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 2015 cao-partijen en de AWVN  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel 
een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
partijen bij deze cao alsmede van de AWVN te Den Haag. 
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Tussen de ondergetekenden: 

INEOS Styrenics Netherlands B.V. en INEOS Styrenics Services B.V. 
   
als partij aan werkgeverszijde 
 
en 
 

FNV Industrie te Amsterdam, 
 

CNV Vakmensen te Utrecht, en 
  
elk als partij aan werknemerszijde,  
 
zijn de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 
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HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALINGEN 
 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 
A. werkgever: de partij aan werkgeverszijde (als werkgever worden in deze cao bedoeld: INEOS Styrenics 

Netherlands B.V. alsmede INEOS Styrenics Services B.V.; 
 
B. vakverenigingen: elk van de partijen aan werknemerszijde; 
 
C. werknemer: de persoon in dienst van de werkgever. De cao heeft betrekking op de werknemers van wie 

de functie is ingedeeld in de salarisschalen 10 tot en met 16 en A en B; 
 
D. maand: een kalendermaand;  
 
E. week: een periode van 7 etmalen te beginnen volgens de in artikel 10 vermelde dienstroosters; 
 
F. dienstrooster: een werktijdregeling welke aangeeft op welke tijdstippen de werknemer normaliter zijn 

werkzaamheden aanvangt, beëindigt en eventueel onderbreekt; 
 
G. parttimer: een medewerker werkzaam in een dienstverband van minder dan gemiddeld 40 uur per week 

en voor de 5 ploegendienst minder dan 33,6 uur per week. Tenzij anders vermeld zijn de bepalingen van 
deze cao voor medewerkers in een parttime dienstverband naar rato van de individuele arbeidsduur van 
toepassing;  

 
H. schaalsalaris: het salarisbedrag als bedoeld in de desbetreffende bijlage IA en IB van deze cao;  

 
I. maandsalaris: het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele bijzondere beloning als bedoeld in 

artikel 15.1 lid 2 (Persoonlijke Toeslag) en met een eventuele toeslag als bedoeld in artikel 14 lid 2 
(Ploegentoeslag);  

 
J. jaarsalaris: 12 maal het schaalsalaris aangevuld met (eventuele) vaste ploegentoeslag en/of vaste 

persoonlijke toeslagen, vermeerderd met 8% vakantietoeslag en de 13e maand uitkering; 
 
K. overwerk: wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de overeengekomen 

dagelijkse arbeidsduur volgens dienstrooster wordt overschreden;  

 
L. ondernemingsraad: Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden; 
 
N. partner: de man of vrouw met wie de werknemer is gehuwd, of de man of vrouw die als partner van de 

werknemer is geregistreerd in de registers van de Burgerlijke Stand op grond van artikel 1:80a BW, of de 
ongehuwde man of vrouw van tenminste 21 jaar oud, niet zijnde de geregistreerde partner en niet zijnde 
een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde werknemer samenleeft en die door de 
werknemer is aangemeld bij de werkgever. Het samenlevingsverband van de werknemer dient in een 
minimaal half jaar bestaande, notarieel verleden samenlevingscontract te zijn vastgelegd.  

 
 
Daar waar in deze cao wordt gesproken over “hij” wordt tevens bedoeld “zij”. 
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ARTIKEL 2 - DUUR EN WIJZIGING VAN DE CAO 
1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2015 en eindigt van rechtswege op 

30 juni 2016. 
 

2. Wijziging van de cao tijdens de looptijd is alleen mogelijk als naar het oordeel van partijen bijzondere 
omstandigheden, die zij aan het begin van de contractperiode niet konden voorzien, een dergelijke 
wijziging rechtvaardigen.  

 
3. Als een van de partijen bijzondere omstandigheden als bedoeld in het eerste lid aanwezig acht en op 

grond daarvan aan de andere partijen schriftelijk verzoekt een wijziging van de cao te heroverwegen, 
zijn partijen tot gezamenlijk overleg hierover verplicht.  

 
4. Indien over de aan te brengen wijzigingen tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt 

binnen twee maanden nadat deze aan de orde zijn gesteld, is (zijn) de partij(en), die de wijzigingen 
heeft (hebben) voorgesteld, gerechtigd deze cao met een termijn van een maand op te zeggen. 

 
 

ARTIKEL 3 - WERKINGSSFEER 

Uitbreiding werkingssfeer 
Voor werknemers ingedeeld in salarisschalen ORBA A en B zijn de volgende cao-bepalingen niet van 
toepassing: 
 
13.1   Vervangingstoeslag 
14.2  en 14.3   Overwerk 

Er gelden een tweetal uitzonderingen: 

 Consignatie: in geval een medewerker in deze salarisgroepen geconsigneerd 
is (artikel 14.1 lid 1 tot en met 3) en daadwerkelijk wordt opgeroepen geldt dat 
de artikelen ten aanzien van overwerk (14.2 en 14.3) van toepassing zijn. 

 Tijd voor tijd regeling: indien een werknemer een extra dienst draait, terug 
moet komen op een roostervrije dag (exclusief regulier gepland overleg 
behorende bij de functie) of extra werkzaamheden verricht in een specifiek 
project (dit laatste ter beoordeling van de werkgever) dan geldt een tijd voor 
tijd regeling waarbij de extra uren op basis van 100% (geen toeslagen) 
worden gecompenseerd in tijd voor tijd.  

14.4   Verschoven uren 
14.6   Extra gang.  

Uitgesloten behalve in het geval van consignatie. 
 
Overgangsbepaling: 
Voor werknemers ingedeeld in deze salarisgroepen die op grond van individuele afspraken vóór 1 september 
2008 reeds aanspraak maakten op bovenstaande artikelen blijven deze individuele afspraken onverkort van 
toepassing tot het moment van promotie of indeling in een hogere salarisgroep. 
In geval van promotie naar de niveaus ORBA A of B geldt dat vanaf het moment van promotie bovenstaande 
artikelen niet van toepassing zijn.  
 
 

ARTIKEL 4 - ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 
1. De werkgever zal deze cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakomen. 

 
2. De werkgever zal geen actie voeren of ondersteunen, die tot doel heeft wijziging te brengen in de 

volgens deze cao geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in artikel 2 lid 
2 tot en met 4. 

 
3. De werkgever zal geen werknemers in dienst nemen of houden op voorwaarden die in strijd zijn met 

het in deze cao of het Personeelshandboek bepaalde. 
 

4. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan, 
waarin verwezen wordt naar deze cao en het Personeelshandboek. 

 
5. De werkgever is gehouden verzoeken van werknemers tot meer of minder werken te honoreren, 

conform de Wet Aanpassing Arbeidsduur, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen 
verzetten.  
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6. De werkgever zal alvorens een definitieve opdracht te verlenen aan een extern organisatiebureau om 
een onderzoek in te stellen betreffende de organisatie van de onderneming, indien daaraan voor de 
betrokken werknemers sociale gevolgen zijn verbonden, overleg plegen met de ondernemingsraad 
en de vakverenigingen inlichten; een en ander tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich daartegen 
verzetten. 
De procedure met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek en de informatie van de betrokken 
werknemers vormen onderwerp van overleg in de ondernemingsraad. 

 
7. In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit respectievelijk de SER-fusiegedragsregels en 

het reglement van de ondernemingsraad dient de werkgever die overweegt een fusie aan te gaan, 
een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of de personeelsbezetting ingrijpend te herzien, bij het 
nemen van zijn beslissing de sociale gevolgen te betrekken. 

 
Daarbij zal de werkgever, zo spoedig als de noodzakelijke geheimhouding dit mogelijk maakt, de 
vakverenigingen, de ondernemingsraad en de betrokken werknemers inlichten omtrent de 
overwogen maatregelen. 
Aansluitend hierop zal de werkgever de maatregelen en de eventueel daaruit voor de betrokken 
werknemers voortvloeiende sociale gevolgen bespreken met de vakverenigingen en met de 
ondernemingsraad. 
 
Een en ander onverminderd de verplichtingen die uit hoofde van de Wet op de Ondernemingsraden 
op de werkgever rusten. 

 
8. De werkgever zal binnen twee maanden na akkoordverklaring van de nota van wijzigingen door de 

vakverenigingen aan iedere werknemer een exemplaar van de cao verstrekken.      
 
9. Werkgever erkent het recht van de werknemer op een veilige arbeidsplaats. Hij treft de nodige 

maatregelen teneinde deze veilige arbeidsplaats redelijkerwijze te verwezenlijken. 
De werkgever is verplicht de werknemer op de hoogte te stellen van de te onderkennen specifieke 
gevaren, die in zijn arbeidssituatie kunnen optreden en van de veiligheidsmaatregelen die ter zake 
worden getroffen. Hij ziet toe op de naleving van de veiligheidsvoorschriften. 
De werkgever draagt extra zorg voor periodieke medische onderzoeken van de werknemers die 
daarvoor volgens het inzicht van de Arbodienst in aanmerking komen. 
De werkgever zal ten sterkste bevorderen, dat onderzoek wordt gedaan naar de toxische 
eigenschappen van stoffen, welke in de onderneming in het productieproces worden gebruikt en 
waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat deze stoffen gevaar voor de gezondheid van 
de werknemer zouden kunnen opleveren.    
 

10. De werkgever verstrekt een bijdrage overeenkomstig de tussen AWVN en vakorganisaties (CNV 
Vakmensen, FNV Industrie) gesloten overeenkomst met betrekking tot de bijdrage regeling aan de 
vakverenigingen. 

 

 
ARTIKEL 5 - ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKVERENIGINGEN 

1. De vakverenigingen zullen deze cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakomen. 
 

2. De vakverenigingen zullen op alle mogelijke wijzen nakoming van deze cao door hun leden 
bevorderen en zullen geen actie voeren of bevorderen met als doel wijziging te brengen in deze cao 
op een andere wijze dan omschreven in artikel 2 lid 2 tot en met 4 en verlenen daarbij hun krachtige 
medewerking aan de werkgever tot ongestoorde voortzetting van het bedrijf. 

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

arbeidsovereenkomst tekenen op de grondslag van deze cao en het Personeelshandboek. 
 
 

ARTIKEL 6 - ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 
1. De werknemer zal de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed werknemer 

behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe gegeven is. 
 

2. De werknemer zal alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover 
deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij alle 
verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht nemen. 
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3. De werknemer zal zich voor wat zijn arbeids- en rusttijd betreft, houden aan het voor hem geldende 
dienstrooster. 

 
4. De werknemer zal ook buiten het voor hem geldende dienstrooster arbeid verrichten, voor zover de 

werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen van deze CAO in acht neemt. 
 

5. De werknemer is medeverantwoordelijk voor hygiëne, orde, veiligheid en zedelijkheid in het bedrijf 
van de werkgever en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en voorschriften 
door of namens de werkgever gegeven. 

 
6. De werknemer zal zich gedragen naar het in het bedrijf van de werkgever geldende 

Personeelshandboek. 
 

7. Het is de werknemer niet toegestaan om, al dan niet tegen beloning, voor derden of als zelfstandige 
werkzaamheden te verrichten zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de werkgever.  
De werknemer die arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van de hier bedoelde werkzaamheden, 
verliest elke aanspraak op een bovenwettelijke uitkering c.q. aanvulling als bedoeld in artikel 22.1 en  
artikel 22.2.  

 
8. De werknemer is verplicht tot volstrekte geheimhouding over alles wat hem ten gevolge van zijn 

dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting van het bedrijf, de 
grondstoffen, de bewerking daarvan en de producten. Deze verplichting geldt ook na de beëindiging 
van de dienstbetrekking.  

 
9. De werknemer zal, wanneer de werkgever dat noodzakelijk acht, zich laten onderzoeken door een 

arts van de Arbodienst waarbij de werkgever is aangesloten. De werknemer heeft het recht door 
deze arts op de hoogte te worden gesteld van zijn gezondheidstoestand, respectievelijk kan van deze 
arts verlangen dat zijn huisarts over het resultaat van dit onderzoek wordt geïnformeerd. 

 
10. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen waarbij van toepassing 

worden verklaard deze cao, het Personeelshandboek en de pensioenovereenkomst die tot stand 
komt door een verwijzing naar het van toepassing zijnde pensioenreglement, zoals vastgesteld door 
de pensioenuitvoerder in overleg tussen werkgever en vakverenigingen. Daarnaast is op de 
werknemers het pensioenreglement voor de excedentregeling van toepassing. 

 
11. De werknemer moet de werkgever onverwijld informeren als zijns inziens zich een onveilige situatie 

voordoet. Een onveilige situatie kan bijvoorbeeld optreden indien: 
- de nodige beschermingsmiddelen ontbreken; 
- onvoldoende veiligheidsvoorschriften gelden, resp. naleving van deze voorschriften praktisch niet 

plaatsvindt; 
- als gevolg van de werkzaamheden van de werknemer schade aan andere medewerkers wordt 

toegebracht. 
 

