de werknemer door zijn 
toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd, dan wel indien hij zonder deugdelijke grond 
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geen passend werk verricht of niet meewerkt aan redelijke voorschriften en maatregelen die erop 
gericht zijn om passend werk te verrichten. 

   
  e.  De jeugdige werknemer behoudt zijn aanspraken op vakantie over de tijd die hij besteedt aan het 

volgen van onderricht, waartoe hij krachtens de wet door de werkgever in de gelegenheid moet 
worden gesteld. 

 
9.  Vakantie bij ziekte en ongeval 
  a.  Indien de werknemer voor de aanvang van de aaneengesloten vakantie of voor een vaste 

snipperdag ongeschikt tot werken is ten gevolge van ziekte of ongeval, zodat hij van de vakantie 
geen gebruik kan maken, ontvangt hij deze vakantie of snipperdagen op een andere tijd, bij 
voorkeur in het lopende vakantiejaar.  

 
  b.  Indien de werknemer tijdens de aaneengesloten vakantie of tijdens een snipperdag ziek wordt, 

zullen de dagen waarop de verhindering zich voordoet niet als vakantie worden geteld indien de 
arbeidsongeschiktheid door de werkgever wordt geaccepteerd dan wel over die dagen een 
wettelijke uitkering ter zake van ziekte is ontvangen. 

  
  c.  De werkgever en werknemer stellen in onderling overleg vast op welk tijdstip de aan de 

werknemer in gevolge het onder a en b bepaalde nog toekomende vakantie- of snipperdagen 
alsnog zullen worden genoten. 

 
  d.  Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde geldt, dat wanneer tijdens een 

vastgestelde vakantie zich een geval voordoet als bedoeld in lid 8 onder b van dit artikel, of een 
geval als bedoeld in artikel 14 lid 1 onder a, d, e, f en h, de periode waarover het betrokken geval 
zich voordoet niet wordt aangemerkt als vakantie, wanneer voor aanvang van of aansluitend aan 
de vakantie door de werknemer is medegedeeld dat dit geval zich zal voordoen c.q. heeft 
voorgedaan. 

 
10.   Vakantie bij ontslag  
  a.  Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer indien gewenst in de gelegenheid 
   worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen, met dien verstande, dat de 

werkgever niet van de werknemer kan eisen dat hij deze vakantie in de opzegtermijn opneemt. 
 
  b.  Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen, zal hem voor elke 

vakantiedag een bedrag worden uitgekeerd als bedoeld in lid 13. 
 
  c.  Indien de werknemer bij het beëindigen van de dienstbetrekking te veel vakantie heeft genoten, is 

hij verplicht het over deze dagen doorbetaalde maandinkomen aan de werkgever terug te 
betalen. 

 
  d.  De werkgever is verplicht bij het einde van de dienstbetrekking aan de werknemer een verklaring 

uit te reiken waaruit blijkt de duur van de vakantie, waarop de werknemer op dat moment recht 
heeft en die hij nog niet heeft opgenomen. 

 
11.   Vakantierechten bij arbeidsongeschiktheid  
  Na twee jaar arbeidsongeschiktheid of zoveel later overeenkomstig artikel 7: 629 lid 11 BW, zullen de 
  verworven vakantierechten worden verrekend. 
  
12.   Verlof zonder behoud van maandinkomen 
  De werknemer heeft aanspraak op verlof zonder behoud van maandinkomen gedurende de tijd, 

vermeld in een verklaring als bedoeld in lid 10 onder d of een soortgelijke verklaring, afkomstig van 
zijn vorige werkgever. 

 
13.   Doorbetaling van het maandinkomen bij vakantie 
  Met betrekking tot het bedrag als bedoeld in lid 10 onder b geldt, dat voor elke vakantiedag een 
  bedrag wordt betaald gelijk aan het te verdienen maandinkomen over de betreffende dag. 
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SALARIS EN VERGOEDINGEN 
 
Artikel 16  Salarisgroepen 
 
1.   Indeling in salarisgroepen  

 AVEBE past de referentie aanpak volgens de ORBA PM methode toe voor het indelen van de functie 
van de werknemer. Met toepassing van de ORBA referentie aanpak wordt aan de functie van de 
werknemer één van de volgende salarisgroepen toegekend waarvan het aantal 
functiewaarderingspunten als volgt zijn vastgesteld: 

 
  Groep   ORBA-score 
  1       0 tot en met 24 
  2     25 tot en met 47 
  3     48 tot en met 67 
  4     68 tot en met 87 
  5     88 tot en met 107 
  6   108 tot en met 127 
  7   128 tot en met 147 
  8   148 tot en met 167 
  9   168 tot en met 187 
  10   188 tot en met 207 
  11   208 tot en met 232 
  12   233 tot en met 260 
  13   261 tot en met 290 
  14   291 tot en met 320 
 
2.   Aanloopschaal   
  Bij indiensttreding kan de werknemer worden ingedeeld in een aanloopschaal bij de salarisschaal van 

zijn functie, indien de werkgever schriftelijk en gemotiveerd aangeeft welke elementen in de functie-
uitoefening bij de werknemer nog ontbreken om te functioneren op het niveau dat bij de functie hoort. 
Jaarlijks wordt door de werkgever bezien of plaatsing in de bij de functie behorende schaal 
gerechtvaardigd is. Toepassing van een aanloopschaal is beperkt tot maximaal 2 jaar. 

 
3.   Onderhoud referentiefuncties 
  De werkgever toetst regelmatig of het ORBA referentiebestand voldoet in de zin van actualiteit (o.a. 

in geval van organisatiewijzigingen) en dekkingsgraad en past dit zo nodig aan.  
  
4.   Interne bezwaar- en externe beroepsprocedure  
  a.  Aan iedere werknemer wordt door de werkgever schriftelijk mededeling gedaan van de functie 
   die hij vervult en van de functiegroep waarin de functie is ingedeeld. Tevens krijgt de werknemer 

de beschikking over de betreffende functiebeschrijving. 
    
  b.  Indien de werknemer bezwaar heeft tegen de indeling van zijn functie, dient hij eerst te streven 

naar een oplossing door middel van de interne bezwaarprocedure. Hiervoor gelden de volgende 
gronden: 

   de werknemer is van mening dat 
   - bij de indeling niet de juiste afwegingen zijn gemaakt; 
   - de indeling niet is vastgesteld op de (omschrijving) van de inhoud van de functie die hij feitelijk 
      uitoefent.  
   Indien de interne bezwaarprocedure naar het oordeel van de werknemer niet leidt tot een 

bevredigende oplossing kan de werknemer de externe beroepsprocedure starten. De interne 
bezwaarprocedure en de externe beroepsprocedure zijn als bijlage 2 in deze cao opgenomen. 

  
  c.  Een werknemer van wie de functie als gevolg van herwaardering in een hogere functiegroep 

wordt ingedeeld, wordt met terugwerkende kracht tot de datum van de interne aanvraag van de 
herwaardering in de overeenkomende salarisgroep ingedeeld. 
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Artikel 17  Salarisschalen 

 

 

 
* Aan de werknemers, ingedeeld in salarisgroep 14, kunnen op basis van beoordeling twee functiejaren bovenschalig worden toegekend. 
  De -2 en -1 functiejaren zijn aanloopschalen. 

 

 
* Aan de werknemers, ingedeeld in salarisgroep 14, kunnen op basis van beoordeling twee functiejaren bovenschalig worden toegekend. 
  De -2 en -1 functiejaren zijn aanloopschalen. 

 
 
Participatieschaal 
De participatieschaal is gebaseerd op de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) ter hoogte van 100% van het 
WML. 

 
Participatieschaal, bedragen in euro’s per 1 januari 2015, voor 23 jarigen en ouder. 

Voor werknemers jonger dan 23 jaar gelden de jeugdminimumloonbedragen uit de WML. Bedragen worden aangepast volgens de regeling tot 

aanpassing van het wettelijk minimumloon. 

WML 100% 1501,80 

 
 
 
Artikel 18  Toepassing van de salarisschalen 
 
1.   Aanstelling   
  De werknemer die in dienst treedt van de werkgever, ontvangt het schaalsalaris van de schaal, 

waarin zijn functie is ingedeeld. 
 
2.   Periodieke herziening van het salaris  
  Iedere werknemer heeft per 1 januari van elk jaar recht op toekenning van één functiejaar (voor de 
  salarisgroepen 10  tot en met 14 van tenminste één functiejaar) tot het maximum aantal functiejaren 
        in de betreffende salarisschaal is bereikt.  

 
3.   Jeugdige werknemers  
  a. Werknemers jonger dan 18 jaar zullen als regel geen werkzaamheden verrichten, die normaliter 
   door volwassen werknemers worden verricht.   

CAO salarisschalen per 01-10-2014 verhoogd met 1,8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-2 1943 1981 2033 2093 2162 2247 2315 2435 2578 2776 3146 3646 4125 4743

-1 1974 2015 2070 2133 2206 2292 2372 2494 2639 2842 3221 3757 4275 4907

0 2003 2045 2103 2167 2251 2336 2429 2550 2698 2904 3303 3869 4418 5069

1 2036 2078 2141 2206 2296 2379 2482 2608 2760 2973 3383 3980 4567 5232

2 2065 2110 2178 2249 2339 2426 2540 2667 2818 3036 3463 4094 4713 5391

3 2095 2142 2209 2285 2381 2470 2596 2725 2880 3103 3541 4205 4859 5557

4 2132 2170 2250 2325 2426 2513 2651 2780 2941 3169 3621 4316 5009 5720

5 2205 2283 2363 2470 2558 2706 2839 3000 3236 3701 4427 5154 5883

6 2602 2763 2895 3063 3301 3779 4539 5302 6048

7 2950 3121 3368 3862 4652 5448 6210

8 3182 3431 3940 4762 5597 6374

9 3498 4019 4871 5744 6540

10 3566 4098 4981 5888 6699

11 6038 6863

12 7024

13 7188*

14 7349*

CAO salarisschalen per 01-10-2015 verhoogd met 0,45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-2 1952 1990 2042 2102 2172 2257 2325 2446 2590 2788 3160 3662 4144 4764

-1 1983 2024 2079 2143 2216 2302 2383 2505 2651 2855 3235 3774 4294 4929

0 2012 2054 2112 2177 2261 2347 2440 2561 2710 2917 3318 3886 4438 5092

1 2045 2087 2151 2216 2306 2390 2493 2620 2772 2986 3398 3998 4588 5256

2 2074 2119 2188 2259 2350 2437 2551 2679 2831 3050 3479 4112 4734 5415

3 2104 2152 2219 2295 2392 2481 2608 2737 2893 3117 3557 4224 4881 5582

4 2142 2180 2260 2335 2437 2524 2663 2793 2954 3183 3637 4335 5032 5746

5 2215 2293 2374 2481 2570 2718 2852 3014 3251 3718 4447 5177 5909

6 2614 2775 2908 3077 3316 3796 4559 5326 6075

7 2963 3135 3383 3879 4673 5473 6238

8 3196 3446 3958 4783 5622 6403

9 3514 4037 4893 5770 6569

10 3582 4116 5003 5914 6729

11 6065 6894

12 7056

13 7220*

14 7382*
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  b. Aanname van jeugdig personeel met een leerovereenkomst geschiedt alleen als dit gepaard gaat 

met een arbeidsovereenkomst. 
 