Wanneer de conclusie van een daartoe ingesteld onderzoek is dat de werksituatie van de betrokken 
werknemer in strijd is met de desbetreffende veiligheidsvoorschriften, dan kan de werknemer, zolang 
geen maatregelen zijn getroffen ter opheffing van deze strijdigheid, niet worden verplicht in die 
werksituatie arbeid te blijven verrichten. 

 
 

ARTIKEL 7 – VAKBONDSWERKZAAMHEDEN 
Rechten en plichten van partijen, alsmede van werknemers, die lid zijn van de vakvereniging, zijn geregeld in 
een protocol, handelende over het bondswerk binnen het bedrijf. Dit protocol is als bijlage II toegevoegd aan 
deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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HOOFDSTUK 2  INDIENSTTREDING EN ONTSLAG  
 

ARTIKEL 8 – INDIENSTTREDING 
1. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor meer dan 6 maanden geldt een proeftijd van twee 

maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer een kortere proeftijd 
wordt overeengekomen. Bij het aangaan van een proeftijd voor ten hoogste 6 maanden kan geen 
proeftijd worden overeengekomen. 

 
 
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan: 

a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
b. hetzij voor bepaalde tijd. 

 
In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke arbeidsovereenkomst van toepassing is. 
Ontbreekt deze vermelding, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor 
onbepaalde tijd. 

 
 

ARTIKEL 9 – BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST 
1. In de individuele arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt de datum vermeld waarop de 

arbeidsovereenkomst, wordt geacht van rechtswege te eindigen. Minimaal 1 maand voor het einde 
van het contract wordt schriftelijk medegedeeld of de overeenkomst wordt verlengd of beëindigd zal 
worden. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan maximaal twee maal met een werknemer worden 
afgesloten, waarbij de maximale duur van deze dienstverbanden tezamen twee jaar mag bedragen. 
Bij een langer dienstverband heeft de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

 
2. Behoudens bovenstaande en in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in 

de zin van de artikelen 7:678 en 7:679 van het Burgerlijk Wetboek, en/of behoudens tijdens of bij het 
eindigen van de proeftijd als bedoeld in artikel 8 lid 1, in welke gevallen de dienstbetrekking 
wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, eindigt de dienstbetrekking na opzegging tegen het 
einde van de maand door één van de partijen conform de bepalingen uit artikel 7:672 van het 
Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat de termijn van opzegging voor beide partijen tenminste 
een maand zal bedragen. 

 
3. Zonder opzegging eindigt de arbeidsovereenkomst op de dag dat werknemer de AOW-gerechtigde 

leeftijd bereikt.  

 

 

HOOFDSTUK 3  DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR 

 

ARTIKEL 10 - DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR 
1. Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 

 
2. Een dagdienstrooster dat een tijdvak van 1 week omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van 40 

uur per week. Een dag in een dagdienstrooster omvat een periode van 24 aaneengesloten uren die 
begint om 07.00 uur. Voor een aantal werknemers in dagdienst gelden flexibele werktijden. Het 
reglement flexibele werktijden is opgenomen in het Personeelshandboek. 

 
3. Een tweeploegendienstrooster dat een tijdvak van 2 aaneengesloten weken omvat en een normale 

arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week. 
 

4. Een vijfploegendienstrooster dat een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 33,6 uur per 
week met dien verstande dat 4 opkomstdagen worden ingeroosterd, waardoor de arbeidsduur op 
jaarbasis berekend gemiddeld 34,2 uur per week bedraagt. Deze opkomstdagen zijn bestemd voor 
functie-, beroeps- en bedrijfsgebonden instructies, trainingen en opleidingen buiten het normale 
rooster. Indien aan het eind van enig kalenderjaar de opkomstdagen niet benut zijn, komen deze te 
vervallen. Jaarlijks zal door een Wachtchef een plan worden gemaakt over de invulling van de dagen. 
Dit plan gaat ter beoordeling naar de Productiemanager.  

 
5. Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder worden 

geacht deel uit te maken van de in de lid 2 tot en met lid 4 bedoelde arbeidsduur en komen niet voor 
uitbetaling c.q. compensatie in aanmerking.  
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6. In dagdienst wordt gewerkt op de eerste 5 werkdagen van de week. 
 

7. In tweeploegendienst wordt op de eerste 5 respectievelijk 6 werkdagen respectievelijk alle dagen van 
de week gewerkt, waarbij de werknemers periodiek van dienst wisselen en één van de diensten 
respectievelijk een ochtenddienst en een middagdienst is. 

 
8. In de vijfploegendienst wordt op alle dagen van de week gewerkt, waarbij de werknemers 

afwisselend in een ochtenddienst, middagdienst of nachtdienst zijn ingedeeld, afgewisseld door 
roostervrije dagen. 

 
9. Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij zijn 

werkzaamheden verricht. Overplaatsing naar een ander soort dienstrooster wordt geacht te zijn 
ingegaan aan het begin van de week waarin overplaatsing plaatsvond. 

 
10. Over algemene dienstroosterwijzigingen waarbij een belangrijk aantal werknemers is betrokken, zal 

de werkgever overleg plegen met de betrokken werknemers en de ondernemingsraad, onverminderd 
de bevoegdheid van de vakverenigingen daarover met de werkgever overleg te plegen.  

 
11. Indien invoering of wijziging van een dienstrooster verband houdt met arbeid op zondag, zal de 

werkgever de ondernemingsraad daarvan tijdig in kennis stellen.  
 

12. In geval van gepland onderhoud, waaronder een onderhoudstop, of gepland overwerk langer dan 5 
werkdagen en waarbij een groep medewerkers is betrokken, geldt dat de werkgever het rooster voor 
dit geplande overwerk met de ondernemingsraad zal overleggen. De normen uit de arbeidstijdenwet 
zullen hierbij gerespecteerd worden. Dit met een eventuele tijdelijke roosteraanpassing geplande 
overwerk zal, voor zover werknemer hiertoe niet is uitgesloten, vergoed worden conform de 
bepalingen zoals opgenomen in artikel 14 tot en met artikel 14.7 van de cao. 
 
 

ARTIKEL 11 – EXTRA ROOSTERVRIJE DAGEN  
1. De werknemer in de dagdienst en tweeploegendienst heeft per kalenderjaar recht op 15 arbeidsduur 

verkortende dagen. Deze dagen worden in de vorm van extra roostervrije dagen door de individuele 
werknemer in overleg met de werkgever opgenomen dan wel worden uitbetaald tegen 5% van het 
maandsalaris van januari per dag. Bij deze dagen is opname in gesloten blokken van vier uur 
mogelijk. Naast het uitbetalen van deze extra roostervrije dagen kan de werknemer ook kiezen voor:  

 
a. eigen bedrage voor een opleiding;  
b. fiscale projecten (bijvoorbeeld fietsproject); 
c. storting in de levensloopregeling, voor degenen die vallen onder de overgangsregeling 

levensloop (art. 34 lid 1); 
d. storting in banksparen 

 
 De werknemer dient zijn keuze vóór 31 december van het voorafgaande jaar kenbaar te maken. 
 Indien de werknemer kiest voor uitbetalen, zal uitbetaling plaatsvinden in februari daaropvolgend.  

 
2. Een niet opgenomen extra roostervrije dag vervalt indien de werknemer in geval van 

arbeidsongeschiktheid niet in staat was deze dag te genieten. 
 

3. Indien op verzoek van het bedrijf toch wordt gewerkt op de extra rooster vrije dagen als bedoeld in lid 
1, dan zullen de op die dagen gewerkte eerste 8 uren uitsluitend enkelvoudig in vrije tijd worden 
gecompenseerd. 

 
4. Op verzoek van de werknemer kunnen 2 extra arbeidsduurverkortende dagen worden verkregen 

tegen inlevering van 5% per dag van het maandsalaris van januari. Indien de werknemer hiervan 
gebruik maakt, zijn de bepalingen van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel hierop van toepassing.  
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HOOFDSTUK 4  BELONING 

 

ARTIKEL 12 - FUNCTIEGROEPEN EN SALARISSCHALEN 
1. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in functiegroepen waarbij gebruik is gemaakt van 

"ORBA-methode van functiewaardering".  
 

2. Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is 
ingedeeld, van de salarisschaal die op hem van toepassing is, van zijn schaalsalaris en eventueel 
van het aantal functiejaren waarop zijn schaalsalaris is gebaseerd.  

 
3. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal gebaseerd op functiejaren. 
 De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage IA en IB van deze cao.  

 
4. Werknemers die over de kundigheden en ervaring beschikken die voor de vervulling van een 

bepaalde functie zijn vereist, worden bij tewerkstelling in de functie in de overeenkomstige 
functiegroep en salarisschaal geplaatst. 

5. Werknemers die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog niet over de 
kundigheden en ervaring beschikken die voor de vervulling van hun functie zijn vereist, kunnen 
gedurende een beperkte tijd van 3 maanden in een lagere salarisschaal dan met hun functie 
overeenkomt worden geplaatst. In individuele gevallen kan deze inleertijd worden verlengd met ten 
hoogste 3 maanden. In een dergelijk geval zal overleg worden gepleegd met de betrokken 
werknemer.  
 
De werknemer, die nog niet over voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt om de 
functie te kunnen uitoefenen (schoolverlaters, werknemers met minder dan een jaar ervaring, 
langdurig werklozen), wordt ingeschaald in een aanloopschaal.  

 
6. Werknemers die worden gepromoveerd naar een hoger ingedeelde functie en over de voor de 

functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de overeenkomende hogere 
salarisschaal geplaatst met ingang van de maand volgend op die waarin de promotie heeft 
plaatsgevonden. 

 
7. Werknemers die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek worden 

gedemoveerd naar een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomstige lagere salarisschaal 
ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de demotie heeft plaatsgevonden. 

 
8. Werknemers die als gevolg van bedrijfsomstandigheden naar een lager ingedeelde functie 

gedemoveerd worden, blijven gedurende de lopende maand en de 6 daaropvolgende maanden hun 
oorspronkelijke schaalsalaris behouden. Daarna worden ze in de met de lager ingedeelde functie 
overeenkomende salarisschaal geplaatst, onverminderd het bepaalde in artikel 15.1 lid 2. 

 
9. De herziening van een functieclassificatie zal uiterlijk 6 maanden na de datum van aanvraag gereed 

zijn. In die gevallen waarin het onmogelijk is deze termijn te realiseren, zal de werknemer hiervan op 
de hoogte worden gesteld. 
De terugwerkende kracht waarmee een herziening in het salaris doorwerkt, gaat terug tot aan de 
datum van aanvraag, tenzij bijzondere omstandigheden een andere datum rechtvaardigen. 

 
 

ARTIKEL 13 - TOEPASSING VAN SALARISSCHALEN 
1. De schaalsalarissen van de werknemers die nog niet het normaal-maximum van hun salarisschaal 

hebben bereikt, worden eenmaal per jaar en wel met ingang van 1 januari opnieuw vastgesteld. 
Voor werknemers bestaat de mogelijkheid, 2 jaar nadat zij het voor hen geldende normaal-maximum 
hebben bereikt, door te groeien naar het in die salarisgroep geldende persoonlijk maximum. 

 
2. Tussentijdse herzieningen vinden plaats bij de indeling in een andere salarisschaal op grond van het 

bepaalde in de artikel 12 lid 6 tot met lid 8, alsmede ten aanzien van werknemers, die op grond van 
het in artikel 12 lid 5 bepaalde nog in een lagere salarisschaal zijn ingedeeld dan met hun functie 
overeenkomt. 

 
3. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer, die beloond wordt ingevolge de 

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

 
 

ARTIKEL 13.1 - VERVANGINGSTOESLAG 
1. De werknemer die in opdracht van de werkgever tijdelijk een werknemer vervangt wiens functie is 

ingedeeld in een hogere functiegroep, blijft in de functiegroep van zijn eigen functie.  
 

2. De werknemer die in opdracht van de werkgever tijdelijk een andere werknemer vervangt, wiens 
functie is ingedeeld in een hogere functiegroep dan die waarin hijzelf is ingedeeld, ontvangt 
daarvoor, per volle dienst een toeslag. Deze toeslag bedraagt 0,25% van zijn schaalsalaris, indien 
sprake is van een functie die 1 functiegroep hoger is ingedeeld en bedraagt 0,5% van zijn 
schaalsalaris, indien sprake is van een functie die 2 of meer functiegroepen hoger is ingedeeld. 

  Deze toeslag wordt verstrekt met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van vervanging. 
De vervangingstoeslag wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van zijn 
functie in de salarisgroep met het eventueel waarnemen van een hogere functie reeds rekening is 
gehouden. 

 
De vervangingstoeslag wordt voor de werknemer die een persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 
15.1 lid 2 ontvangt, op de navolgende wijze aangepast berekend.  

  a. Aan de werknemer die een andere werknemer vervangt, die is ingedeeld in dezelfde of een 
lagere functiegroep als die waarvoor de werknemer een persoonlijke toeslag ontvangt, wordt 
de vervangingstoeslag slechts verstrekt indien en voor zover deze het bedrag van de 
persoonlijke toeslag te boven gaat. 

  b. Indien de werknemer een andere werknemer vervangt, die is ingedeeld in een functiegroep 
welke 1 hoger is als die waarvoor hij een persoonlijke toeslag ontvangt, wordt de 
vervangingstoeslag tot aan de hoogte van het bedrag van de persoonlijke toeslag berekend, 
alsof de werknemer een andere werknemer vervangt die slechts 1 functiegroep hoger is 
ingedeeld. 

    Wanneer de vervangingstoeslag het bedrag van de persoonlijke toeslag overschrijdt, wordt 
voor wat betreft de vervangende diensten vanaf deze overschrijding de vervangingstoeslag 
berekend op grond van vervanging van een andere werknemer die 2 of meer functiegroepen 
hoger is ingedeeld. 

c. Bij vervanging van een andere werknemer die 2 of meer functiegroepen hoger is ingedeeld als 
die waarvoor een persoonlijke toeslag wordt ontvangen, geldt dat de vervangingstoeslag wordt 
berekend op grond van vervanging van een andere werknemer die 2 of meer functiegroepen 
hoger is ingedeeld. 

 
3. Wanneer deze tijdelijke waarneming langer duurt dan 6 maanden zal in geval van plaatsing in een 

hogere functiegroep het gestelde in artikel 12 lid 5 niet van toepassing zijn. 
 
4. Voor werknemers in de salarisgroepen ORBA A en ORBA B geldt hetgeen is vastgelegd in artikel 3.  

 

ARTIKEL 13.2 - SALARISBETALING 
Het maandsalaris wordt uiterlijk op de 27

e
 van elke maand uitbetaald.  

 

 
ARTIKEL 14 - BIJZONDERE BELONINGEN / WERKEN IN PLOEGEN 

1. Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven. 
 

2. Deze toeslag bedraagt per maand voor de: 

 vijfploegendienst:  28% van het schaalsalaris; 

 tweeploegendienst:  10% van het schaalsalaris (zonder nachtarbeid van vrijdag 
      op zaterdag). 

 
3. Indien een werknemer niet gedurende een hele maand arbeid in ploegendienst heeft verricht, wordt 

een evenredig deel van de in lid 2 bedoelde toeslag gekort voor elke volledige dienst gedurende 
welke hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

 
4. De werknemer in dagdienst die moet invallen in ploegendienst gedurende 10 of minder diensten 

wordt beloond volgens de bepalingen in artikel 14.5. Indien dit invallen in een maand 11 of meer 
diensten duurt, wordt de werknemer beloond volgens de bepalingen in lid 3 en artikel 14.4. 
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ARTIKEL 14.1 - CONSIGNATIE 
1. Werkgever bepaalt op welke afdelingen consignatiediensten nodig zijn. Daarbij wordt het beroep op 

consignatie zoveel mogelijk beperkt. Jaarlijks wordt per consignatiedienst bepaald hoeveel 
werknemers minimaal consignatiediensten moeten verrichten. Een en ander met inachtneming van 
de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). 

 
2. Indien het aantal beschikbare werknemers om consignatiediensten te verrichten groter is dan het 

minimaal benodigde aantal zoals bedoeld in lid 1, dan ontstaat voor de werknemers van 55 jaar en 
ouder, vanuit het oogpunt van verminderde belastbaarheid en gezondheid, de mogelijkheid om op 
vrijwillige basis te stoppen met het verrichten van consignatiediensten dan wel in aanmerking te 
komen voor een vermindering van het aantal consignatiediensten. Indien de werknemer van 55 jaar 
en ouder schriftelijk aangeeft geen consignatiediensten meer te willen verrichten, treden werkgever 
en werknemer in overleg en maken een plan van aanpak om tot een oplossing te komen.  
Over het opstellen van consignatiedienstroosters alsmede de vrijstelling van ouderen overlegt 
werkgever met alle betrokken werknemers. 

 
3. De werknemer die in opdracht van de werkgever geconsigneerd is, ontvangt daarvoor per dag: 

 op maandag tot en met vrijdag:  1,00% van het schaalsalaris; 

 op zaterdag en zondag:  2,00% van het schaalsalaris; 

 op feestdagen:   2,50% van het schaalsalaris. 
 
 

ARTIKEL 14.2 - OVERWERK / TIJD-VOOR-TIJD REGELING 
1. De overschrijdingen van de dagelijkse arbeidsduur zullen bij voorkeur worden gecompenseerd in vrije  

tijd, welke binnen 60 dagen na de desbetreffende overschrijding moet worden opgenomen. Deze vrije 
tijd mag echter niet opgenomen worden op zaterdagen, zondagen en feestdagen. 

 Indien echter een werknemer in de vijfploegendienst op een roostervrije zaterdag of zondag arbeid heeft 
verricht kan de compenserende vrije tijd voor zover de bedrijfsomstandigheden dat toelaten wel op 
zaterdag, respectievelijk op zondag worden opgenomen.  

 
2. Voor werknemers in de salarisgroepen ORBA A en ORBA B geldt hetgeen is vastgelegd in artikel 3. 

 
 

ARTIKEL 14.3 - OVERWERK EN MEERUREN 
1. Bij overschrijdingen van de dagelijkse arbeidsduur (overwerk) bedraagt het inkomen de volgende 

percentages van het schaalsalaris: 
 
1. uren op maandag tot en met vrijdag 0,92% 
2. uren op zaterdag 1,05% 
3. uren op zondag 1,22% 
4. uren op feestdagen, waarin begrepen het doorbetaalde salaris op maandag t/m 

vrijdag 
1,83% 

5. uren op roostervrije dagen voor personeel in de vijfploegendienst 
a. op maandag t/m vrijdag 
b. op zaterdagen 
c. op zondagen 
d. op feestdagen 

 
1,22% 
1,53% 
1,83% 
2,44% 

 
Het verrichten van arbeid op aan de eigen dienst voorafgaande overschrijdende uren of aansluitend aan 
deze dienst overschrijdende uren worden uitsluitend beloond volgens de percentages bedoeld onder de 
punten 1 tot en met 4.  
Opgenomen compenserende vrije tijd als bedoeld onder artikel 14.2 wordt op de hiervoor genoemde 
beloning in mindering gebracht en wel: 
 

- voor uren opgenomen op maandag t/m vrijdag: 
- voor uren opgenomen op zaterdagen:  
- voor uren opgenomen op zondagen:  

0,61% 
0,92% 
1,22% 

 
Wanneer de werknemer met een parttime dienstverband in opdracht van de werkgever meer uren werkt 
dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft, maar binnen de dagelijkse arbeidsduur blijft van 
werknemers met een fulltime dienstverband, wordt over deze meeruren een toeslag betaald van 30% 
van het voor hen geldende uurloon, afgeleid van het schaalsalaris. Uren die meer worden gewerkt dan 
de dagelijkse arbeidsduur van een fulltime werknemer, zijnde 8 uur per dag, gelden als overwerk. 
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Hiervoor worden de uren volgens arbeidsovereenkomst en meeruren bij elkaar opgeteld.  
 

2. Voor werknemers in de salarisgroepen ORBA A en ORBA B geldt hetgeen is vastgelegd in artikel 3. 
 
 

ARTIKEL 14.4 - VERSCHOVEN UREN 
1. Indien de werknemer in ploegendienst in opdracht van de werkgever arbeid verricht op tijden die gelegen 

zijn buiten de tijdstippen waarop de wisseling van de ploeg plaatsvindt, zonder dat daardoor de normale 
dagelijkse arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden (verschoven uren), wordt daarvoor 
een toeslag op het maandsalaris gegeven. De toeslag wordt eveneens verstrekt aan de werknemer in 
de dagdienst die in opdracht van de werkgever arbeid verricht op tijden gelegen vóór 7.00 uur 's 
ochtends en ná 18.00 uur 's avonds, zonder dat daardoor de normale dagelijkse arbeidsduur wordt 
overschreden. 
Deze toeslag bedraagt per uur op maandag tot en met zaterdag 0,29%, op zondag 0,58% en op 
feestdagen 1,16% van het schaalsalaris. 
De werknemer in ploegendienst die anders dan door eigen toedoen overgeplaatst wordt naar een 
andere dienst ontvangt daarvoor in afwijking van het hiervoor bepaalde per overgang een eenmalige 
toeslag van 1,74% van het schaalsalaris. 
Bij terugplaatsing wordt deze toeslag alleen dan opnieuw betaald, indien de terugplaatsing geschiedt 
nadat de werknemer gedurende 7 diensten in de afwijkende ploeg of dienst heeft gewerkt. 

 
2. Voor werknemers in de salarisgroepen ORBA A en ORBA B geldt hetgeen is vastgelegd in artikel 3. 
 
 

ARTIKEL 14.5 - SLAAPURENREGELING 
Indien ten gevolge van overwerk c.q. onverwacht opkomen (waaronder begrepen consignatie) en in 
aanmerking genomen de bepalingen van de arbeidstijdenwet inzake het vereiste aantal rusturen de 
werknemer niet op het normale tijdstip zijn volgende dienstrooster kan aanvangen, worden deze zogenaamde 

slaapuren betaald op basis van het maandsalaris. 
 
 

ARTIKEL 14.6 - VERGOEDING VOOR EXTRA GANG 
1. De werknemer die in opdracht van de werkgever voor het verrichten van werkzaamheden een extra 

gang van huis naar de fabriek moet maken, ontvangt daarvoor per opkomst een vergoeding over het 
schaalsalaris. 
Deze vergoeding bedraagt op: 
- maandag tot en met vrijdag:  1,00% 
- zaterdag:    1,50% 
- zon- en feestdagen:   2,00% 

 
 Deze vergoeding is niet van toepassing indien de werknemer de werkzaamheden op eigen verzoek 
tijdelijk onderbreekt voor het gebruiken van een maaltijd thuis. 

 
2. Voor werknemers in de salarisgroepen ORBA A en ORBA B geldt hetgeen is vastgelegd in artikel 3. 
 
 

ARTIKEL 14.7 - VERGOEDINGEN DEELNAME AAN DE BEDRIJFSBRANDWEER  
1. De werknemer jonger dan 55 jaar en werkzaam in de vijfploegendienst is verplicht deel te nemen aan 

de door de werkgever georganiseerde bedrijfsbrandweer. Werknemers werkzaam in een twee-
ploegendienst of dagdienst en werknemers van 55 jaar en ouder werkzaam in de vijfploegendienst, 
kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan de bedrijfsbrandweer. De opleidingskosten voor deelname 
aan de bedrijfsbrandweer komen voor rekening van de werkgever. 

 
2. Voor de deelname aan de bedrijfsbrandweer ontvangt de werknemer met ingang van 1 september 

2009 maandelijks een vaste vergoeding van  € 39,06 bruto. 
De werknemer die bevelvoerder is van de bedrijfsbrandweer ontvangt met ingang van 1 september 
2009 maandelijks een vaste vergoeding van  € 62,01 bruto.  
Deze vergoedingen tellen mee bij de bepaling van de hoogte van vakantietoeslag, 13

e
 

maanduitkering, ziekengeld en pensioenjaarsalaris.  
 

3. Daarnaast ontvangen deelnemers aan de bedrijfsbrandweer met ingang van 1 september 2009 een 
vergoeding van € 77,51  bruto voor een brandweeroefening van 2 uur en € 339,92 bruto voor een 
oefening van 8 uur, mits deze oefening niet onder werktijd valt.  
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4. Werknemers die op vrijwillige basis deelnemen aan de door de werkgever georganiseerde EHBO-
ploeg, ontvangen hiervoor met ingang van 1 september 2009 op jaarbasis een bruto vergoeding van 
€ 258,40. Deze vergoeding telt mee bij de bepaling van de hoogte van vakantietoeslag, 13

e
 

maanduitkering, ziekengeld en pensioenjaarsalaris.  
 

 5. Daarnaast ontvangen deze medewerkers met ingang van 1 september 2009 een vergoeding van  
€25,83 bruto voor een EHBO-oefening van 2 uur, mits deze oefening niet onder werktijd valt.  