 
Artikel 19  Overplaatsing naar een andere salarisgroep 
 
1.    Overplaatsing naar een hogere salarisgroep  
  a.  De werknemer die wordt overgeplaatst naar een hogere salarisgroep ontvangt het in de nieuwe 
    salarisgroep voorkomende schaalsalaris dat onmiddellijk ligt boven het bedrag dat de werknemer 

in de oude salarisgroep toekwam, vermeerderd met een (1) functiejaar in de nieuwe salarisgroep. 
   Indien de werknemer door de berekening in een aanloopschaal trede -1 of -2 uitkomt, volgt een 

extra functiejaar tot functiejaar 0. 
 
  b.  Het nieuwe schaalsalaris wordt toegekend met ingang van de dag van de overplaatsing. 
 
2.   Overplaatsing  naar een lagere salarisgroep 
  a.  De werknemer die op grond van eigen toedoen of op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar 

een functie in een lagere salarisgroep, ontvangt in deze nieuwe groep het schaalsalaris dat 
onmiddellijk ligt beneden het bedrag dat de werknemer in de oude salarisgroep toekwam.  

 
  b.  Wanneer de overplaatsing geschiedt op grond van bedrijfsomstandigheden of medische 

redenen (aan de hand van de verklaring van een bedrijfsarts en waar nodig een andere arts 
worden deze medische redenen vastgesteld) ontvangt de werknemer in de nieuwe salarisgroep 
het schaalsalaris dat gelijk is aan c.q. onmiddellijk ligt beneden het schaalsalaris dat hij voor de 
overplaatsing genoot.  
 
Wanneer dit nieuwe schaalsalaris niet het maximum is van de nieuwe salarisgroep, ontvangt de 
werknemer tot de eerstvolgende periodieke herziening een aanvulling tot het bedrag van zijn 
schaalsalaris vóór de overplaatsing. Wanneer het nieuwe schaalsalaris het maximum is van de 
nieuwe salarisgroep, ontvangt de werknemer een persoonlijke toeslag tot het bedrag van zijn 
schaalsalaris vóór de overplaatsing; deze toeslag wordt bij iedere volgende initiële verhoging 
verminderd met de helft van de initiële verhoging met een maximum van 2% van het nieuwe 
schaalsalaris van de werknemer; wanneer zij minder bedraagt dan het verschil tussen twee 
opeenvolgende salarissen in de schaal waarin de werknemer is ingedeeld, komt zij bij de 
eerstvolgende salarisverhoging te vervallen. De aanvulling c.q. persoonlijke toeslag wordt 
verminderd met de salarisverhoging die de werknemer ten gevolge van plaatsing in een hogere 
salarisgroep tijdens het bestaan van de aanvulling respectievelijk toeslag ontvangt. 

 
  c.  In het kader van de functiewaardering volgens de referentiemethode voor de salarisgroepen  

2 tot en met 14 geldt bij terugplaatsing in een salarisgroep die één of meer dan één salarisgroep 
lager is dan de oorspronkelijke salarisgroep een salarisgarantie van één salarisgroep hoger dan 
de nieuwe salarisgroep. 

   Wanneer de werknemer een schaalsalaris heeft, dat hoger is dan het maximum schaalsalaris van 
de nieuwe, lagere salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep, ontvangt hij het maximum schaalsalaris 
van de lagere salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep. Het verschil tussen het schaalsalaris van de 
oude salarisgroep en het maximum schaalsalaris van de nieuwe, lagere salarisgroep c.q. 
salarisgarantie-groep ontvangt de werknemer als persoonlijke toeslag, waarop lid 2 onder b van 
toepassing is, met dien verstande dat, in plaats van het daar genoemde percentage, het 
percentage van 1% geldt. 

    
Wanneer de werknemer een schaalsalaris heeft, dat lager is dan het maximum schaalsalaris van 
de nieuwe, lagere salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep, ontvangt hij het schaalsalaris in de 
nieuwe, lagere salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep, dat onmiddellijk ligt beneden het 
schaalsalaris van zijn oorspronkelijke salarisgroep. Tot de eerstvolgende periodieke herziening 
ontvangt de werknemer het verschil met het schaalsalaris in de oorspronkelijke salarisgroep als 
aanvulling. De werknemer behoudt aanspraak op de nog volgende functiejaren in de nieuwe, 
lagere salarisgroep c.q. salaris-garantiegroep. 

   Alle overige inkomenscomponenten zullen van het nieuwe schaalsalaris worden afgeleid op het 
moment van feitelijke indeling in de nieuwe salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep. 
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  d.  Cumulatie van de afbouw volgens het onder b en c bepaalde vindt niet plaats. 
 
  e.  De gewijzigde salarissen, resp. toeslagen gaan in op de dag waarop de oorzaak van de wijziging 

zich voordoet. 
 
  f.  Voor werknemers van 55 jaar en ouder zal het bestaande schaalsalaris niet worden afgebouwd, 

met uitsluiting van het bepaalde in lid 2 onder a. 
   Afbouw van het schaalsalaris, die is begonnen vóór de leeftijd van 55 jaar, zal worden beëindigd 

per eerste van de maand waarin de werknemer de 55-jarige leeftijd heeft bereikt. 
 
3.   Beloning gehandicapte werknemer  
  a. De werkgever zal de geldelijke beloning voor de door een gehandicapte werknemer verrichte 

arbeid zodanig vaststellen, dat deze (tenminste) gelijk is aan de geldelijke beloning die een niet-
gehandicapte werknemer bij een gelijkwaardige arbeidsprestatie en een gelijk dienstrooster 
pleegt te ontvangen. 

 
  b.  Indien de arbeidsprestatie van de gehandicapte werknemer duidelijk minder is dan in de 

betreffende functie als normaal wordt beschouwd, zal werkgever bij de daartoe aangewezen 
instantie dispensatie van het functieloon aanvragen. 

 
  c.  Op een gehandicapte werknemer zal het in lid 2 onder b bepaalde van toepassing zijn, waarbij 

rekening wordt gehouden met de uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten. 
 
4.   Tijdelijke vervanging 
  a. Onder tijdelijke vervanging wordt verstaan: het in opdracht van de werkgever tijdelijk uitoefenen 

van een hoger ingedeelde functie met alle of nagenoeg alle daarbij behorende 
verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden, teneinde een ongestoorde voortgang van 
de bedrijfsvoering te waarborgen. 

 
  b.  De werknemer, die tijdelijk een functie vervangt die hoger is ingedeeld dan de eigen functie, blijft 

ingedeeld in de eigen salarisgroep. 
 
  c.  Indien de tijdelijke vervanging ten minste 1 volledige dienst, of zoveel langer als is 

overeengekomen, heeft geduurd, ontvangt de werknemer daarvoor een vergoeding.  
Deze vergoeding wordt toegekend naar evenredigheid van het aantal geheel vervangen diensten. 
De vergoeding wordt als volgt vastgesteld: op basis van de systematiek bij overgang naar een 
hogere salarisgroep (lid 1) wordt het schaalsalaris vastgesteld van de functie waarin wordt 
vervangen. De vergoeding is de uitkomst van de berekening waarbij het oude schaalsalaris wordt 
afgetrokken van het vastgestelde schaalsalaris in de hogere salarisgroep. Bij de berekening van 
de vakantietoeslag wordt de genoten vergoeding meegenomen. De vergoeding wordt 
maandelijks tegelijk met de salarisbetaling uitgekeerd.  
Ingeval van overwerk tijdens vervanging geldt artikel 24 lid 2 onder a tot en met d, met dien 
verstande dat de daar genoemde percentages berekend worden over het eigen schaalsalaris, 
verhoogd met de vergoeding. 

 
5.   Diversen   
  a.  Overplaatsing naar een andere functie binnen dezelfde salarisgroep brengt geen wijziging in het 

schaalsalaris waarop de werknemer recht heeft. Indeling van de functie van een werknemer in 
een andere salarisgroep op grond van functieherwaardering wordt voor de toepassing van dit 
artikel als overplaatsing aangemerkt. 

 
  b.  De werkgever zal bij de in lid 2, 3 en 4 bedoelde gevallen de werknemer voor de overplaatsing 

inlichten over de aard van de overplaatsing of tijdelijke vervanging en deze mededeling schriftelijk 
bevestigen en voorts de OR zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. 

 
  c.  Wanneer er sprake is van medische redenen als hierboven bedoeld, is daarop artikel 27 lid 3 

onder b van overeenkomstige toepassing. 
 

d. Het in lid 2 bepaalde is niet van toepassing in geval van reorganisatie van het bedrijf op grote 
schaal; in dit geval zal de werkgever contact opnemen met de vakorganisaties zodat in 
gezamenlijk overleg een regeling hiervoor kan worden uitgewerkt. 
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Artikel 20  Betaling van het salaris 
 
1.   De werkgever betaalt het salaris in maandelijkse termijnen en dit salaris wordt betaalbaar gesteld op 

de 20ste van elke maand. 
 
2.   Vergoedingen die de werknemer toekomen worden, tenzij uit de tekst van de betreffende bepalingen 

anders blijkt, tegelijk met het salaris betaald. 
 
3.   De werkgever verstrekt de werknemer een specificatie van de salarisberekening. 
 
 
BIJZONDERE BELONINGEN 
 
Artikel 21  Ploegentoeslag 
 
1.   Ploegentoeslag    
  Werknemers in de ploegendienst ontvangen over de periode waarin zij deze dienst vervullen een 

toeslag op hun schaalsalaris. Deze toeslag bedraagt bij: 
 
  2-ploegendienst zonder nacht- en zaterdagarbeid:      11,5% 
  combinatierooster 2-ploegen- en dagdienst (zonder nacht- en zaterdagarbeid): 11,5% 
  met gemiddeld 3 uur zaterdagarbeid:     16,6% 
  met gemiddeld 3½ uur zaterdagarbeid:     17,5% 
  met gemiddeld 4 uur zaterdagarbeid:     18,4% 
  met gemiddeld 5 uur zaterdagarbeid:     20,1% 
  3-ploegendienst zonder zaterdagarbeid:     17,0%  
  met gemiddeld 4 uur zaterdagarbeid:     23,0% 
  5-ploegendienst:      35,0% 
 
  De aanvangstijd van het bioritmische 5-ploegenrooster is 06.00 uur. Het percentage ploegentoeslag  
  is 35%.   
 
2.   Betaling reservedienst  
  De reservedienst – met inbegrip van de vervangingsdiensten – wordt betaald overeenkomstig de 
   5-ploegendienst. Wanneer tijdens de reservedienst moet worden ingevallen in de 5-ploegendienst 

geldt het gestelde in artikel 25 lid 4 onder h. 
 
 
Artikel 22  Terugplaatsing uit de ploegendienst 
 
1.   Door eigen toedoen of op eigen verzoek of binnen 3 maanden   
  Werknemers die door eigen toedoen of op eigen verzoek, of binnen drie maanden na de aanvang 

van deze ploegendienst, worden overgeplaatst uit een ploegendienst naar een dienst, waaraan geen 
  of een lager percentage ploegentoeslag is verbonden, ontvangen de beloning passend bij de nieuwe 
  dienst met ingang van de dag van de overplaatsing. 
   
2.   Door bedrijfsomstandigheden of medische redenen 
  a. Werknemers die langer dan één maand en korter dan drie maanden werkzaam zijn geweest in 

een dienst met een ploegentoeslag, ontvangt bij terugplaatsing in een dienst waaraan geen of 
een lager percentage ploegentoeslag is verbonden, nog gedurende de lopende kalenderweek de 
aan de oorspronkelijke dienst verbonden toeslag.  

  
  b.  Werknemers, die na ten minste drie maanden onafgebroken in een dienst met ploegentoeslag 

  werkzaam te zijn geweest, op grond van bedrijfsomstandigheden of medische redenen (aan de
 hand van de verklaring van een bedrijfsarts en waar nodig een andere arts worden deze 

  medische redenen vastgesteld) worden overgeplaatst naar een dienst waaraan geen of een lager  
  percentage ploegentoeslag is verbonden, ontvangen de aan hun oorspronkelijke dienst 
  verbonden toeslag tot aan  het einde van de maand waarin de overplaatsing plaatsvindt. 
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   –  werknemers die ten tijde van de overplaatsing meer dan zes maanden onafgebroken in hun 
oude dienst werkzaam waren, ontvangen daarna gedurende een maand een toeslag, gelijk 
aan de achteruitgang in inkomen die het gevolg van de overplaatsing is, waarbij rekening wordt 
gehouden met een eventuele vooruitgang in salaris die het gevolg is van de overplaatsing; 

   –  werknemers die ten tijde van de overplaatsing meer dan drie jaren onafgebroken in hun oude 
dienst werkzaam waren, ontvangen daarna deze toeslag gedeeltelijk; zij wordt afgebouwd op 
de volgende wijze op basis van het aantal jaren dat de werknemer onafgebroken in de oude 
dienst werkzaam was;  

    –  van drie tot zes jaar werkzaam: 
     twee maanden 80%, twee maanden 60%, één maand 40% en één maand 20%; 
    – van zes tot tien jaar werkzaam: 
     drie maanden 80%, drie maanden 60%, twee maanden 40% en twee maanden 20%; 
    –  meer dan tien jaar werkzaam: 
     vier maanden 80%, vier maanden 60%, drie maanden 40% en drie maanden 20%; 
    –  meer dan tien jaar werkzaam en bovendien ten tijde van de overplaatsing 60 jaar of ouder 

of 40 jaar of meer werkzaam: geen afbouw meer. 
 
  c.  Bij een tijdelijke terugplaatsing naar een dienst met een lager of geen percentage 

ploegentoeslag, blijft de ploegentoeslag gedurende drie maanden gebaseerd op de oude dienst. 
Daarna vindt afbouw als volgt plaats: 

   - 80% van het verschil tussen de oude en de nieuwe ploegentoeslag gedurende de eerste  
2 maanden; 

   - 60% van het verschil tussen de oude en de nieuwe ploegentoeslag gedurende de volgende  
2 maanden; 

   - 40% van het verschil tussen de oude en de nieuwe ploegentoeslag gedurende de volgende  
2 maanden; 

   - 20% van het verschil tussen de oude en de nieuwe ploegentoeslag gedurende de volgende  
2 maanden. 

  
   Deze periode van tijdelijke terugplaatsing wordt niet in mindering gebracht op de referteperiode 

voor afbouw zoals genoemd onder b. 
   Vindt binnen een kalenderjaar een nieuwe tijdelijke terugplaatsing naar een dienst met een lager 

of geen percentage ploegentoeslag plaats en is de afbouw van de eerste tijdelijke terugplaatsing 
nog niet voltooid, dan wordt na drie maanden de afbouw hervat op het niveau van de eerste 
periode.  
Bij een eventuele volgende tijdelijke terugplaatsing binnen een kalenderjaar wordt na drie 
maanden de afbouw hervat op het niveau van de voorgaande afbouwperiode. 

   Gedurende de periode van tijdelijke terugplaatsing uit de 5-ploegendienst naar een dienst met 
een lager of geen percentage ploegentoeslag, bestaat geen recht op ADV, zijn de gewerkte uren 
boven de 33,6 uur per week meeruren tot 40 uur en vindt opname van vakantie plaats volgens de 
regels die gelden bij het rooster van de dienst waarin feitelijk wordt gewerkt. 

 
d. Afbouw van de ploegentoeslag, die is begonnen vóór de leeftijd van 60 jaar, zal worden 

beëindigd per eerste van de maand waarin men de 60-jarige leeftijd heeft bereikt. 
 

e. Werknemers die in het voorgaande jaar in de gehele najaarscampagne werkzaam zijn geweest 
en die op grond van bedrijfsomstandigheden of op medische redenen niet opnieuw in een 
ploegendienst in de campagne te werk worden gesteld, ontvangen een eenmalig afbouwbedrag 
over de in geld uitge-drukte beloning conform het onder a bepaalde, waarbij de afbouwregeling 
van drie tot zes jaar wordt gewijzigd in één tot zes jaar. Omdat de campagneduur ongeveer de 
helft van het jaar beslaat, vindt de berekening van de uitkering ook op deze basis plaats.   

   De vergoeding in de vorm van vrije tijd voor de op zaterdag te werken campagne-uren wordt in  
 voornoemde berekening buiten beschouwing gelaten. 

 
3.   Wanneer de werknemer tijdens de periode van afbouw van de toeslag, bedoeld in lid 2 onder b, 

wordt overgeplaatst, wordt het in het vorige lid bedoelde inkomensverschil opnieuw bepaald aan de 
hand van de nieuwe functie, respectievelijk dienst en wordt, wanneer tengevolge hiervan de hem 
toekomende toeslag verminderd wordt, deze verminderde toeslag betaald met ingang van de dag 
van de overplaatsing. 
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4.   De hoogte van de toeslagen zal niet worden beïnvloed door loonsverhogingen die tijdens de periode 
van betaling, respectievelijk afbouw van de toeslag van kracht worden. 

 
5.  Deze regeling geldt niet voor tijdelijke of campagnemedewerkers en evenmin voor de terugplaatsing 

van vaste medewerkers van die afdelingen, die als gevolg van jaarlijks terugkerende 
productieorganisatie tijdens de campagneperiode daartoe in een hoger beloonde ploegendienst werk 
verrichten. 

  In geval er sprake is van een opnieuw in te stellen volcontinudienst anders dan hierboven bedoeld, 
zal van geval tot geval overleg gepleegd worden over de toepassing van dit artikel of van artikel 25. 

  Indien een campagnemedewerker in de intercampagne in 5-ploegendienst wordt ingezet en een 
onderbreking heeft van maximaal 3 weken aaneengesloten, waardoor de ploegentoeslag vervalt, en 
hij na deze 3 weken weer in  5-ploegendienst gaat werken, zal hem in de tussenliggende 3 weken de 
ploegentoeslag worden doorbetaald. Alleen in overleg met de werkgever geldt dit ook voor een 
aaneengesloten onderbreking van 4 weken. 

 
 
Artikel 23       Consignatie 
 
1.   Consignatieregeling  
  De werkgever kan voor bepaalde werknemers een consignatieregeling instellen, waardoor deze 
  werknemers zich op bepaalde tijden buiten hun dienstrooster beschikbaar moeten houden om, indien 

de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken, onmiddellijk voor het verrichten van overwerk naar het 
bedrijf te komen. 

 
2.   Deze regeling houdt in dat de werknemer voor een etmaal dat hij geconsigneerd is, een vergoeding 

ontvangt van 120% van zijn salaris per uur met een maximum van het salaris per uur van 
salarisgroep 10 met maximum aantal functiejaren, wanneer dit etmaal valt op maandag tot en met 
vrijdag.  
De vergoeding bedraagt 360% van zijn salaris per uur met een maximum van het salaris per uur van 
salarisgroep 10 met maximum aantal functiejaren, wanneer dit etmaal een zaterdag of een zondag is, 
dan wel een feestdag die valt op maandag tot en met vrijdag. Werknemers ingedeeld in salarisgroep  
14 ontvangen geen vergoeding. 

 
3.   Voor de toepassing van dit artikel wordt een etmaal (periode van 24 uur) geacht aan te vangen vanaf 

het moment van consignatie. Dit geldt ook voor een nationale feestdag. 
 
4.   Wanneer de regeling een meer dan incidenteel karakter heeft, zal deze worden vastgesteld in 

overleg met de OR. 
 