 

 

ARTIKEL 14.8 – COMPETENTIE BELONING VOOR OPERATOR B (Operators in salarisschaal 14) 
Een operator B dient minimaal 2 competenties te beheersen. Indien hij een 3

e
 of een 4

e
 competentie 

beheerst, zal hiervoor een extra beloning worden toegekend. Er zijn maximaal 4 competenties. De hoogte 
van deze extra beloning bedraagt 25% van het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van 
salarisgroep 14 en 15 per extra competentie vermeerderd met een toeslag van 28%.  
De competentietoeslag telt niet mee bij de bepaling van de hoogte van het pensioengevend salaris, de 13

e
 

maanduitkering, de bonus of de vakantietoeslag. 
De productieleiding bepaald wie in de gelegenheid wordt gesteld een nieuwe competentie aan te leren. Bij 
benoeming in een andere functie zullen deze toeslagen vervallen op de dag dat de nieuwe functie wordt 
aanvaard. 

 
 
ARTIKEL 15 – AFBOUWREGELINGEN  

 

 

ARTIKEL 15.1 - INDELING IN EEN LAGERE SALARISSCHAAL 
 

1. Bij indeling van een werknemer, die beloond wordt volgens de functiejarenschaal, in een lagere 
salarisschaal om aan hemzelf toe te rekenen redenen, bedraagt de verlaging van het schaalsalaris 
het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee betrokken salarisschalen c.q. 
zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te brengen met het 
schaalsalaris vermeld bij het eerstkomende lagere bedrag in de lagere salarisschaal. 

 
2. Bij indeling van een werknemer, die beloond wordt volgens de functiejarenschaal, in een lagere 

salarisschaal als gevolg van de in artikel 12 lid 8 bedoelde omstandigheden, wordt via inschaling een 
schaalsalaris toegekend dat zo min mogelijk onder het oorspronkelijke schaalsalaris ligt. 
Indien het toekennen van functiejaren niet toereikend is, wordt het tekort omgezet in een aanvullend 
bedrag als persoonlijke toeslag. Bij herindeling in een hogere salarisschaal c.q. bij toekenning van 
een verhoging ingevolge het aantal functiejaren wordt dit bedrag evenveel verminderd als het 
schaalsalaris stijgt. 
De persoonlijke toeslag wordt voorts verminderd bij verhogingen van het schaalsalaris die het gevolg 
zijn van verhogingen van de salarisschalen. De vermindering bedraagt een vijfde deel van het bedrag 
van de oorspronkelijke persoonlijke toeslag met een maximum van 1% van het desbetreffende 
schaalsalaris bij 0 functiejaren. 

 
Voor wat betreft de persoonlijke toeslag van werknemers van 60 jaar en ouder geldt artikel 15.3 lid 1. 

 
 
ARTIKEL 15.2 - WIJZIGING C.Q. VERLAGING PLOEGENTOESLAG 

1. De werknemer die anders dan door eigen toedoen wordt overgeplaatst uit de ploegendienst naar een 
met een lagere ploegentoeslag beloond rooster of naar de dagdienst, ontvangt: 

 
a. indien hij korter dan een half jaar in ploegendienst heeft gewerkt: de oorspronkelijke, in een 

geldsbedrag vastgelegde ploegentoeslag tot het einde van de lopende maand; 
 

b. indien hij een half jaar, maar niet langer dan 3 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: de 
oorspronkelijke, in een geldsbedrag vastgelegde ploegentoeslag gedurende de lopende en 
de volgende maand; 

 
c. indien hij langer dan 3 jaar, maar niet langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: de 

oorspronkelijke, in een geldsbedrag vastgelegde ploegentoeslag gedurende de lopende en 
de volgende maand, plus gedurende de daarop volgende 2 maanden 80%, 2 maanden 60%, 
1 maand 40% en 1 maand 20% van het verschilbedrag met de eventuele nieuwe 
ploegentoeslag; 
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d. indien hij langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: de oorspronkelijke, in een 
geldsbedrag vastgelegde ploegentoeslag gedurende de lopende en de volgende 2 
maanden, plus gedurende 5 maanden 80%, 5 maanden 60%, 4 maanden 40% en 4 
maanden 20% van het verschilbedrag met de eventuele nieuwe ploegentoeslag. Voor de 
werknemer van 58 jaar of ouder geldt in dit kader artikel 15.3 lid 2. 

 
2. Onder eigen toedoen wordt niet verstaan plaatsing in een hogere functiegroep ten gevolge van 

promotie. 

 

 

ARTIKEL 15.3 - AFBOUWREGELINGEN VOOR MEDEWERKERS VAN 58 JAAR EN OUDER 
1. De werknemer van 58 jaar of ouder die anders dan door eigen toedoen wordt overgeplaatst naar een 

met een lagere ploegentoeslag beloond rooster of naar de dagdienst en die bij terugplaatsing langer 
dan 5 jaar in een ploegendienst heeft gewerkt, ontvangt: 

- gedurende het eerste jaar 100% van de oorspronkelijke in een geldsbedrag vastgelegde 
ploegentoeslag; 

- gedurende het tweede jaar 90% van de oorspronkelijke in een geldsbedrag vastgelegde 
ploegentoeslag; 

- gedurende het derde jaar 80% van de oorspronkelijke in een geldsbedrag vastgelegde 
ploegentoeslag; 

- gedurende het vierde jaar 70% van de oorspronkelijke in een geldsbedrag vastgelegde 
ploegentoeslag; 

- gedurende het vijfde jaar 60% van de oorspronkelijke in een geldsbedrag vastgelegde 
ploegentoeslag; 

- gedurende het zesde jaar 50% van de oorspronkelijke in een geldsbedrag vastgelegde 
ploegentoeslag; 

- gedurende het zevende jaar 40% van de oorspronkelijke in een geldsbedrag vastgelegde 
ploegentoeslag. 

 
Onder eigen toedoen wordt niet verstaan plaatsing in een hogere functiegroep ten gevolge van 
promotie. 

 
2. De persoonlijke toeslag van de werknemer die de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, wordt niet meer 

verminderd bij een verhoging van het schaalsalaris als omschreven in artikel 13.1 lid 2c. 
De werknemer van 60 jaar of ouder die anders dan door eigen toedoen in een lagere functie wordt 
geplaatst, behoudt tot de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wel tot de datum waarop hij vrijwillig 
vervroegd uit dienst treedt, zijn oorspronkelijke schaalsalaris onder verrekening van eventuele 
uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringen. 

 

 
ARTIKEL 16 – VAKANTIETOESLAG 

1. De werknemer ontvangt in de maand mei een vakantietoeslag van 8% van het op 1 mei geldende 
maandsalaris, c.q. het maandsalaris dat de werknemer volgens rooster verdiend zou hebben als hij 
niet arbeidsongeschikt was geweest, voor elke maand dat de werknemer in dienst is geweest in de 
periode tussen 1 mei van het voorafgaande jaar en 30 april van het lopende jaar. Voor de vaststelling 
van het aantal maanden is het bepaalde in artikel 21.1 lid 6 en lid 7 van toepassing.  

 
Bij opname van de aaneengesloten vakantie vóór het uitbetalen van de vakantietoeslag bestaat de 
mogelijkheid een voorschot op deze toeslag te nemen. 

 
2. Voor de werknemer die beloond wordt overeenkomstig de indeling in de functiejarenschaal als 

bedoeld in artikel 12 lid 5 en voor de jeugdige werknemer, die op grond van de fiscaal erkende 
normen kostwinner is, bedraagt op jaarbasis de vakantietoeslag tenminste 8% van het op 1 mei 
geldende maandsalaris volgens salarisschaal 10, 0 functiejaren, in een volledig dienstverband.  

 
3. Eventuele uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten zijn in de vakantietoeslag begrepen, 

voor zover deze uitkeringen via de werkgever worden betaald. 
 

4. Bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband zal de vakantietoeslag worden afgerekend bij de 
laatste salarisbetaling op basis van het laatstgenoten salaris, voor zover dit nog niet eerder is 
geschied. 
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ARTIKEL 17 - UITKERING 13e MAANDSALARIS 
1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 ontvangt de werknemer in de maand november van elk 

jaar een extra uitkering van 1 maandsalaris gebaseerd op het maandsalaris zoals dit geldt op 1 
november van dat jaar.  

 
2. De werknemer die een deel van het kalenderjaar in dienst is geweest ontvangt, mits het 

dienstverband langer dan 2 maanden heeft geduurd, een deel van deze extra uitkering evenredig 
aan het aantal maanden dat het dienstverband in dat kalenderjaar heeft geduurd. 

 
3. Voor de vaststelling van het in lid 2 bedoelde aantal maanden, is het bepaalde in artikel 21.1 lid 6 en 

lid 7 van toepassing. 
 

4. Eventuele uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten zijn in deze extra uitkering begrepen, 
voor zover deze uitkeringen via de werkgever worden betaald.  

 
 

ARTIKEL 18 - BONUSREGELING 
Binnen de onderneming van werkgever geldt een Bonusregeling, waarbij partijen bij deze overeenkomst de 
vaststelling van de parameters delegeren aan het overleg tussen werkgever en ondernemingsraad.  
De hier bedoelde Bonusregeling is niet van toepassing op werknemers in dienst van Ineos Styrenics Services 
B.V.. Voor hen is in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling vastgesteld.  
Bij de vaststelling van de parameters gelden de volgende uitgangspunten: normering van doelen vindt plaats 
op grond van objectieve criteria, waarbij doelstellingen ambitieus, realistisch, motiverend en meetbaar zijn, 
alsmede dat de regeling voor iedereen helder is. 
 
 

HOOFDSTUK 5  VAKANTIE EN VERLOF 

 
ARTIKEL 19 - ZON- EN FEESTDAGEN 

1. Onder feestdagen worden in deze cao verstaan: 
Nieuwjaarsdag, de dag waarop het staatshoofd zijn verjaardag viert, , de beide Paasdagen, 
Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen, de beide Kerstdagen en de door de Stichting van de 
Arbeid ter viering van de Nationale Bevrijdingsdag als zodanig aangewezen dag. 

 
2. Voor de toepassing van dit artikel en de artikelen van deze overeenkomst worden de zondagen 

geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten, aanvangende om 7.00 uur. 
 
3. Voor de toepassing van dit artikel en de artikelen van deze overeenkomst worden de feestdagen 

geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten, aanvangende om 00.00 uur en 
eindigende om 24.00 uur. 

 
4. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid betreft in de vijfploegendienst 

volgens het geldende dienstrooster of indien op alleen in Nederland geldende feestdagen in de 
dagdienst gewerkt moet worden, in verband met noodzakelijke bereikbaarheid voor internationale 
klanten. 
Indien op een niet op zondag vallende feestdag niet behoeft te worden gewerkt, wordt het salaris 
doorbetaald. 

 
5. De werknemer in de dagdienst, tweeploegendienst en de vijfploegendienst die volgens dienstrooster 

op een feestdag arbeid moet verrichten, ontvangt over de maand waarin de feestdag valt een toeslag 
van 1,16% van zijn schaalsalaris per op de feestdag gewerkt uur. 

 
 

ARTIKEL 20 – BIJZONDER VERLOF  
1. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Wet Arbeid en Zorg en in artikel 7:628 van het 

Burgerlijk Wetboek, geldt het volgende:  
 

2. In de volgende gevallen, waarin de werknemer de bedongen arbeid noodzakelijkerwijze niet heeft 
kunnen verrichten, wordt het salaris doorbetaald, mits de werknemer zo mogelijk tenminste één dag 
van tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van het verzuim kennis geeft 
en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. 