 
Artikel 24  Overwerk, extra gang en slaapuren 
 
1.   Overwerk   
  a.  Onder overwerk wordt verstaan arbeid, door de werknemer op verzoek of in opdracht van de 

werkgever verricht, boven de normale dagelijkse arbeidsduur volgens het rooster van de dienst 
waarin de werknemer is ingedeeld. 
 

  b.  Het verrichten van overwerk wordt zoveel mogelijk voorkomen c.q. beperkt, maar is voor de 
werknemer verplicht indien de eisen van het bedrijf dit naar het oordeel van de werkgever nood-
zakelijk maken, mits het overwerk niet in strijd is met de wet en voor zover het in dit artikel 
bepaalde in acht wordt genomen. De werknemer in de dag, 2- of 3-ploegendienst kan niet 
verplicht worden tot het verrichten van overwerk op een feestdag die op een zaterdag of zondag 
valt. 

 
  c.  Het verrichten van overwerk zal worden geregeld in overleg met de OR. 
 
  d.  Er zal slechts overwerk verricht mogen worden indien het niet verrichten van overwerk leidt tot 

productiestagnatie, met een maximum van 8 uur per 2 weken. Indien om dringende redenen een 
uitbreiding gewenst is, zal dit slechts mogelijk zijn in overleg met de OR. Het gestelde in dit artikel 
is ook van toepassing op de werknemers tijdens de campagne(s) werkzaam en waarop het 
gestelde in artikel 8 lid 1 onder c van toepassing is. 
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  e.  Overwerk zal naar keuze van de werknemer worden gecompenseerd in vrije tijd of geld, met dien 

verstande dat het aantal uren overwerk dat voor compensatie in geld in aanmerking komt nooit 
meer zal bedragen dan 8 uur per twee weken. 

 
  f.  Pauzetijden buiten het dienstrooster, nodig geworden door overwerk, worden gedurende 

maximaal een half uur per keer als overwerk aangemerkt. 
 
  g.  De zon- en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel geacht te lopen van 0.00 uur tot 

24.00 uur.  
 
  h.  De werknemer van 55 jaar en ouder kan niet worden verplicht tot het verrichten van overwerk. 
 
2.   Beloning van overwerk 
  a.  Alle overuren tussen maandag 06.00 uur en vrijdag 22.00 uur worden beloond met 150% van 
   het salaris per uur. 
 
  b.  Alle overuren tussen vrijdag 22.00 uur en maandag 06.00 uur of op feestdagen worden beloond 

met 200% van het salaris per uur. 
 
  c.  Indien het overwerk plaatsvindt in het rooster van de ploegendienst van de betrokken 

ploegendienst-werknemer wordt hierover ploegentoeslag berekend. 
 
  d.  De vergoedingsregeling overwerk is uitsluitend van toepassing op functies in de salarisgroepen  

1 tot en met 11. 
 
3.   Extra gang   
  a.  Indien een werknemer van wie de functie is ingeschaald beneden salarisgroep 12 in opdracht van 

de werkgever voor het verrichten van overwerk een extra gang van huis naar de fabriek moet 
maken, ontvangt hij met een maximum van het salaris per uur van salarisgroep 10 met maximum 
aantal functiejaren een extra vergoeding die gelijk is aan 167% van zijn salaris per uur.  

   Voor meer dan één oproep binnen een uur wordt deze vergoeding slechts eenmaal uitbetaald.  
 
  b.  5-ploegendienst: 
   In geval een werknemer, van wie de functie is ingeschaald beneden salarisgroep 12, in opdracht 

van of op verzoek van de werkgever voor het verrichten van overwerk een extra gang van huis 
naar de fabriek moet maken, ontvangt hij een extra vergoeding gelijk aan: 

   –  120% van zijn salaris per uur met een maximum van het salaris per uur van salarisgroep 10 
met maximum aantal functiejaren, op maandag tot en met vrijdag; 

   –  240% van zijn salaris per uur met een maximum van het salaris per uur van salarisgroep 10 
met maximum aantal functiejaren, op zaterdag; 

   –  320% van zijn salaris per uur met een maximum van het salaris per uur van salarisgroep 10 
met maximum aantal functiejaren, op zon- en feestdagen. 

 
4.   Slaapuren dagdienst  
  a.  De werknemer in dagdienst die overwerk moet verrichten op uren, die vallen tussen 22.00 uur en 

de aanvang van de dagdienst, ontvangt voor deze uren naast de beloning zoals geregeld in lid 2, 
even veel uren verzuim zonder korting op zijn maandinkomen, echter met een maximum van de 
normale duur van de dagdienst en op te nemen direct na afloop van bovenbedoeld overwerk. 

 
  b.  Indien de werknemer in dagdienst een of meerdere keren overwerk moet verrichten in het 

weekeinde (dat begint na afloop van de dagdienst op vrijdag en eindigt bij de aanvang van de 
dagdienst op maandag), ontvangt hij voor deze uren naast de beloning zoals geregeld in lid 2, 
even veel uren verzuim zonder korting op zijn maandinkomen, echter met een maximum van de 
normale duur van de dagdienst. Voor zover de overuren gemaakt zijn vanaf 00.00 uur op een 
zon- of feestdag, dienen zij binnen één week na het verrichten van het overwerk te worden 
opgenomen. 

 
  c.  Het tijdstip waarop het opnemen van de verzuimuren begint, ligt tussen het begin en het einde 

van de normale dagdienst, volgend op het overwerk. 
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  d.  Als het overwerk begint op of na 05.00 uur ‘s ochtends, ontstaat geen recht op verzuimuren.  
Dit geldt niet indien het overwerk verricht wordt in het weekeinde of een feestdag, zoals bedoeld 
onder b. 

 
  e.  Er dient een rustperiode te worden aangehouden van 10 uur. Deze bepaling is ook van kracht 

voor de artikelen 23 en 25. 
 
5.   Slaapuren ploegendienst  
  De werknemer in ploegendienst die in aansluiting op zijn dienstrooster overwerk moet verrichten 
  gedurende meer dan 3 uur, heeft eveneens recht op doorbetaald verzuim voor de uren waarmee 

deze 3 overuren worden overschreden. Als het overwerk van een werknemer in ploegendienst 3 uur 
of korter duurt, dan wel zijn eerstvolgende dienst later dan 11 uur na het beëindigen van deze arbeid 
aanvangt, ontstaat geen recht op verzuimuren. 

 
 
Artikel 25  Verschoven uren en overplaatsing naar een ander dienstrooster 
 
1.   Verschoven uren   
  a.  Onder verschoven uren worden verstaan de uren waarin in opdracht van de werkgever door de 

werknemer arbeid wordt verricht, voor zover deze uren vallen buiten het rooster van de dienst 
waarin de werknemer is ingedeeld, zonder dat het aantal uren volgens dit dienstrooster wordt 
overschreden en zonder dat er sprake is van overplaatsing naar een andere dienst. 

 
  b.  Niet als verschoven uren worden aangemerkt:  
   uren, door een werknemer in dagdienst gemaakt buiten het dienstrooster, wanneer het werk niet 

eerder aanvangt dan 06.00 uur en niet later eindigt dan 18.00 uur.  
    
2.   Beloning van verschoven uren 
  a.  Voor ieder verschoven uur wordt met betrekking tot overuren, de volgende toeslag op het 
   schaalsalaris betaald: 
   25% van het salaris per uur indien de uren vallen tussen 06.00 uur en 20.00 uur; 
   50% van het salaris per uur indien de uren vallen tussen 20.00 uur en 06.00 uur of op zaterdag 

na het tijdstip waarop het werk eindigt volgens het rooster van de dienst waarin de werknemer is 
ingedeeld. 

 
  b.  5-ploegendienst: 
   Voor ieder verschoven uur wordt de volgende toeslag op het schaalsalaris per maand betaald: 
   50% van het salaris per uur voor uren op maandag na 06.00 uur tot en met zaterdag 18.00 uur; 
   100% van het salaris per uur voor uren op zaterdag na 18.00 uur tot maandag 06.00 uur. Voor 

arbeid op verschoven uren op feestdagen is uitsluitend het in artikel 13 bepaalde van toepassing. 
 
  c.  De functies in de salarisgroep 14 ontvangen geen toeslag voor het werken op verschoven uren. 
 
3.   Overplaatsing naar een ander dienstrooster (niet volcontinu) 
  a.  Voor iedere overplaatsing naar een ander dienstrooster in opdracht van de werkgever die niet 
   het gevolg is van de werknemer persoonlijk betreffende omstandigheden en niet tenminste 
    één week van te voren is aangekondigd, ontvangt de werknemer een vergoeding gelijk aan  
   120% van zijn salaris per uur.   
 
  b.  De vergoeding bedoeld onder a is niet verschuldigd: 
   – indien het betreft terugplaatsing in het oorspronkelijke dienstrooster in dezelfde kalenderweek 

als waarin de werknemer werd overgeplaatst; 
   –  indien het betreft een overplaatsing naar een functie waarin de werknemer een hogere 

beloning ontvangt; 
   – indien de overplaatsing het gevolg is van aanvang of einde van de productie; 
   – in geval van het vervullen van een 5-ploegendienst gedurende de week dat in de dagdienst 

wordt gewerkt en waarbij in de dagdienst de ploegentoeslag wordt doorbetaald; 
   – bij onderling ruilen. 
 
  c.  Indien de werknemer ten gevolge van de overplaatsing na de beëindiging van zijn werktijd 

volgens zijn oorspronkelijke dienstrooster nog dezelfde kalenderdag een dienst moet vervullen 
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volgens zijn nieuwe dienstrooster of indien hij - bijvoorbeeld in geval van waarneming van een 
functie in de  
3-ploegendienst door twee personen - wordt aangewezen om een dienst van 12 uur te vervullen, 
wordt de werknemer geacht eerst met ingang van de volgende dag te zijn overgeplaatst, indien 
hij althans deze volgende dag in het nieuwe rooster blijft werken. 

 
4.   Overplaatsing naar een ander dienstrooster (5-ploegendienst) 
   
  a.  Definitie overplaatsing 
   Onder overplaatsing wordt verstaan het, in opdracht van de werkgever, definitief wisselen van 

dienstrooster binnen de 5-ploegendienst. 
 
  b.  Moment van overplaatsing 

Overplaatsing vangt aan na vier roostervrije dagen. 
 

  c.  Vergoeding van overplaatsing 
De vergoeding voor het overplaatsen bedraagt 2,5% van het schaalsalaris per maand. 

 
  d.  Afbouw vergoeding van overplaatsing 2015 t/m 2018 

De afbouw van de systematiek in de cao 2013/2014 waarin de vergoeding neerkwam op een 
percentage van 40% van het schaalsalaris per maand. Dit percentage wordt in 4 jaar afgebouwd 
naar 2,5%. Ingangsdatum van de nieuwe regeling is, om administratieve redenen 1 januari 2015. 
De afbouw vindt als volgt plaats: 
2015 30% van het schaalsalaris eenmalig 
2016 20% van het schaalsalaris eenmalig 
2017 10% van het schaalsalaris eenmalig 
2018 2,5% van het schaalsalaris eenmalig 

 
  e.  Geen vergoeding 

-  Indien de overplaatsing het gevolg is van aanvang of einde van de productie 
-  Indien bij terugplaatsing naar het oorspronkelijke dienstrooster korter dan zeven 
kalenderdagen in het afwijkende dienstrooster is gewerkt, dan heeft de werknemer geen recht 
op een tweede vergoeding 
- bij onderling ruilen (niet in opdracht van de werkgever) 
- Indien arbeid wordt verricht voorafgaand of aansluitend aan een dienst in het oorspronkelijke 
dienstrooster. Dit is overwerk dat overeenkomst het in artikel 24 lid 2 bepaalde wordt beloond. 

 
5.   Overplaatsing vanuit dagdienst, 2-ploegen of 3-ploegen naar een 5-ploegendienst  
  a.  Indien een werknemer in opdracht van de werkgever uit de dagdienst of 2- of 3-ploegendienst 

wordt tewerkgesteld in de 5-ploegendienst, ontvangt hij voor de uren in zijn nieuwe dienst,vanaf 
dag 1 de bijbehorende ploegentoeslag + sprongtoeslag zoals vermeld in artikel 25 lid 4 sub c. 

 
  b.  Een overplaatsing vanuit dagdienst, 2- of 3- ploegendienst naar een 5-ploegendienst vangt altijd 

aan op een maandag.  
 
6.   Meer of minder gewerkte uren  
  Indien ten gevolge van een verschuiving of een overplaatsing naar een andere dienst de werknemer 

in een roosterperiode meer uren maakt dan het rooster aangeeft van de dienst waarin hij was 
ingedeeld, en deze afwijkende uren niet worden gecompenseerd door minder uren in de 
voorafgaande of de daaropvolgende roosterperiode ten gevolge van dezelfde verschuiving of 
overplaatsing, worden de afwijkende uren als overuren vergoed; wanneer de werknemer ten gevolge 
van de verschuiving of overplaatsing minder uren werkt dan zijn oorspronkelijke rooster aangeeft, 
wordt geen korting op het salaris toegepast. 

 
 
Artikel 26  Vakantietoeslag 
 
1.   Vakantietoeslag   
  De werknemer ontvangt in mei een vakantietoeslag die bij een volledig dienstverband over de 

afgelopen periode van 1 mei tot en met 30 april 8% bedraagt over 12 maal het schaalsalaris van mei.  
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2.   Grondslag vakantietoeslag  
  Over de ploegentoeslag, suppletietoeslag en de persoonlijke toeslag over de afgelopen periode 
  1 mei tot en met 30 april, wordt eveneens 8% vakantietoeslag betaald. 
 
3.   Minimumvakantietoeslag  
  De minimumvakantietoeslag is het bedrag behorend bij het maximum van salarisgroep 5. 
 
4.   Samenloop vakantietoeslag met sociale verzekeringsuitkeringen  
  Voor de berekening van de vakantietoeslag wordt tevens meegenomen een uitkering krachtens de 

sociale verzekeringen voor zover deze in plaats van loon komt. Niet meegerekend worden die  
loonbestanddelen die niet genoemd staan in lid 2. Op de uitkering waarop de werknemer volgens dit 
artikel recht heeft, wordt in mindering gebracht de vakantietoeslag die hij over de periode, waarover 
de in dit artikel bedoelde uitkering is berekend, heeft ontvangen op grond van de Ziektewet, de WAO, 
de WIA of de Toeslagenwet. 

 
5.   Vakantietoeslag naar evenredigheid  
  De werknemer, die niet vanaf het begin van de periode 1 mei tot en met 30 april onafgebroken in 

dienst is geweest, ontvangt de vakantietoeslag naar evenredigheid. Indien het dienstverband met de 
  werknemer tijdens de periode 1 mei tot en met 30 april wordt verbroken, ontvangt hij bij de laatste 

salarisbetaling zijn vakantietoeslag, gebaseerd op het laatstgenoten maandinkomen met 
inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. De werknemer, van wie de individuele 
arbeidsduur in de periode 1 mei tot en met 30 april is gewijzigd, ontvangt de vakantietoeslag naar 
evenredigheid. 

 
 
ZIEKTE, ONGEVAL EN OVERLIJDEN 
 
Artikel 27  Arbeidsongeschiktheid waarbij de eerste ziektedag is gelegen voor 1 januari 2004 
 
1.    Toepasselijkheid wettelijke bepalingen  
  Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 

bedongen arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag voor 1 januari 2004 ligt, gelden voor 
hem de bepalingen van artikel 7: 629 BW, de Ziektewet (zoals die luidden tot 1 januari 2004), de 

   WAZO en de WAO, voor zover hierna niet anders is bepaald. 
 
2. Verlenging loondoorbetaling 

Indien het UWV bij de behandeling van een aanvraag tot een WAO-uitkering vaststelt, dat door de 
werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht en vervolgens beslist dat het tijdvak  
waarop de werknemer recht heeft op loon wordt verlengd, ontvangt de werknemer gedurende deze  
verlengde periode een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. De totale periode van  
loondoorbetaling conform lid 3 zal met de door het UWV opgelegde loondoorbetalingsverplichting 
worden verlengd. Het voorgaande is tevens van toepassing indien werkgever en werknemer in 
onderling overleg besluiten de aanvraag voor een WAO-uitkering uit te stellen. 

   
3.   Uitkeringen   
  a.  De werknemer ontvangt bij ziekte een uitkering van 100% van zijn maandinkomen vanaf de 

eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid; dit geldt ook voor de campagnemedewerker, die tot 
het vaste bestand kan worden gerekend, omdat hij de vorige campagne in dienst is geweest. 
 

  b.  Bij de toepassing van het onder a gestelde geldt, dat de aanvullingen maximaal 30% van het 
maandinkomen bedragen en dat de werknemer in totaal niet meer zal ontvangen dan zijn 
maandinkomen bedraagt, tenzij hetgeen hij ter zake van de ziekte ontvangt uit hoofde van sociale 
verzekeringen, meer is dan zijn maandinkomen, in welk geval hij ook dat meerdere ontvangt; 
hetgeen hij echter meer mocht ontvangen dan hem volgens dit lid toekomt, zal door de werkgever 
met andere uitkeringen mogen worden verrekend of mogen worden teruggevorderd. 

 
4.   Duur van de uitkeringen  
  a.  De uitkeringen worden verstrekt gedurende ten hoogste één jaar.  
   Na het verstrijken van deze termijn ontvangt de werknemer die dan geheel of gedeeltelijk 
   arbeidsongeschikt is of, ten aanzien van de werknemer die niet in passende arbeid te werk 

gesteld kan worden, gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gedeeltelijk werkloos is en een 
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desbetreffende (gedeeltelijke) uitkering op grond van de WAO en een uitkering op grond van de 
WW ontvangt, een voortgezette uitkering gedurende één jaar, met dien verstande dat de uitkering 
niet meer bedraagt dan in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. De voortgezette uitkering 
wordt voor ieder jaar dienstverband na het bereiken van de 45-jarige leeftijd verlengd met  
1 maand tot een maximum van 1 jaar (peildatum is de eerste ziektedag). 

  
  b.  Bij de toepassing van het onder a gestelde geldt, dat aan de werknemer die voor bepaalde tijd of 

voor bepaalde werkzaamheden is aangenomen en wiens dienstbetrekking zonder het optreden 
van de ziekte wegens beëindiging van de werkzaamheden door het enkel verstrijken van de 
termijn of door ontslag zou zijn geëindigd, de aanvullende uitkeringen niet langer worden 
verstrekt dan het dienstverband zonder ziekte zou hebben geduurd. 

 
  c.  Indien de periode van maximaal 3 jaar, als bedoeld onder a van dit lid, wordt onderbroken door 

volledige werkhervatting gedurende 30 dagen of korter, worden de perioden van arbeidsonge-
schiktheid voor de berekening van de bovengenoemde periode van 3 jaar samengeteld.   

 
5.     Re-integratie 

Artikel 27A lid 7 is van overeenkomstige toepassing. 
 
6.   Uitsluiting van loondoorbetaling  
  Bij misbruik van het in dit artikel gestelde, kan de werknemer van de loondoorbetaling en/of 
  aanvullingen worden uitgesloten. 
   
 
Artikel 27A Arbeidsongeschiktheid waarbij de eerste ziektedag op of na 1 januari 2004 heeft gelegen 
 
1.  Wetgeving  
  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 WAZO en de WIA, voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 
2.  Wettelijke loondoorbetaling eerste 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 op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, 
worden doorbetaald. 

 
3.  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, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het 
maandinkomen. 

   
4.    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 maximaal het voor de werknemer geldende  
    maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden doorbetaald. 
  
5.    Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken  
    a. Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7: 629 BW  
     ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 70% van het  
     maandinkomen. 
   

 b. Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7: 629 BW 
  ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling en de aanvulling als genoemd 
  onder a, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen, mits de werknemer voldoet aan de 
  verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter.  

  Pensioenopbouw zal tijdens de tweede periode van 52 weken voor 100% worden voortgezet, 
mits wettelijk toegestaan. 
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6.  Maandinkomen  
  Onder maandinkomen wordt in dit artikel verstaan het maandinkomen dat de werknemer zou hebben 

ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 
 
7.  Re-integratie   
  Bij arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht zich tijdens het re-integratieproces in te spannen 

om de werknemer (rekening houdend met diens beperkingen) te herplaatsen in de eigen functie, ook 
als dat technische aanpassingen van de werkplek of een aanpassing in de organisatie (andere 
taakverdeling) vereist. Wettelijke mogelijkheden zullen daarbij maximaal worden benut.  
Als herplaatsing in de eigen functie niet mogelijk is, moet de werkgever zich inspannen om de 
werknemer te herplaatsen in een andere functie binnen het bedrijf. Indien ook dit niet mogelijk is, zal 
het plan van aanpak worden gericht op het vinden van passend werk buiten het bedrijf van 
werkgever. De werknemer is verplicht om zijn volle medewerking te verlenen aan inspanningen 
gericht op interne of externe re-integratie.  