19 

 
 

 Gebeurtenis: Duur: Op wie van toepassing: 

a Overlijden  Dag van overlijden tot en 
met de dag van uitvaart 

Bij overlijden van de partner van werknemer of één van zijn 
kinderen of pleegkinderen, of een 1e of 2e graad familielid 
waarvoor een directe zorgplicht bestaat. 

b Overlijden 2 dagen Wegens overlijden van een niet onder a. genoemd eigen kind of 
pleegkind, van de ouders of schoonouders, broer of zuster van de 
werknemer. 

c Overlijden 2 dagen Bij overlijden van een schoonzoon of schoondochter, zwager, 
schoonzuster, grootmoeder, grootvader en kleinkind van de 
werknemer. 

d Ondertrouw 1 dag Ondertrouw van werknemer 

e Huwelijk 2 dagen Huwelijk van werknemer 

f Huwelijk 1 dag Bij huwelijk van een kind, pleegkind, vader, moeder, schoonvader, 
schoonmoeder, zwager of schoonzuster, broer, zuster en 
kleinkind van de werknemer. 

g Huwelijksjubileum                                   1 dag Bij het 25- en 40- jarig huwelijksfeest van de werknemer alsmede 
bij het 25-, 40-, 50 en 60-jarig huwelijksfeest van diens ouders of 
schoonouders.                                        

h Dienstjubileum 1 dag Bij het  12,5-, 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de 
werknemer. 

i Persoonlijk 
opgelegde 
verplichting 

Naar billijkheid door 
werkgever te bepalen 

Indien de werknemer ten gevolge van de vervulling van een bij of 
krachtens de wet buiten zijn schuld persoonlijk opgelegde 
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 welke de werknemer van derden zou 
hebben kunnen ontvangen.  

j Doktersbezoek Naar billijkheid door 
werkgever te bepalen, tot 
een maximum van 2,5 
uur of een halve dag 

Maximaal 2,5 uur voor noodzakelijk bezoek aan een dokter of 
tandarts of fysiotherapeut op voorschrift van de behandelend arts 
en tot een maximum van een halve dag voor bezoek aan een 
specialist voor zover het niet in de vrije tijd van de werknemer kan 
geschieden en voor zover de werknemer niet bij derden 
aanspraak op vergoeding van het gederfde inkomen zou kunnen 
doen gelden. De werkgever kan in uitzonderingsgevallen langer 
verzuim toestaan. Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling 
van salaris plaats. 

k Verhuizing 1 dag Werknemer die een zelfstandig huishouden voert. 

l Officieel 
afgevaardigde 

Op verzoek van het 
hoofdbestuur van de 
vakvereniging, indien en 
voor zover de 
bedrijfsomstandigheden 
de afwezigheid naar het 
oordeel van werkgever 
verzuim toelaten 

Indien de werknemer als officieel afgevaardigde voor een 
statutaire landelijke of districtsvergadering van één van de 
vakverenigingen is aangewezen, 

m Vormings- of 
scholingsbijeenkomst 
door de 
vakvereniging 
georganiseerd 

Op verzoek van het 
hoofdbestuur van de 
vakvereniging, indien en 
voor zover de 
bedrijfsomstandigheden 
de afwezigheid naar het 
oordeel van werkgever 
verzuim toelaten 

Indien de bedrijfsomstandigheden dit verlof naar hert oordeel van 
werkgever toelaten, zal werkgever op een daartoe strekkend 
verzoek van het hoofdbestuur van die vakverenigingen 
overwegen en met die vakverenigingen overleggen of en in 
hoeverre verzuim kan worden toegekend.  

 
Indien de werknemer ten tijde van een van deze gebeurtenissen werkzaam is in de nachtdienst heeft 
hij in afwijking van het hierboven gestelde aanspraak op verzuim met behoud van salaris gedurende 
de nachtdienst onmiddellijk voorafgaand en onmiddellijk volgend op genoemde gebeurtenis. 

 
3. In individuele gevallen kunnen aan de werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden genoemd 

onder lid 2a, maar wel belast is met het regelen van de uitvaart, de rechten genoemd onder artikel lid 
2a worden toegekend. Uiteraard voor zover de overeengekomen arbeid noodzakelijkerwijze niet kan 
worden verricht. 

 
4. Lid 2 a t/m c, f t/m h en j zal zoveel mogelijk overeenkomstig worden toegepast in de situatie, dat 

sprake is van duurzaam samenleven in een met een huwelijk gelijk te stellen relatie overeenkomstig 
de definitie in artikel 1, lid N.  
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In alle hierboven vermelde gevallen wordt onder salaris verstaan het maandsalaris, tenzij de partijen 
een afwijkende regeling treffen. 

 
5. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te 

berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens zeer bijzondere persoonlijke 
omstandigheden die vergen dat de werknemer onverwijld een voorziening treft voor zover dit niet in 
de vrije tijd van de werknemer kan plaatsvinden. De duur van het verlof kan variëren van een paar 
uur tot een paar dagen.  
De tijd die de werknemer vrijaf krijgt, moet in verhouding staan tot de aard van het noodgeval en de 
verplichtingen die dat met zich meebrengt. De werkgever mag in overleg met de werknemer de 
verlofdagen aftrekken van de bovenwettelijke vakantiedagen van de werknemer. 

 
 

ARTIKEL 21 – VAKANTIE 
Het vakantiejaar is gelijk aan het lopende kalenderjaar. 
 
 

ARTIKEL 21.1 – DUUR VAN DE VAKANTIE 
1. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op een vakantie van respectievelijk: 

- 25 werkdagen c.q. roosterdiensten, indien hij in het betreffende vakantiejaar jonger dan 40 jaar is; 
- 26 werkdagen c.q. roosterdiensten, indien hij in het betreffende vakantiejaar 40 jaar of ouder is; 
- 27 werkdagen c.q. roosterdiensten, indien hij in het betreffende vakantiejaar 45 jaar of ouder is; 
- 28 werkdagen c.q. roosterdiensten, indien in het betreffende  vakantiejaar 50 jaar of ouder is; 
- 29 werkdagen c.q. roosterdiensten, indien hij in het betreffende  vakantiejaar 55 jaar of ouder is; 

 

2. De werknemer mag extra vakantiedagen, dat wil zeggen vakantiedagen boven het wettelijke 
minimum of vakantiedagen die zijn gespaard in voorgaande jaren, laten uitbetalen.  
Naast het uitbetalen van deze bovenwettelijke vakantiedagen kan de werknemer ook kiezen voor:  

 
e. eigen bedrage voor een opleiding;  
f. fiscale projecten (bijvoorbeeld fietsproject); 
g. storting in de levensloopregeling voor degenen die vallen onder de overgangsregeling 

levensloop (art. 34 lid 1) ; 
De werknemer dient zijn keuze voor 31 december van het voorafgaande jaar kenbaar te 
maken.. 

 
3. De vakantiedagen genoemd in lid 2 kunnen ook in uren worden opgenomen. Bij opname in uren 

geldt dat 1 vakantiedag gelijk is aan 8 vakantie-uren.  
 

4. De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is, heeft in dat 
vakantiejaar onverminderd het in lid 2 bepaalde, voor elke maand dienstverband recht op een 
evenredig deel van de vakantiedagen of -uren.  

 
5. Bij indiensttreding of bij beëindiging van het dienstverband wordt het aantal vakantiedagen pro-rata 

berekend en vastgesteld. 
 

6. Indien de werknemer zijn werkzaamheden langer dan een maand niet heeft verricht, anders dan door 
arbeidsongeschiktheid en/of bijzonder verlof, wordt het aantal dagen of uren vakantie waarop een 
werknemer recht heeft naar evenredigheid verminderd.  

 
 

ARTIKEL 21.2 – TIJDSTIP VAN DE VAKANTIE 
1. De vakantie wordt als regel gedurende 3 kalenderweken aaneengesloten en voor het overige in de 

vorm van snipperdagen genoten. De aaneengesloten vakantie mag in individuele gevallen een 
periode van maximaal 4 weken omvatten, indien en voor zover het bedrijfsbelang zich daartegen niet 
verzet. De aaneengesloten vakantie wordt in onderling overleg en aan de hand van een per afdeling 
op te maken schema voor iedere werknemer afzonderlijk vastgesteld. In de regel zal in de maanden 
juni, juli en augustus geen toestemming worden gegeven een periode van 4 weken aaneengesloten 
vakantie op te nemen. In deze maanden zal genoemde periode van kortere duur zijn.  

 
2. Snipperdagen of -uren kunnen worden genoten op een datum naar keuze van de werknemer. De 

werkgever is echter bevoegd om, wanneer de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, die 
keuze van de werknemer te weigeren.  
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3. Collectieve snipperdagen (“brugdagen”) worden vastgesteld in overleg met de ondernemingsraad.  
 

 

ARTIKEL 21.3 – NIET OPGENOMEN VAKANTIE 
 
Niet opgenomen vakantiedagen en/of –uren verjaren 5 jaar nadat deze vakantiedagen en/of –uren zijn 
verworven. Indien gewenst kunnen deze vakantierechten ook voor uitbetaling in aanmerking komen.  
 

 

ARTIKEL 21.4 – VAKANTIE BIJ HET BEEINDIGEN VAN HET DIENSTVERBAND 
1. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer –voor zover de 

bedrijfsomstandigheden dit toelaten- in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende 
vakantierechten op te nemen. Deze vakantie in dagen of uren mag echter niet eenzijdig in de 
opzeggingstermijn worden begrepen.  

 
2. Een eventueel tekort of overschot aan vakantierechten bij het einde van de arbeidsovereenkomst zal 

bij de eindafrekening worden verrekend.  
 

 

ARTIKEL 21.5 – UITVOERINGSBEPALINGEN 
1. De werknemer die volgens rooster op zaterdag of zondag moet werken, kan in zijn aaneengesloten 

vakantie van 4 weken niet meer dan 4 zaterdagen c.q. 4 zaterdagen en 4 zondagen opnemen. Is de 
vakantieperiode van kortere duur dan zal het aantal in deze periode op te nemen zaterdagen c.q. 
zondagen direct afhankelijk zijn van de lengte van deze periode. 
De werknemer die volgens rooster in de nacht van zondag op maandag moet werken, kan in zijn 
vakantie niet meer dan 4 maal de nacht van zondag op maandag opnemen. 

 
2. De werkgever kan bepalen dat de werknemer, behoudens in geval van overmacht, de aanvraag voor 

aaneengesloten vakantie en snipperdagen binnen een bepaalde termijn vóór de gewenste datum 
moet indienen.  
 

3. Werknemers werkzaam in ploegendienst kunnen tijdens de zomervakantieperiode in onderling 
overleg diensten ruilen. Dit gebeurt met gesloten beurzen en dient te passen in de ploegenbezetting. 

 

HOOFDSTUK 6  ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

ARTIKEL 22 – UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid 
te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de 
Ziektewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Wet Arbeid en Zorg, voor zover 
hierna niet anders is bepaald. 

 
Onder maandsalaris wordt in dit artikel verstaan het maandsalaris dat de werknemer zou hebben ontvangen 
indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 
 
 

ARTIKEL 22.1 - EERSTE ZIEKTEJAAR 

1. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke 
periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandsalaris, tot maximaal het voor de 
werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, 
worden doorbetaald. 

Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 
Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt 
de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het 
maandsalaris. 
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ARTIKEL 22.2 - TWEEDE ZIEKTEJAAR 

1. 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 maandsalaris, tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum 
dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden doorbetaald. 

 

2. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 
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 
maandsalaris. 

 

3. Suppletie loondoorbetaling tweede periode van 52 weken. 
Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW zal 
werkgever de wettelijke en aanvullende loondoorbetaling, zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit 
artikel, suppleren met 30% tot maximaal 100% van het maandsalaris, mits (ook) door werknemer 
volledig wordt voldaan aan alle eisen van wet en regelgeving, zoals onder andere vastgelegd in de 
Wet verbetering Poortwachter. Een en ander gericht op een snelle en actieve re-integratie van de 
werknemer in het arbeidsproces. Van de werknemer wordt daarbij ondermeer verwacht dat hij: 
a) door werkgever aangeboden (tijdelijk) passende arbeid accepteert; 
b) zich maximaal inspant bij noodzakelijke om- en/of bijscholing; 
c) zijn volledige medewerking verleent aan alle vormen van re-integratieactiviteiten die de  
 (bedrijf)arts c.q. verzuimbegeleider mogelijk acht. 
 
Of de werknemer voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de in dit lid bedoelde suppletie zal in 
eerste aanleg worden getoetst tijdens het evaluatiemoment na de eerste periode van 52 weken van 
de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW en worden vastgelegd in het voorlopige re-
integratieverslag. De formele afhandeling van de toetsing vindt plaats door de bedrijfsarts. De 
bedrijfsarts zal gedurende de tweede wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW de re-
integratieactiviteiten van werknemer blijven monitoren. Indien en voor zover hiertoe aanleiding 
bestaat, kan werkgever op advies van de bedrijfsarts naast het vigerende sanctiebeleid de uitkering 
van de hier bedoelde suppletie stopzetten. 
 
De in dit lid bedoelde suppletie van 30% zal ook worden uitbetaald aan de werknemer die naar 
oordeel van de bedrijfsarts op het moment van toetsing geen benutbare mogelijkheden meer heeft. 

 
 

ARTIKEL 23 – PLAATSING LAGERE FUNCTIE 
Onverminderd het bepaalde in artikel 22.1 en artikel 22.2 zal het maandsalaris van de werknemer die door 
gebreken niet meer in staat is zijn oorspronkelijke functie te vervullen, in geval van plaatsing in een lager 
ingedeelde functie vastgesteld worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, waarbij rekening wordt 
gehouden met eventuele uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetgeving. 
 