  
8.   Aanvullingen na de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid  
  Na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld of de werknemer in aanmerking komt voor een  
  uitkering op grond van de WIA. De WIA onderscheidt  
  drie verschillende situaties:  
  a. Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn: 

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, blijven in beginsel in dienst bij de 
werkgever. In overleg tussen werkgever en werknemer zal bekeken worden of de functie 
aangepast moet worden of dat een andere functie gezocht moet worden. Indien noodzakelijk zal 
de werkgever scholing aanbieden om de werknemer geschikt te maken voor een andere functie. 
De verplichtingen uit de wet houden in dat indien herplaatsing niet intern kan plaatsvinden dat 
vervolgens gekeken moet worden of extern herplaatsingmogelijkheden zijn.(Zie artikel 27 lid 5) 
De aanvulling op hetgeen met werken wordt verdiend, vindt als volgt plaats: 
3e jaar: 90% x het Arbeidsongeschiktheidspercentage; 
4e jaar: 80% x AO% 
5e jaar: 70% x AO% 
6e jaar:  60% X AO% 
7e jaar: 50% x AO% 
Deze percentages zullen door een onafhankelijke arts worden vastgesteld. 
Indien herplaatsing plaats vindt in een andere functie, die ingedeeld is in een lagere salarisgroep 
geldt de afbouwregeling van artikel 19 lid 2. De ploegentoeslag wordt volgens artikel 22 lid 2 
afgebouwd. Vooralsnog zal gedurende de looptijd van de cao volgens bovenstaande systematiek 
worden gewerkt. 

 
 b.  Werknemers die 35 – 80% arbeidsongeschikt zijn: 

De werknemer die 35% - 80% arbeidsongeschikt is, ontvangt gedurende het 3e tot en met het  
7e jaar arbeidsongeschiktheid, een aanvulling op de WGA-uitkering van 5% van zijn oude 
maandinkomen. 

  Het vereist een inspanning van de werkgever en de werknemer om de situatie dat een 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer na de loongerelateerde fase niet of minder dan 50% 
van zijn restcapaciteit aan het werk is, zoveel als mogelijk te voorkomen.  

 De werkgever is bereid om voor het geval deze situatie ondanks alle inspanningen toch ontstaat 
 ter dekking van het zogenaamde WGA-hiaat een verzekering te sluiten, waarbij de werkgever 
  bereid is de kosten tot een maximum van 0,4% van de loonsom per jaar voor haar rekening te 
 nemen. 

 
 c.  Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn: 

Voor deze werknemers gelden de uitkeringen volgens de IVA. De pensioenopbouw zal na 2 jaar 
ziekte premievrij plaatsvinden als onder de vroegere WAO-regeling. 

 
9.  Weigeren loondoorbetaling en aanvulling  
  De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen te 
  weigeren ten aanzien van de werknemer die: 
 
  a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
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 b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij valse informatie heeft 
verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie gestelde belastbaarheideisen niet juist 
kon worden uitgevoerd; 

 
c.   zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 

 
d. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; 

 
e. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een deskundige gegeven 
 redelijke voorschriften of maatregelen om passend arbeid te verrichten; 

 
f. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling van een plan van  

  aanpak tot re-integratie. 
 

10.    Opschorten loondoorbetaling en weigeren aanvulling  
   De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetalingen én de aanvullingen op 
    te schorten dan wel aanvulling te weigeren ten aanzien van de werknemer die zich niet houdt aan de 
   voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte. 
  
11.   Weigeren aanvulling  
  De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullingen te weigeren ten aanzien van 
  de werknemer die: 

a. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van  
  UWV; 

 
b. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de voorschriften 
  met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt 
  is  geworden.  
 

12.             Vakantietoeslag   
             Indien de werknemer op grond van het bepaalde in de voorgaande leden geen recht heeft op 
             loonbetaling en/of aanvulling heeft de werknemer geen aanspraak op een evenredig deel van de 
             vakantietoeslag. 
 
13.    Vordering tot schadevergoeding  
  Indien de werkgever op grond van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen een of meer 

 derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer de daartoe 
  benodigde informatie verstrekken. 

 
14.  WHK-premie  
 Ingaande 1 oktober 2014 verhaalt werkgever 50% van de WHK-premie op de werknemers. 
 

 
Artikel 28   Overlijden 
   In geval van overlijden van de werknemer geldt artikel 7: 674 van het BW (zie aanhangsel I). 
 
 
Artikel 29   Bijdrage  ziektekosten   

  De werknemer komt in aanmerking voor een bijdrage in de ziektekosten van 25 euro bruto per 
maand. 
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Artikel 29A ANW-hiaat 
  Het werknemersdeel van de premie voor de ANW-hiaatverzekering wordt voor zowel bestaande als 

voor nieuwe deelnemers aangepast en bedraagt met ingang van 1 januari 2015 als volgt: 
   

leeftijd Werknemersdeel 
premie 01-01-15 

25 – 35 jaar 15,31 

35 – 45 jaar 28,51 

45 – 55 jaar 48,65 

55 jaar en 
ouder 

46,89 

 
  Toekomstige premiewijzigingen zullen worden doorberekend aan de deelnemers waarbij de 

bestaande verhouding in premiebijdrage tussen werkgever en werknemer behouden blijft. 
 
 
PENSIOEN EN SPAREN 
 
Artikel 30   Pensioenfonds 
 
1.    Pensioenregeling   
   Bij  AVEBE is één ouderdomspensioenregeling van toepassing die geldt voor de werknemer die op of 

 na 1 januari 2006 in dienst is getreden bij de werkgever. 
 
Voor de werknemer die op 31 december 2005 deelnemer was in de tot en met 31 december 2005 
geldende ouderdomspensioen-, flexibel pensioen- en flexibel ploegenpensioenregeling en die op  
1 januari 2006 nog werknemer (en deelnemer) was, geldt het volgende: 

 - Indien de werknemer op 1 januari 2006 jonger was dan 56 jaar, geldt de nieuwe 
  ouderdomspensioenregeling met ingang van 1 januari 2006; 
- Indien de werknemer op 1 januari 2006 56 jaar of ouder was, geldt de gewijzigde ouderdoms- 

pensioenregeling, met handhaving van de op 31 december 2005 bestaande flexibel (ploegen)-
pensioenregeling; 

- Onder voorwaarden hebben bepaalde deelnemers recht op een overgangsregeling.  
Deze overgangs- regeling is nader beschreven in het pensioenreglement. 

 
De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds AVEBE. 

 
2.  Pensioenpremie  
  Voor deelname aan de pensioenregeling is een deelnemersbijdrage verschuldigd. Deze premie moet  
  maandelijks door de deelnemer worden betaald. De premie wordt maandelijks bij de salarisuitbetaling  
  ingehouden. 
 
3.  Informatie vakorganisaties  
  Desgewenst zullen de vakorganisaties geïnformeerd worden over van belang zijnde zaken met 
  betrekking tot de Stichting Pensioenfonds AVEBE. 
 

4. Pensioenregeling 
Tussen werkgever en vakorganisaties is een pensioenregeling afgesproken voor de periode van 1 
januari 2015 tot en met 31 december 2019.  
 
1. .Vaste grondslagen: 

 Laagste fiscaal mogelijke franchise per jaar  

 Totale kostendekkende pensioenpremie maximaal 25% van de brutoloonsom (op basis van 
grondslagen van het Pensioenfonds); 

 Werknemersdeel gelijk aan de huidige regeling (3,6% van de pensioengrondslag en 1,2% van 
het brutoloon); 

 De werkgever betaalt het restant. 
                                                                                              
0 Definitie brutoloonsom = bruto inkomen inclusief toeslag die tot het vaste salaris behoort met een maximum dat wettelijk 
wordt vastgesteld en geïndexeerd (in 2015 100.000 euro per werknemer). Dit te samen voor alle medewerkers is de 
brutoloonsom. 
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2. Flexibele deel: 

 Het “ventiel” is het opbouwpercentage die in principe 1,875% bedraagt, maar indien de premie 
van 25% niet toereikend is voor de inkoop hiervan dan zal het opbouwpercentage evenredig 
worden verlaagd zodanig dat er een opbouwpercentage uitkomt waarbij een premie 25% 
kostendekkend is; 

 
3. Kostendekkende premie lager dan 25%, maar hoger dan 18,48% van het brutoloon: 

 Indien de premie voor de inkoop van een opbouw van 1,875% lager is dan 25% van de 
brutoloonsom, maar hoger dan 18,48% van de brutoloonsom dan zal het verschil tussen de 
kostendekkende premie (op basis van de grondslagen van het pensioenfonds) naar verhouding 
worden verdeeld tussen werknemer en werkgever (verhouding 1,2:5,2); 

 Het werknemersdeel hiervan zal als “schommelfonds” door de werkgever aan het 
Pensioenfonds worden betaald en door het Pensioenfonds als voorziening worden opgenomen; 

 
4. Kostendekkende premie lager dan 18,48% van de brutoloonsom: 

 Indien de kostendekkende premie lager is dan 18,48% dan zal het verschil tussen de 
kostendekkende premie en 18,48% door de werkgever aan het Pensioenfonds worden betaald 
en door het Pensioenfonds worden toegevoegd aan het schommelfonds; 

 Het werknemersdeel van 1,2% van het brutoloon wordt door de werkgever eveneens aan het 
Pensioenfonds overgemaakt en door het Pensioenfonds toegevoegd aan het “schommelfonds”; 

 
5. Gebruik van het “schommelfonds”: 

Indien in enig later jaar de maximale premie van 25% van de brutoloonsom  niet toereikend is 
voor de inkoop van een opbouwpercentage van 1,875% zal het “schommelfonds” tot een saldo 
van Euro 0 worden aangesproken om toch een inkoop van 1,875% te proberen te realiseren; 

 
6. Overige zaken: 

Het TPP- en het ANW gat als gevolg van de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar 
worden “gerepareerd”. Kosten Euro 400k.  

 
7. De regeling wordt afgesproken voor een periode van vijf jaar. Mocht tijdens de duur van de 

regeling blijken dat de gemaakte afspraken niet meer houdbaar zijn op basis van wettelijke 
regels gaan partijen met elkaar in overleg. 

 
  Alleen aan het pensioenreglement kunnen door de deelnemers rechten worden ontleend.  
 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 31  Tussentijdse wijzigingen 
  In geval van bijzondere omstandigheden van sociale en/of economische aard kan op verzoek van 

één van de partijen tussentijds herziening van de cao aan de orde worden gesteld. 
 
 
Artikel 32  Looptijd cao 
  Deze cao is aangegaan voor de periode die aanvangt op 1 oktober 2014 en eindigt op  

31 december 2015 van rechtswege, zonder dat enige opzegging is vereist. 
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Artikel 33 Aanvullende afspraken 
 De volgende afspraken zijn gemaakt: 

 
1.  Wisselen tussen diensten (artikel 12 lid 2). De wisseling tussen bestaande diensten (bijvoorbeeld  

3-ploegendienst naar 5-ploegendienst) is mogelijk zonder instemming van de OR, mits de 
wijziging vier weken van te voren wordt aangekondigd. Dit wisselen van diensten geldt zowel 
voor een tijdelijke ploegenwisseling (de nieuwe dienst duurt korter dan drie maanden) als voor 
een periode van 3 maanden en langer. De overige cao-bepalingen blijven van toepassing.  
Deze werkwijze geldt op dit moment alleen voor de logistieke afdeling. Deze afspraak wordt als 
pilot voortgezet en geëvalueerd.  

 
2. Bestaande plus- en minurenregelingen op specifieke afdelingen (vooralsnog alleen bij logistiek 

AMF en Averis) kunnen worden voortgezet, zolang de medewerkers hiermee instemmen.  
Deze afspraken worden als pilot voortgezet en geëvalueerd. De systematiek daarbij is de 
volgende: 
- De invoering vindt plaats in overleg met de OR. De bestaande uitvoeringsafspraak over de 

afhandeling van instemmingsverzoeken wordt toegepast, waarbij de OR ernaar streeft om 
binnen 1 week te beslissen over het verlenen van instemming en dat de 4-wekentermijn ingaat 
bij het indienen van het instemmingsverzoek door de werkgever.  

- Het aantal ingeroosterde uren per week kan variëren, waarbij een plus- en minurensystematiek 
  wordt ingevoerd.  
- Een plusuur is een ingeroosterd en gewerkt uur dat boven de normale arbeidsduur uitkomt. 

(Voorbeeld dag/2/3pl: Normale arbeidsduur 40 uur per week; Volgens het rooster werkt de 
werknemer in één week 5 x 9 uur = 45 uur. Plusuren: 45 – 40 = 5 uur. Voorbeeld 5 pl: Normale 
arbeidsduur is gemiddeld 33,6 uur per week of  336 uur in 10 weken: In een periode van tien 
weken heeft de werknemer 45 opkomsten gehad van 8 uur is 360 uur.  
Plusuren: 360 – 336 = 24 uur). 

- Een minuur is een ingeroosterd en niet gewerkt uur binnen de normale arbeidsduur. 
(Voorbeeld: dag/2/3pl: Normale arbeidsduur 40 uur per week; Volgens het rooster werkt de 
werknemer in één week 4 x 8 uur = 32 uur. Minuren: 32 – 40 = (-) 8 uur.  Voorbeeld 5 pl: 
Normale arbeidsduur is gemiddeld 33,6 uur per week of 336 uur in 10 weken: In een periode 
van tien weken heeft de werknemer 40 opkomsten gehad van 8 uur is 320 uur.  
Minuren: 320 – 336 = (-)16 uur). 

- De plus- en minuren worden in een tijdbank met elkaar verrekend op 12-maandsbasis.  
- Bij een positief saldo aan het einde van de 12-maandsperiode worden de plusuren betaald 

tegen overwerktarief (50%). Eventuele minuren zijn voor het risico van de werkgever.  
- Indien een werknemer van de werkgever binnen een periode van vier weken de opdracht krijgt 

om extra uren te werken boven het voor hem geldende rooster is sprake van overuren volgens 
artikel 24, tenzij binnen een team of afdeling in onderling overleg andere afspraken worden 
gemaakt over deze extra uren. 

- Indien de werkgever het niet noodzakelijk acht om ingeroosterde uren te laten werken kunnen 
deze uren maximaal een week voorafgaand aan het moment van werken worden geschrapt. 
Deze uren zijn dan beschikbaar om op een later moment in overleg met de werknemer te 
worden ingezet. 

 
3.  Los van de aan de onderhandelingstafel genoemde kwesties kunnen zich gedurende de looptijd 

van de cao situaties voordoen waarin maatwerk voor flexibele inzet vereist is. In zulke gevallen 
mogen partijen ervan uitgaan dat in samenspraak tussen leiding, betrokken werknemers en HR 
een werkbare oplossing wordt gevonden. Deze oplossing wordt gedurende de looptijd van de cao 
als pilot ingevoerd en aan het eind van de looptijd van de cao geëvalueerd. 

 
Het voorstel dat voor management en voor 70% van de betrokken werknemers aanvaardbaar is, 
wordt als besluit aanvaard. Als specifiek voorbeeld geldt de wens voor start van een 3-
ploegenrooster met start op zondagavond in plaats van maandagochtend.            

 
 4.        Uitzendkrachten 

Met name het FNV heeft aangegeven dat zij er stellig van overtuigd is dat de extra kosten die 
AVEBE maakt als gevolg van de cao kunnen worden vermeden door samenwerking met het 
UWV.  
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Vandaar dat AVEBE niet verder heeft aangedrongen op de ABU cao daar het verlagen van 

kosten de eerste prioriteit heeft. 

 
Partijen zijn zich ervan bewust dat de normstelling van 3% tijdelijk personeel en uitzendkrachten 
(artikel 5 lid 6) in bepaalde periodes niet haalbaar zal zijn. Dat is ook de afgelopen jaren het geval 
geweest. Vakorganisaties zowel als OR zijn hiervan op de hoogte en accepteren deze situatie 
tegen de achtergrond van de specifieke situatie van AVEBE in de komende jaren van natuurlijk 
verloop en herbezetting van ontstane vacatures.  

 
5.  Convenant 

Het convenant is afgelopen op 1 augustus 2011. Vanaf deze datum zijn de cao-afspraken (artikel 
5.3) over werkgelegenheid weer geldend.  
De komende jaren zal volgens verwachting het personeelsbestand bij AVEBE worden 
teruggebracht zoals overeengekomen in het kader van Redesign.  

 
Natuurlijk verloop via pre-, vroeg- en ouderdomspensioen van grote aantallen werknemers is 
daarbij van cruciaal belang. Als het natuurlijk verloop volgens de geplande tijdschema’s verloopt 
en werknemers intern kunnen worden herplaatst op vacatures elders in de organisatie, worden 
op dit moment geen verdere ingrijpende wijzigingen in de personeelsbezetting voorzien. Indien 
het personeelverloop zich anders ontwikkelt, zullen partijen in overleg treden. 

 
  6. Stages/WAJONG 

AVEBE onderschrijft het belang om met het oog op de arbeidsmarktpositie van AVEBE en ter 
stimulering van de opleiding en instroom van jongeren de contacten met de regionale en 
landelijke opleidingsinstituten te intensiveren. Het invullen van stageplekken en het verkennen 
van mogelijkheden t.b.v. Wajong-plekken worden hierbij betrokken. 

 
7.   Vitaliteitsportaal 

AVEBE gaat een Vitaliteitsportaal inrichten waarbij medewerkers, indien gewenst, gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheid dagen in te leveren voor maatregelen op het gebied van 
duurzame inzetbaarheid. 

 
8. 3e WW jaar 

CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de 
afspraken die hierover in het sociaal akkoord van april 2013 zijn gemaakt. 
Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en 
inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking tot de reparatie 
van de WW in de CAO is afgerond, medio juni 2014, zullen CAO-partijen, met inachtneming van 
deze adviezen en de aanbevelingen van de STAR van 24 december 2013 en 11 juli 2014, 
overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende WW-verzekering 
waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo 
nodig wordt de CAO opengebroken.  

 
Mocht de financiering van de bovenwettelijke afspraak over de opbouw WW en loongerelateerde 
WGA niet gevonden kunnen worden in de lagere publieke financiering voor de WW en de lagere 
financiering van de WGA zullen cao partijen bezien hoe hier mee om te gaan. Een en ander met 
in achtneming van hetgeen werkgevers, werknemers en politiek in dat geval al dan niet zullen 
afspreken op centraal niveau. 

 
9. Participatiewet 

Met betrekking tot de nieuwe Participatiewet wordt, overeenkomend met het STAR-advies, een 
loonschaal in de cao opgenomen ter hoogte van het minimumloon. 

 
10. Mantelzorg 

Er is overeengekomen dat de tekst van de Interne Regeling Zorgverlof wordt aangepast, zodat 
ook tegemoet gekomen wordt aan medewerkers die mantelzorg verlenen.  

 
Verder zal in de werknemersonderzoeken worden gevraagd naar de aard en omvang van 
mantelzorg die wordt verleend door medewerkers om te inventariseren welke knelpunten 
medewerkers ervaren bij het verlenen van mantelzorg. 
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11. Jongeren 

Afgesproken is dat AVEBE een perspectiefverklaring verleent aan jongeren (niet werkzaam op 
een contract voor onbepaalde tijd) die een hypotheek willen afsluiten mits er daadwerkelijk 
perspectief is. 

 
12. Werkgroepen 

Voor de cao met een looptijd van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2015 worden de 
volgende werkgroepen ingesteld: 
- Een werkgroep zal zich bezig houden met het herschrijven van de tekst van de cao met als 

doel de leesbaarheid en eenduidigheid te vergroten.  
- De werkgroep Optiwerk wordt voortgezet met als doel te komen tot concrete voorstellen voor 

een optimale werkverdeling en bijbehorende roosters. 
- De werkgroep Duurzame inzetbaarheid krijgt een vervolg met als doel te komen tot concrete 

invulling van het Vitaliteitsportaal. 
- De werkgroep Sprongtoeslag krijgt een vervolg met als doel te komen tot concrete voorstellen 

voor springen in 2- en 3 ploegen.  
- De werkgroep Consinatie, Slaapuren en Extra Gang heeft de opdracht om met concrete 

voorstellen te komen voor een eenduidige werkwijze en vereenvoudiging van artikel 23 
inzake Consignatie alsmede van artikel 24 lid 4 en 5 inzake Slaapuren. Het voorstel van 
AVEBE m.b.t. Extra Gang wordt ook doorgeschoven naar deze werkgroep.  

- Er wordt een werkgroep ingesteld om te kijken hoe de campagnewerkzaamheden kunnen 
worden ingericht m.b.t. de nieuwe wettelijke ketenbepaling. 

- Een werkgroep onderzoekt op welke manier de Participatiewet invulling kan krijgen binnen 
AVEBE. 
 

13. Generiek Functiehuis 
In verband met het proces rond het Generieke Functiehuis eind 2014/begin 2015 is, in afwijking 
van artikel 19 lid 2 sub e, afgesproken om de salarissen respectievelijk toeslagen aan te passen 
per 1 januari 2015.  
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Bijlage 1 Onderhoudsprocedure 
 
  
 Onderhoudsprocedure 
 1.  De werkgever toetst of de voorgedane wijzigingen in werkprocessen gevolgen hebben op de 

functie-inhoud van de betreffende werknemer(s) en beoordeelt of de functie(s) opnieuw moeten 
worden ingedeeld. In het geval van een nieuwe of gewijzigde functie wordt de functie-inhoud 
vastgelegd. 