 

ARTIKEL 24 – ARBEIDSONGESCHIKTHEID 35-80% 
Ingeval de werknemer bij arbeidsongeschiktheid (WGA) van 35-80%:  
a. niet binnen de onderneming van werkgever herplaatsbaar blijkt te zijn en sprake is van externe 

herplaatsing en dientengevolge beëindiging van het dienstverband;  
 

danwel  
 

b. na afloop van de periode van éérste 104 weken arbeidsongeschiktheid, binnen de onderneming van 
werkgever niet dan wel niet binnen afzienbare tijd herplaatsbaar blijkt te zijn noch - binnen afzienbare tijd 
- sprake zal zijn van externe re-integratie; zal werkgever met inachtneming van de wet het dienstverband 
beëindigen. Alvorens de werkgever tot uitvoering hiervan overgaat, zal hij de vakvereniging waarbij 
werknemer is aangesloten hierover informeren en in de gelegenheid stellen over de ontstane situatie te 
overleggen.  

 
 

ARTIKEL 25 – BEEINDIGING DOORBETALING EN AANVULLING 
De in artikel 22.1 en artikel 22.2 bedoelde doorbetaling en aanvulling worden beëindigd wanneer de 
arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt. De doorbetaling en aanvullingen worden ook niet 
toegekend aan de werknemer vanaf de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 
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ARTIKEL 26 – NIET NALEVEN VOORSCHRIFTEN 
De werkgever heeft het recht om de in artikel 22.1 en artikel 22.2 bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen 
te weigeren wanneer de werknemer de in de onderneming geldende voorschriften bij ziekte niet nakomt. 
Bovendien heeft de werknemer alsdan geen aanspraak op een evenredig deel van de in artikelen 16 en 21.1 
bedoelde uitkeringen.   
 
 

ARTIKEL 27 – WGA 

1. WGA-hiaatverzekering 
Binnen de onderneming van werkgever bestaat voor de werknemer de mogelijkheid deel te nemen aan een 
WGA-Hiaatverzekering. Indien de werknemer besluit deel te nemen aan deze verzekering zal werkgever de 
volledige premie inhouden op zijn salaris. 
 

2. Gedifferentieerde WGA-premie 
Werkgever zal op kalenderjaarbasis de eerste € 25.000,- van de gedifferentieerde WGA-premie voor haar 
rekening nemen. De premie die hierboven uitgaat, zal op basis van 50%/50% tussen werkgever en 
werknemer worden verdeeld.  
 
 

ARTIKEL 28 – WET VERBETERING POORTWACHTER 
1. Indien in het kader van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot 

passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot intern 
passend werk te doen, waarbij ondermeer rekening wordt gehouden met opleiding, ervaring en 
vaardigheden van de werknemer. De werkgever is verplicht een aanbod tot passende arbeid zowel 
naar een interne als externe functie schriftelijk te (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het 
wettelijk recht van de werknemer een second opinion aan te vragen bij het UWV. De werknemer 
dient deze second opinion binnen 10 dagen aan te vragen. De werknemer kan zich bij een aanbod 
tot intern of extern passend werk van de werkgever laten bijstaan door een medewerker van de 
afdeling Personeelszaken, medewerker Arbodienst (bedrijfsmaatschappelijk werk) dan wel door een 
eigen vertrouwenspersoon van de werknemer. 

 
2. Indien de werknemer gedurende de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid een aanbod tot 

passend werk heeft geweigerd en het UWV zou aansluitend tot het oordeel komen dat deze 
weigering op terechte gronden is geschied, zal de werkgever met terugwerkende kracht het 
maandsalaris 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 sociale 
verzekeringsuitkering(en) en aanvraag persoonsgebonden budget. 

4. De werkgever zal in overleg met de ondernemingsraad komen tot de selectie van één of meer re-
integratie bedrijven 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 ondermeer aandacht worden besteed 
aan zaken als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

 
5. De werkgever heeft het recht om de in artikel 22.1 en artikel 22.2 bedoelde loondoorbetaling te 

weigeren of op te schorten en de aanvullingen te weigeren of in te trekken ten aanzien van de 
werknemer die: 

a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een 

aanstelling valse of onvolledige informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing van de 
voor de functie opgestelde belastbaarheideisen niet juist kon worden uitgevoerd; 

c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd en/of zonder deugdelijke grond geen passend 
werk verricht; 

d. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte 
(controlevoorschriften); 

e. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van 
een door de werkgever aangewezen ter zake deskundige; 

f. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de 
voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt; 

g. misbruik maakt van de voorziening; 
h. overtreding van het verbod genoemd in artikel 6 lid 7. 
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6. Werkgever zal zich maximaal inspannen om de werknemer blijvend te re-integreren binnen de eigen 
onderneming en indien dit binnen afzienbare tijd onmogelijk is zal werkgever zich inspannen om de 
werknemer extern, buiten de eigen onderneming te re-integreren.  

 
 

HOOFDSTUK 7  PENSIOEN 

 

ARTIKEL 29 – PENSIOENREGELING 
1. Tot 1 januari 2012 werd de pensioenregeling uitgevoerd door de Stichting Bredase Polystyreen 

Pensioenfonds, gevestigd te Breda. Vanaf 1 januari 2012 werd de pensioenregeling uitgevoerd door 
Zwitserleven. Daartoe werd met toestemming van DNB collectieve waardeoverdracht gedaan vanuit de 
Stichting Bredase Polystyreen Pensioenfonds naar Zwitserleven. De pensioenovereenkomst bleef 
ongewijzigd van toepassing.  
 

2 De uitvoering van de pensioenovereenkomst is tot en met 31 december 2016 contractueel in de handen 
van Zwitserleven. Zwitserleven heeft een pensioenreglement basis regeling opgesteld dat ter hand wordt 
gesteld aan alle deelnemers. Daarnaast is op werknemers het pensioenreglement voor de 
excedentregeling van toepassing. De opbouw van het pensioen is gemaximeerd tot een inkomen van 
€100.000,- bruto per jaar. 

 Nadere afspraken met betrekking tot de pensioenregeling zijn opgenomen in Bijlage III van deze cao. 
 
3. Wijzigingen in de pensioenregeling, betrekking hebbende op de werknemersbijdrage in de premie of op 

de hoogte van de uitkeringen, zullen door de werkgever pas worden doorgevoerd, nadat daarover 
overleg is gepleegd met de vakverenigingen. 

 De eigen bijdrage van de werknemers aan de pensioenregeling bedraagt 7,25% van de 
pensioengrondslag (pensioengevend salaris – franchise). 

 
 

ARTIKEL 30 - PENSIOEN EN OUDERSCHAPSVERLOF  
De werkgever draagt er zorg voor dat gedurende het ouderschapsverlof de pensioenopbouw volledig door 
gaat. 
 
 

HOOFDSTUK 8  OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN 

 

ARTIKEL 31 - ZORGVERZEKERING 
1. Binnen de onderneming van werkgever bestaat voor de werknemer de mogelijkheid deel te nemen 

aan een collectieve basis-, alsmede een aanvullende zorgverzekering. 

 
2. Werkgever verstrekt een bruto vergoeding van € 12,50 per maand aan de werknemer die deelneemt 

aan de collectieve zorgverzekering zoals bedoeld in lid 1. Deze vergoeding wordt ook verstrekt aan 
de werknemer die per kalenderjaar dan wel bij tussentijdse wijziging op grond van het verstrekken 
van een kopie van zijn polis van zijn aanvullende verzekering aantoonbaar maakt dat hij tenminste is 
verzekerd voor (éérste wettelijk onvergoede behandelingen van) fysiotherapie. 

 

 

ARTIKEL 32 - UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
1. Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden 

verstrekt, gelijk aan het bedrag van het de werknemer laatstelijk rechtens toekomend loon over het 
resterende deel van de kalendermaand van overlijden plus de twee daaropvolgende kalendermaanden.  

     Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht hetgeen de nagelaten betrekkingen ter 
zake van het overlijden van de werknemer toekomt ingevolge uitkeringen op grond van sociale 
verzekeringen (ZW, WAO, WIA, etc). 

2. Onder laatstelijk rechtens toekomend loon wordt in dit artikel verstaan het laatstelijk genoten 
maandsalaris vermeerderd met de eventuele overwerktoeslag over de laatste 13 weken voorafgaand 
aan de ziekmelding c.q. het overlijden, plus eventueel, naar evenredigheid, de vakantietoeslag en de 
uitkering 13e maandsalaris. 

3. Onder de nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 
a) de langstlevende van de echtgenoten, mits deze niet duurzaam gescheiden leefden; 
b) indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden: 
 de minderjarige wettige / natuurlijke kinderen. 
 Met gehuwd of echtgenoot/echtgenote worden gelijk gesteld al degenen op wie de partnerdefinitie zoals 

opgenomen in artikel 1 lid N van toepassing is.  
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4. Geen uitkering is verschuldigd, indien door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een 
uitkering krachtens een sociale verzekering (ZW, WAO, WIA, etc). 

 
 

ARTIKEL 33 - JUBILEUMUITKERING 
De regelingen omtrent dienstjubilea en uitkeringen als gevolg van de toetreding tot pensionering zijn 
opgenomen in het Personeelshandboek. Als bijzondere voorwaarde bij de uitbetaling van dienstjubilea geldt 
dat bij een samenloop in een kalenderjaar van zowel een uitkering als gevolg van een 25- of 40-jarig 
dienstjubileum en een uitkering als gevolg van de toetreding tot pensionering, op grond van de daartoe 
gestelde regels door de Belastingdienst één bruto maandsalaris als netto-uitkering mag worden betaald.  
De andere uitkering wordt in een dergelijk voorkomend geval zodanig gebruteerd, dat na aftrek van premies 
werknemersverzekeringen en loonheffing hetzelfde nettobedrag wordt uitgekeerd, als wanneer genoemde 
samenloop niet zou zijn opgetreden.  
 
 

ARTIKEL 34 - LEVENSLOOPREGELING 
1. Werknemers die op 31 december 2011 een saldo van € 3000,- of meer op hun levensloopregeling 

hebben staan, kunnen onder dezelfde condities als voor genoemde datum doorsparen tot aan de 
pensioengerechtigde leeftijd.  
Werkgever heeft een collectief contract bij een bank- of verzekeringsinstelling waar deze deelnemers  de 
levensloopregeling kunnen onderbrengen. 
Het reglement van deze levensloopregeling is in overleg met vakorganisaties vastgesteld.  

2. Werknemers die op 31 december 2011 een saldo van minder € 3000,- op hun levenslooprekening 
hebben staan, kunnen vanaf dat moment niet meer bijstorten. Voor hen eindigt de regeling op 31 
december 2012. Werknemer kan het openstaande saldo per december 2012 uit laten betalen, onder 
inhouding van loonheffing, of het saldo per 1 januari 2013 storten op een door de werknemer af te sluiten 
vitaliteitsregeling of gelijksoortige regeling   

 
 

ARTIKEL 35 - PREMIEBIJDRAGE 
Werkgever verstrekt met ingang van 1 januari 2014 aan de werknemer bij de betaling van het salaris tot een 
maximum van twaalf maal per kalenderjaar, een premiebijdrage ten behoeve van pensioen van  € 52,31 
bruto. Per 1 oktober 2015 wordt dit bedrag verhoogd naar € 53,31. Met ingang van 1 januari 2016 wordt dit 
bedrag verhoogd naar €53,84. 
Dit bedrag zal bij verhoging van de schaalsalarissen met een gelijk percentage worden geïndexeerd. Dit 
bedrag geldt per werknemer zonder onderscheid op grond van de individuele arbeidsovereenkomst en de 
bedongen arbeidsduur. Deze premiebijdrage maakt geen onderdeel uit van het vaste salaris, de 
vakantietoeslag, pensioengrondslag, noch van enige andere arbeidsvoorwaardelijke grondslag. 
 
 

ARTIKEL 36 - FACILITEITEN VOOR OUDERE WERKNEMERS 
In het perspectief van verminderde belastbaarheid heeft de werknemer, die een aaneengesloten diensttijd 
van tenminste tien jaar bij de werkgever heeft, per kalenderjaar recht op extra vrije werkdagen c.q. diensten 
met behoud van maandsalaris conform onderstaande: 
- bij 58 jaar: 1 dag; 
- bij 59 jaar: 2 dagen;  
- bij 60 jaar: 3 dagen; 
- bij 61 jaar: 4 dagen; 
- bij 62 jaar: 5 dagen; 
- bij 63 jaar: 6 dagen;  
- bij 64 jaar tot aan de AOW gerechtigde leeftijd: 7 dagen. 
 
De peildatum voor de hiervoor genoemde leeftijden is het jaar waarin genoemde leeftijden bereikt worden. 
Deze dagen kunnen gebundeld worden tot een aaneengesloten periode die direct voorafgaande aan de 
toetreding tot pensioen kan worden opgenomen (onder pensioen wordt hier tevens verstaan gebruikmaking 
van de mogelijkheid tot actuariële vervroeging). 