  De procedure is hierbij als volgt: 
- leidinggevende en betrokken werknemer(s) bespreken de nieuwe functie-inhoud;  
- HR toetst de nieuwe functie-inhoud; 
- betrokken werknemer(s) onderteken(t)(en) de nieuwe functie-inhoud voor akkoord. 

 
 2.  HR controleert of de benodigde handtekeningen zijn gezet, stemt de wijziging af met de 

leidinggevende en eventueel de werknemer. HR beoordeelt in hoeverre de wijziging gevolgen 
heeft voor aanpalende functies; zo nodig worden ook deze functies in de verdere procedure 
betrokken. 

 
 3.  Met toepassing van de ORBA referentie aanpak wordt voor de gewijzigde of nieuwe functies de 

van toepassing zijnde functiegroep bepaald met de daarbinnen van toepassing zijnde functie uit 
het generieke functiehuis.  

 
 4.  Een werknemer van wie de functie als gevolg van herwaardering in een hogere functiegroep 

wordt ingedeeld, wordt met terugwerkende kracht tot de datum waarop de werknemer en de 
leidinggevende het goedgekeurde functiedocument aan HR ter kennis hebben gebracht, in de 
overeenkomende salarisgroep ingedeeld. De werknemer wordt door HR schriftelijk geïnformeerd. 

 
 5.  Vanaf het moment van kenbaar maken van de indeling gaan de beroepstermijnen conform de 

cao in. 
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Bijlage 2 De interne bezwaar- en externe beroepsprocedure 
 
   
  De interne bezwaarprocedure  
  1.  Indien de werknemer het niet eens is met de indeling van de functie en/of met de functie inhoud, 

kan hij binnen 1 maand bezwaar aantekenen.  
    De werknemer dient daartoe een bezwaarschrift in bij HR en informeert de leidinggevende dat hij 

de bezwaarprocedure is gestart. Voor het bezwaar is een bezwaarformulier beschikbaar. 
 
  2.  HR vraagt de direct leidinggevende de door de werknemer(s) aangedragen bezwaargronden te 

beoordelen met een advies. Ook de leidinggevende van de leidinggevende beoordeelt het 
bezwaar en geeft een advies. Beide adviezen worden binnen een maand na ontvangst van het 
bezwaarschrift schriftelijk op het formulier teruggemeld aan de werknemer en aan HR.  

   Indien een van beide leidinggevenden het bezwaar gegrond acht, wordt de functie ter 
behandeling genomen en vindt heronderzoek naar de inhoud en indeling plaats conform de 
ORBA referentie aanpak. 

   Indien beide leidinggevenden het bezwaar niet gegrond achten, heeft de werknemer twee weken 
de tijd om een besluit tot vervolg te nemen en dit besluit kenbaar te maken aan HR.  

 
  3.  Indien na de uitspraak van de leidinggevenden de werknemer zijn bezwaar handhaaft, kan hij zijn 

bezwaar via HR voorleggen aan de Manager Arbeidsvoorwaarden. De Manager 
Arbeidsvoorwaarden doet binnen vier weken schriftelijk op het formulier uitspraak aan werknemer 
en HR. De Manager Arbeidsvoorwaarden beoordeelt het functiewaarderingsproces en kan op 
grond hiervan adviseren het bezwaar ter behandeling aan te bieden aan de 
functiewaarderingsdeskundige.  

   Indien de Manager Arbeidsvoorwaarden het bezwaar niet gegrond acht, is de interne 
bezwaarperiode beëindigd.  

   De interne bezwaarprocedure zal daarmee binnen 14 weken afgerond zijn. 
 
  De externe beroepsprocedure 
  1.  De externe beroepsprocedure kan niet eerder worden aangevangen dan nadat de interne 
   bezwaarprocedure is doorlopen en de werknemer van de uitslag in kennis is gesteld. Indien de 

werknemer zich hierin niet kan vinden, kan hij vervolgens binnen één maand het externe beroep 
indienen gericht tegen de indeling van de functie middels een beroepschrift en omkleed met 
redenen.  

   De werknemer meldt zijn bezwaar aan bij de vakorganisatie waarbij hij is aangesloten dan wel 
aan de directie (indien de werknemer geen lid is van een vakorganisatie die partij bij de cao is). 
Het nadere onderzoek wordt uitgevoerd door (een) deskundige(n) van de vakorganisatie(s) en 
een niet eerder in het proces betrokken AWVN-deskundige respectievelijk alleen een AWVN-
deskundige. Beoordeeld wordt of de functie juist is ingedeeld. 

   De uitslag van het onderzoek wordt teruggekoppeld aan de directie van AVEBE en, indien van 
toepassing, aan de (bestuurders van de) vakorganisaties.  

     
 
  2.  De deskundigen van AWVN en, indien van toepassing, de vakorganisaties vormen een 

commissie van extern beroep. De deskundigen vormen zich een functiewaarderingtechnisch 
oordeel over de indeling op basis van: 

   - de vastgelegde inhoud van het feitelijk toegewezen en uitgevoerde werk in de betreffende 
functie; 

   - de extern beroepsgronden en overige voor de behandeling van het beroep relevante 
documentatie; 

   - toelichtingen op de beroepsgronden en de functie door de werknemer(s) en de - door de 
werkgever - gemandateerde leidinggevende(n) in een hoorzitting; 

   - oriëntatie op de werkplek voor zover van belang.  
Op basis van de verkregen inzichten in de inhoud van de feitelijk opgedragen werkzaamheden in 
de functie, vormt de commissie zich een oordeel over de juistheid van de indeling van de functie 
in ORBA functiewaardering technische zin en rapporteert de uitspraak aan de betrokken 
partij(en). 
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   De uitspraak van de externe beroepsprocedure is bindend. Er wordt naar gestreefd het resultaat 
van dit nadere onderzoek binnen drie maanden na indiening van het beroep aan de 
werknemer(s) bekend te maken.  

   Mochten de deskundigen niet tot overeenstemming komen, dan zal de groepsindeling van de 
betreffende functie aan partijen bij de cao worden voorgelegd. 
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Bijlage 3        Protocol verbetering poortwachter 
 
  1.  Indien in het kader van re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot 

passend werk wordt gedaan, zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot intern 
passend werk te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met opleiding, ervaring en 
vaardigheden van de werknemer. De werkgever zal een aanbod tot passend werk - zowel bij een 
interne als externe functie - schriftelijk doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van 
de werknemer een second opinion aan te vragen bij UWV. De werknemer dient deze second 
opinion binnen 10 dagen aan te vragen bij UWV. Indien de second opinion ten gunste van de 
werknemer uitvalt, zal de werkgever de eventuele kosten van de second opinion vergoeden. De 
werknemer kan zich bij een aanbod tot intern of extern passend werk van de werkgever laten 
bijstaan door een werknemer van de afdeling P&O, dan wel door een andere door de werknemer 
gekozen vertrouwenspersoon. 

 
  2.  De werkgever zal, indien de werknemer het aanbod tot passend werk weigert en vervolgens 

binnen 10 dagen een second opinion aanvraagt bij UWV, vanaf het moment van weigering van 
het aanbod tot passend werk en tot het moment waarop UWV haar oordeel daarover geeft, 70% 
van het maandinkomen doorbetalen. Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft 
geweigerd en UWV zou aansluitend tot het oordeel komen dat deze weigering op terechte 
gronden is geschied, zal de werkgever met terugwerkende kracht met een maximum van  
3 maanden het maandinkomen tot 100% aanvullen. 

 
  3.  De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de werknemer over de rechten en plichten 

voortvloeiend uit de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent onder meer voorlichting over 
moment van ziekmelding, plan van aanpak, re-integratieverslag, aanvraag WAO- en WGA-
uitkering en aanvraag persoonsgebonden budget. 

 
  4.  De werkgever zal in overleg met de OR komen tot een selectie van één of meer re-

integratiebedrijven waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het re-integratieproces 
van werknemers. Eventueel kunnen de re-integratiediensten ook worden geleverd door de 
arbodienst van de werkgever. Bij de keuze van het re-integratiebedrijf zal onder meer aandacht 
worden besteed aan zaken als privacyreglement, klachtenregeling, maatwerk per werknemer en 
andere kwaliteitseisen.  

 
  5.  Indien een werknemer bij een andere werkgever wordt geplaatst, zal op basis van goed 

werkgeverschap van geval tot geval worden bezien hoe de arbeidsrechtelijke en financiële 
gevolgen van deze plaatsing moeten worden afgewikkeld, waarbij de loondoorbetaling op grond 
van artikel 27 lid 4 of artikel 27A lid 2 tot en met 5 van de cao als uitgangspunt geldt. 
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Bijlage 4       Afwijkende dienstroosters (artikel 12 lid 9) 
 
 Rooster Monsterweeglokaal (MWL) van de AMF in TAK en GNV 
 

      Met ingang van de campagne 2012  geldt bij het MWL het volgende rooster: 
 

1. De werktijden in TAK zijn van 05.30 uur tot 22.30 uur, van maandag tot en met zaterdag. 
 
2. De werktijden in GNV zijn van 06.30 uur tot 23.30 uur, van maandag tot en met zaterdag. 
 
3. De werktijd per werknemer bedraagt 34 uur per week. Om de normale arbeidsduur te bereiken 

wordt een keer per 3 weken een extra dienst ingeroosterd. 
 
4. Ingaande 1 oktober 2014 is door CAO-partijen de hoogte van de ploegentoeslag vastgesteld op 

21,2% van het schaalsalaris. De volgende afbouwregeling is daarbij van toepassing: 
- Campagnejaar 2014-2015: 25% toeslag 
- Campagnejaar 2015-2016: 24% toeslag 
- Campagnejaar 2016-2017: 22,6% toeslag 
- Vanaf campagnejaar 2017-2018: 21,2% toeslag; 

 
5. Indien dit noodzakelijk is in verband met de bedrijfssituatie en/of de bezetting zijn werknemers 

uitwisselbaar tussen de locaties; 
 

6. Indien de laatste auto verwerkt is voor einde werktijd, mag de werknemer vrij nemen na melding 
bij de ploegleider; geroosterde uren worden betaald; 

 
7. In het geval er nog auto’s komen na einde werktijd dan worden deze auto’s verwerkt door de 

werknemer. Voor deze uren geldt geen vergoeding. Afmelding vindt plaats bij de ploegleider. 
 
 
 

 