 

 

ARTIKEL 36.1 - VOORBEREIDINGSCURSUS 
De werknemer die met pensioen gaat, respectievelijk vrijwillig vervroegd uittreedt, wordt met zijn echtgenote 
dan wel zijn partner uit een relatie als omschreven in artikel 1 lid N in de gelegenheid gesteld het jaar 
voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband op kosten van de werkgever deel te nemen aan een 
externe voorbereidingscursus. De afwezigheid daartoe kan in totaal ten hoogste 5 dagen duren. 
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ARTIKEL 36.2 - PLOEGENDIENST, OVERWERK, BEDRIJFSBRANDWEER 
1.  De werknemer in dagdienst die 55 jaar of ouder is, kan in het perspectief van zijn verminderde 

belastbaarheid niet verplicht worden in ploegendienst te gaan werken.  
2.  Evenmin kan de werknemer die 55 jaar of ouder is, verplicht worden buiten de voor hem geldende 

werktijden arbeid te verrichten, tenzij betrokkene geconsigneerd is. In geval van consignatiedienst geldt 
het bepaalde in artikel 14.1. 

 
 

ARTIKEL 36.3 - 80-90-100 REGELING 
De werknemer die een aaneengesloten diensttijd van tenminste tien jaar heeft, kan in het perspectief van zijn 
verminderde belastbaarheid gebruik maken van de mogelijkheid om vooruitlopend op zijn toetreding tot de 
binnen de onderneming van werkgever geldende pensioenregeling, zijn werkweek gedurende een periode 
van twee kalenderjaren in de vijf jaren voorafgaand aan zijn AOW gerechtigde leeftijd verkorten. Om voor 
deze regeling in aanmerking te komen, de zogenaamde 80-90-100 regeling, dient de werknemer drie 
maanden voor de datum waarop deze regeling voor hem van kracht wordt, een daartoe strekkend schriftelijk 
verzoek in bij de werkgever. Krachtens deze regeling zal, in overleg hierover met de werknemer, 

a. gedurende een periode van ten hoogste twee kalenderjaren zijn wekelijkse werktijd worden verkort 
met 20%. In overleg tussen werkgever en werknemer wordt bepaald of deze werktijdverkorting plaats 
vindt in uren of in dagen; 

b. gedurende een periode van ten hoogste vier kalenderjaren zijn wekelijkse arbeidstijd wordt verkort 
met 10%. In overleg tussen werkgever en werknemer wordt bepaald of deze werktijdverkorting plaats 
vindt in uren of in dagen; 

c. gedurende een doorlooptijd van 4 jaar (in de 5 jaren voorafgaand aan de AOW gerechtigde leeftijd) 
door middel van samengestelde perioden blokken waarin de werktijd met 20% wordt verkort (80-90-
100 regeling). Dit kan in twee blokken van elk één jaar of in vier blokken van elk een half jaar. In 
overleg tussen werkgever en werknemer wordt bepaald of deze werktijdverkorting plaats vindt in uren 
of in dagen; 

d. Een combinatie van (b) en (c), waarbij rekening dient te worden gehouden met de 
praktische/administratieve uitvoerbaarheid van de regeling.  
De mogelijkheden (b) en (c) gaan uit van een langere doorlooptijd (in de 5 jaren voorafgaand aan de 
AOW gerechtigde leeftijd) waarbinnen er van de regeling gebruik kan worden gemaakt. Het totaal 
percentage arbeidstijdverkorting blijft over de gehele looptijd ongewijzigd. 

 
- het bruto maandsalaris van de daarbij van toepassing zijnde toeslagen (vakantietoeslag, 13e maand, 

ploegentoeslag, persoonlijke toeslagen) zal met ingang van de datum waarop de werknemer van de 
regeling gebruik wenst te maken, worden verlaagd met 10% (a en c) of 5% (b) van het oorspronkelijke 
bruto maandsalaris; 

- de opbouw van pensioenrechten alsmede de inhouding van de daartoe benodigde premies zal volledig 
gehandhaafd blijven; 

- de extra vrije dagen, zoals genoemd in artikel 36, voor 60 jaar en ouder, vervallen zodra van deze 
regeling gebruik gemaakt wordt; 

- het aantal vakantiedagen c.q. –uren, zoals genoemd in artikel 21.1 en het aantal eventuele ERV-dagen, 
zoals genoemd in artikel 11 blijven ongewijzigd. 

 
 
 

HOOFDSTUK 9  VORMING EN OPLEIDING 

 

ARTIKEL 37 - VORMING EN OPLEIDING 
1. Niet-leerplichtige werknemers worden, indien zij bij de aanvang van het schooljaar (1 augustus) de 

leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt, ter bevordering van hun persoonlijke ontwikkeling in de 
gelegenheid gesteld met behoud van salaris deel te nemen aan vormingscursussen van erkende 
instituten voor de normale duur van een cursus tot ten hoogste 2 halve of een hele dag per week. Indien 
ter afsluiting van een cursusjaar en derhalve binnen het programma van de vormingscursus een 
werkkamp wordt georganiseerd, kan de betreffende werknemer daaraan in beginsel deelnemen. 

 
2. Indien hij aan de daarvoor te stellen eisen voldoet, kan de werknemer genoemd in lid 1 hetzij een 

opleiding binnen het kader van het leerlingstelsel volgen, hetzij met toestemming van de werkgever een 
vakopleiding die niet onder het leerlingenstelsel valt volgen, mits deze vakopleiding gericht is op een 
binnen de onderneming te vervullen functie. 

 Voor zover deze opleiding via avondonderwijs wordt genoten, wordt de betreffende werknemer in de 
gelegenheid gesteld tussen het einde van de normale dagtaak en het begin van de lessen een redelijke 
rustpauze te genieten, afhankelijk van de afstand. 
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 Wanneer gedurende 3 avonden per week onderwijs wordt gevolgd, zal worden nagegaan of het redelijk 
is de betreffende werknemer binnen de onderneming een ochtend of middag per week de gelegenheid 
te geven het aan de opleiding verbonden huiswerk te maken. 

 
 Indien van een werknemer regelmatig blijkt dat hij bovenstaande faciliteiten niet aanwendt voor het 

volgen van onderwijs respectievelijk het maken van huiswerk verbonden aan de vorming en 
vakopleiding, dit ter beoordeling van de werkgever in overleg met de cursusleiding, dan kan de 
werkgever de genoemde faciliteiten voor de betreffende werknemer intrekken. Genoemde faciliteiten 
gelden voor de normale duur van een opleiding. Een eenmaal aangevangen opleiding mag worden 
voltooid, mits de normale studieduur niet overschreden wordt. 

 
3. Voor een werknemer die partieel leerplichtig is, geldt dat de vastgestelde normale arbeidsduur voor hem 

wordt verminderd in evenredigheid met het aantal dagen waarop hij aan de leerplicht onderworpen is. 
 
4. Het aantal in artikel 21.1 bepaalde basisvakantiedagen zal, met inachtneming van de verhouding welke 

bestaat tot de normale werktijd van betrokkene, in evenredigheid voor hem worden verminderd. Het 
werken op een zogenaamde schoolvakantiedag brengt geen wijziging in het berekende aantal 
vakantiedagen. 

 
5. De partieel leerplichtige werknemer die deelneemt aan een opleiding kan op de dag dat de 

onderwijsinstelling die hij normaal bezoekt officieel wegens vakantie gesloten is, vrijwillig 
werkzaamheden verrichten in de onderneming. 

 
6. Op de dag waarop de werknemer een onderwijsinstelling moet bezoeken of van die instelling vakantie 

geniet, kan hij niet verplicht worden in de onderneming werkzaam te zijn. Ingeval de werknemer op één 
van de hier en in lid 5 bedoelde vakantiedagen vrijwillig arbeid verricht, zal hij daarvoor het normale voor 
een dag geldende salaris ontvangen, zonder overwerktoeslag. Eerst indien de voor die dag volgens 
dienstrooster geldende arbeidstijd wordt overschreden, gaat de dan geldende overwerkregeling in. 

 
7. Met de werknemer wordt bij de jaarlijkse beoordeling een persoonlijk opleidingsplan afgesproken en op 

het beoordelingsformulier vastgelegd. Periodiek wordt het afgesproken persoonlijk opleidingsplan met 
de werknemer geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  

 
 
Aldus is overeengekomen te Breda: 
  
Partij aan werkgeverszijde  
INEOS Styrenics Netherlands B.V. en INEOS Styrenics Services B.V. 
 
 
Ieder afzonderlijk als partij aan werknemerszijde  
 
 
FNV Industrie te Amsterdam 
 
 
CNV Vakmensen te Utrecht, 
 
 
 



28 

BIJLAGE I Salarisschalen  
Behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor INEOS Styrenics Netherlands B.V. en INEOS Styrenics Services B.V. 

   

Salaristabellen CAO per 01-10-2015, ORBA  

   Inclusief een verhoging van 0,5% 

   

          Groep 10 11 12 13 14 15 16 A B 

          Aanloopschaal I  1.844,02   1.903,76   1.978,56   2.062,74   2.130,16   2.168,26   2.297,10  
  Aanloopschaal II  1.946,48   2.009,50   2.088,37   2.177,35   2.289,00   2.290,24   2.432,21  
  Aanloopschaal III            2.417,47   2.567,33  

  

          Functiejarenschaal met procentuele stap 
       Groep 10 11 12 13 14 15 16 A B 

Minimum Leeftijd 22 22 22 23 24 25 25     

00 funktiejaren  2.116,54   2.185,09   2.270,85   2.367,58   2.488,98   2.628,70   2.791,64   3.143,72   3.505,91  

01 funktiejaren  2.161,18   2.231,42   2.318,79   2.420,23   2.546,81   2.692,33   2.861,85   3.216,29   3.597,57  

02 funktiejaren  2.207,05   2.278,35   2.367,93   2.474,06   2.605,82   2.757,16   2.933,79   3.290,63   3.691,47  

03 funktiejaren  2.253,50   2.326,47   2.417,67   2.528,49   2.666,04   2.823,77   3.007,53   3.366,75   3.787,82  

04 funktiejaren  2.301,17   2.375,80   2.468,62   2.584,12   2.727,45   2.891,56   3.083,07   3.444,78   3.886,53  

05 funktiejaren  2.350,02   2.425,74   2.520,76   2.641,55   2.790,64   2.961,14   3.160,37   3.524,34   3.987,65  

06 funktiejaren  2.399,50   2.476,88   2.574,10   2.700,14   2.855,00   3.032,51   3.239,46   3.605,83   4.091,74  

07 funktiejaren  2.450,19   2.529,21   2.628,63   2.759,97   2.921,19   3.105,67   3.320,95   3.689,10   4.198,17  

08 funktiejaren  2.502,09   2.582,77   2.684,38   2.820,98   2.988,57   3.180,60   3.404,22   3.774,16   4.307,63  

09 funktiejaren    2.637,50   2.741,31   2.883,21   3.057,73   3.257,33   3.489,86   3.860,95   4.420,00  

10 funktiejaren N      2.799,46   2.947,21   3.128,08   3.335,82   3.577,29   3.950,18   4.535,39  

11 funktiejaren N-ST"      2.799,46   2.947,21   3.128,08   3.335,82   3.577,29   4.041,18   4.653,74  

12 funktiejaren                -               -               -               -               -     4.134,54   4.775,07  

13 funktiejaren                -               -               -               -               -     4.229,70   4.899,38  

14 funktiejaren                -               -               -               -               -     4.327,23   5.027,22  

15 funktiejaren                -               -               -               -               -     4.427,16   5.158,07  

15 funktiejaren - ST"                -               -               -               -               -     4.427,16   5.158,07  

P 1      2.858,24   3.012,41   3.200,20   3.416,12   3.667,09   4.529,45   5.292,48  

P 2                  -     3.274,13   3.498,19   3.759,26   4.634,13   5.430,45  

P 3              3.853,84   4.741,17   5.572,00  
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Salaristabellen CAO per 01-01-2016, ORBA  

   Inclusief een verhoging van 1% 

   

          Groep 10 11 12 13 14 15 16 A B 

          Aanloopschaal I  1.862,46   1.922,80   1.998,35   2.083,37   2.151,46   2.189,94   2.320,07  
  Aanloopschaal II  1.965,94   2.029,60   2.109,25   2.199,12   2.311,89   2.313,14   2.456,53  
  Aanloopschaal III            -               -               -               -               -     2.441,64   2.593,00  

  

          Functiejarenschaal met procentuele stap 
       Groep 10 11 12 13 14 15 16 A B 

Minimum Leeftijd 22 22 22 23 24 25 25     

          00 funktiejaren  2.137,71   2.206,94   2.293,56   2.391,26   2.513,87   2.654,99   2.819,56   3.175,16   3.540,97  

01 funktiejaren  2.182,79   2.253,73   2.341,98   2.444,43   2.572,28   2.719,25   2.890,47   3.248,45   3.633,55  

02 funktiejaren  2.229,12   2.301,13   2.391,61   2.498,80   2.631,88   2.784,73   2.963,13   3.323,54   3.728,38  

03 funktiejaren  2.276,04   2.349,73   2.441,85   2.553,77   2.692,70   2.852,01   3.037,61   3.400,42   3.825,70  

04 funktiejaren  2.324,18   2.399,56   2.493,31   2.609,96   2.754,72   2.920,48   3.113,90   3.479,23   3.925,40  

05 funktiejaren  2.373,52   2.450,00   2.545,97   2.667,97   2.818,55   2.990,75   3.191,97   3.559,58   4.027,53  

06 funktiejaren  2.423,50   2.501,65   2.599,84   2.727,14   2.883,55   3.062,84   3.271,85   3.641,89   4.132,66  

07 funktiejaren  2.474,69   2.554,50   2.654,92   2.787,57   2.950,40   3.136,73   3.354,16   3.725,99   4.240,15  

08 funktiejaren  2.527,11   2.608,60   2.711,22   2.849,19   3.018,46   3.212,41   3.438,26   3.811,90   4.350,71  

09 funktiejaren            -     2.663,88   2.768,72   2.912,04   3.088,31   3.289,90   3.524,76   3.899,56   4.464,20  

10 funktiejaren N            -               -     2.827,45   2.976,68   3.159,36   3.369,18   3.613,06   3.989,68   4.580,74  

11 funktiejaren N-ST"            -               -     2.827,45   2.976,68   3.159,36   3.369,18   3.613,06   4.081,59   4.700,28  

12 funktiejaren            -               -               -               -               -               -               -     4.175,89   4.822,82  

13 funktiejaren            -               -               -               -               -               -               -     4.272,00   4.948,37  

14 funktiejaren            -               -               -               -               -               -               -     4.370,50   5.077,49  

15 funktiejaren            -               -               -               -               -               -               -     4.471,43   5.209,65  

15 funktiejaren - ST"            -               -               -               -               -               -               -     4.471,43   5.209,65  

P 1            -               -     2.886,82   3.042,53   3.232,20   3.450,28   3.703,76   4.574,74   5.345,40  

P 2            -               -               -               -     3.306,87   3.533,17   3.796,85   4.680,47   5.484,75  

P 3            -               -               -               -               -               -     3.892,38   4.788,58   5.627,72  
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BIJLAGE II Vakbondswerk in het bedrijf 
Behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor INEOS Styrencis Netherlands B.V. en INEOS 
Styrenics Services B.V. 
 

A. BONDSWERK BINNEN HET BEDRIJF 
 
Uitgangspunten op grond waarvan de werkgever bereid is aan het bondswerk binnen het bedrijf (hierna te 
noemen B.B.B.) positieve betekenis toe te kennen, zijn: 
a. Het B.B.B. heeft ten doel om op grond van een zo doelmatig mogelijke organisatie de communicatie met 

en de informatie aan de leden van boven bedoelde vakverenigingen te bevorderen en bij te dragen tot 
een kwalitatief goed functionerende vertegenwoordiging van het personeel in de Ondernemingsraad en 
andere al of niet wettelijke voorgeschreven commissies, die binnen de bestaande overlegstructuur van 
het bedrijf werkzaam zijn of zullen zijn. 

b. Daar het B.B.B. een interne organisatorische aangelegenheid is van de vakverenigingen, zal hierdoor 
geen inbreuk worden gemaakt op het functioneren van de bestaande of toekomstige communicatie- en 
overlegstructuur in het bedrijf, noch op de eigen verantwoordelijkheid van de vakverenigingsleden die in 
vertegenwoordigende lichamen zitting hebben, noch zal hierdoor de normale voortgang van de 
bedrijfswerkzaamheden worden bemoeilijkt. 

c. Wegens de redenen onder uitgangspunt b. genoemd, onderhoudt de directie de contacten over het 
B.B.B. uitsluitend met de besturen van de contracterende vakverenigingen via de gebruikelijke 
communicatielijnen. Er vindt geen rechtstreeks overleg plaats tussen een of meer bestuursleden van een 
bedrijfsledengroep met een functionaris van het bedrijf behoudens over zuiver huishoudelijke 
aangelegenheden, die uit de hieronder genoemde faciliteiten voortvloeien. 

d. De activiteiten die een gevolg zijn van de hieronder genoemde faciliteiten zullen zich in de regel afspelen 
buiten de roostertijd van betrokkenen. 

e. Daar het verlenen van de desbetreffende faciliteiten normale verhoudingen veronderstelt, kunnen deze 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken bij het ontstaan van conflicten of dreigende conflicten, resp. bij 
het niet in acht nemen van het gestelde onder de desbetreffende uitgangspunten. 

f. Voor zover bij de bespreking van de hieronder genoemde faciliteiten hier niet uitdrukkelijk van wordt 
afgeweken wordt de intentieverklaring van de Algemene Werkgevers Vereniging d.d. 13.2.1974 mede als 
uitgangspunt beschouwd. 

g. De lijst met namen van bestuursleden van de bedrijfsledengroepen is aan de directie ter hand gesteld. 
Hun aantal zal gedurende het komende CAO-jaar geen wijziging ondergaan. Van een eventuele 
vervanging wordt onmiddellijk door de districtbestuurders aan de directie van het bedrijf kennis gegeven. 

 

B. FACILITEITEN I.V.M. HET BONDSWERK BINNEN HET BEDRIJF 
 

ALGEMEEN 
 
1 
De in de hierna volgende punten opgesomde faciliteiten hebben een limitatief karakter; slechts uitvoerende 
maatregelen van huishoudelijke aard kunnen in het bedrijf volgens de daar geldende "huisregels" nader 
worden vastgesteld. 
 

CONTACTEN 

 

SPREEKKAMER 
 
2.1 
Werkgever stelt gedurende twee uur per week aan de voorzitter van de bedrijfsledengroep of diens 
plaatsvervanger een spreekkamer ter beschikking om contacten te onderhouden met individuele leden van 
zijn bedrijfsledengroep. 
 
2.2 
Deze contacten kunnen plaatsvinden tijdens werktijd resp. roostertijd van de voorzitter of diens 
plaatsvervanger. 
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VERGADERKAMER 
 
3.1 
Werkgever stelt aan het bestuur van de bedrijfsledengroep een vergaderkamer ter beschikking voor 
onderlinge beraadslaging. 
 
3.2 
Deze vergadering dient in de regel buiten roostertijd plaats te vinden voor zover dit met de roostertijd van de 
betrokkenen uitvoerbaar is. 
 
3.3 
Voor de onder punten 2 en 3 genoemde aan het B.B.B. te besteden tijd geldt de faciliteit genoemd onder punt 9. 
 
De vergaderkamer dient tijdig overeenkomstig de desbetreffende "huisregels" in het bedrijf bij de daartoe 
bevoegde functionaris te worden aangevraagd. 
 
3.5 
In de spreekkamer, resp. vergaderkamer of in de naaste omgeving hiervan, wordt per bedrijfsledengroep een 
afsluitbare opbergruimte ter beschikking gesteld. 
 

CONTACTEN DISTRICTSBESTUURDER  VOORZITTER RESP. LID BEDRIJFSLEDENGROEP 
 
4.1 
Werkgever stelt de districtsbestuurder van een vakvereniging in de gelegenheid met de voorzitter, resp. 
plaatsvervangend voorzitter van zijn bedrijfsledengroep individueel contact te onderhouden. Bij dringende 
aangelegenheden is dit contact ook mogelijk met een lid van de bedrijfsledengroep. 
 
4.2 
Dit gesprek dient tijdig van tevoren bij de daartoe door het bedrijf aangewezen functionaris te worden 
aangevraagd. 
 

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN 

 

TELEFOON 
 
5 
De voorzitter van de bedrijfsledengroep kan ten behoeve van de uitoefening van zijn functie binnen redelijke 
grenzen gebruik maken van de bedrijfstelefoon. 
 

PUBLIKATIEBORDEN 
 
6.1 
Het bestuur van de bedrijfsledengroep kan voor zakelijke, huishoudelijke mededelingen, waaronder te 
verstaan convocaties, bestuursmutaties, agenda's en spreekuur gebruik maken van één of meer 
publicatieborden, afhankelijk van de "huisregels". 
 
6.2 
De aanvraag om van deze borden gebruik te maken en de wijze van verspreiding van de te publiceren 
mededelingen dienen plaats te vinden volgens de "huisregels" van het bedrijf die voor alle 
bedrijfspublicatieborden gelden. 
 
6.3 
Op genoemde mededelingen moet duidelijk zichtbaar zijn van welke bedrijfsledengroep de publicatie uitgaat. 
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REPRODUKTIE APPARATUUR 
 
7 
Het bestuur van de bedrijfsledengroep kan binnen redelijke grenzen overeenkomstig de desbetreffende 
"huisregels" van het bedrijf gebruik maken van de reproductieapparatuur voor stukken die bestemd zijn voor 
de publicatieborden. 
 

INFORMATIE 
 
8.1 
Werkgever zal aan iedere districtsbestuurder een exemplaar zenden van alle bedrijfsmededelingen die van 
de zijde van de onderneming op de publicatieborden verschijnen. 
 
8.2 
Tevens zal werkgever een exemplaar van het bedrijfsorgaan aan iedere districtsbestuurder toezenden. 
 

TIJD 
9.1 
Alle tijd die aan het B.B.B. zal worden besteed, dient volgens de "huisregels" te worden geregistreerd en 
binnen redelijke grenzen te blijven. 
 
9.2 
De beslissing of bepaalde tijd aan het B.B.B. kan worden besteed, dient overeenkomstig het gestelde in 
uitgangspunt b. te worden getoetst aan de vraag of de bedrijfswerkzaamheden normaal voortgang kunnen 
vinden. 
 
9.3 
Indien de werknemer als officieel afgevaardigde voor een statutaire landelijke of districtsvergadering van een 
van de vakverenigingen is aangewezen, zal de werkgever hem op verzoek van het hoofdbestuur van deze 
vakvereniging verzuim met behoud van salaris toekennen, indien en voor zover de bedrijfsomstandigheden 
de afwezigheid naar zijn oordeel dit toelaten. 
 

LEDENADMINISTRATIE 
 
10 
Werkgever is bereid na te gaan op welke wijze zij hoogstens éénmaal per jaar haar medewerking kan 
verlenen om de ledenadministratie van de vakverenigingen up to date te houden. Om het principe te 
handhaven dat de privacy van de individuele medewerker niet wordt geschaad, zal dit echter niet gebeuren 
door het toezenden van een lijst met namen en adressen van de betreffende medewerkers. 
 

BESCHERMING VAN BESTUURSLEDEN VAN DE BEDRIJFSLEDENGROEPEN 
 
11 
Werkgever zal ervoor zorgdragen dat, evenmin als iedere andere medewerker die een functie bekleedt 
binnen de interne overlegstructuur benadeeld wordt in zijn positie als werknemer in de onderneming, ook een 
bestuurslid van een bedrijfsledengroep in de uitoefening van die functie geen benadeling ondervindt in zijn 
positie als werknemer. 
 

C. REGLEMENT VERGOEDING VAN DE LIDMAATSCHAPSKOSTEN VAN EEN WERKNEMERS-

ORGANISATIE PARTIJ BIJ DEZE CAO 
 
Artikel 1 
De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het bruto loon ter hoogte van de 
door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap van een 
werknemersorganisatie partij bij deze cao. De werkgever zal dit verzoek inwilligen in ruil voor een 
onkostenvergoeding gelijk aan de op de voormelde bruto looncomponent * ingehouden bedrag, zoals nader 
bepaald in dit reglement. 
*) Aanbevolen wordt te verrekenen met loonbestanddelen die geen onderdeel zijn van het vaste salaris, het 
pensioengevend salaris, de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag of enige andere 
arbeidsvoorwaardelijke grondslag) 
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Artikel 2 

1. De werknemer dient schriftelijk opgave te doen van de werkelijke kosten van het lidmaatschap. Daartoe 
dient hij het “Declaratieformulier vergoeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie’’ 
volledig in te vullen en te ondertekenen. 
 
2. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de lidmaatschapskosten van de 
werknemersorganisatie, dient de werknemer uiterlijk 1 december van het betreffende kalenderjaar het in lid 1 
genoemde declaratieformulier aan de werkgever te overleggen. Hierbij wordt een door zijn vakbond en op zijn 
naam gesteld jaaroverzicht van betaalde contributie over het betreffende jaar bijgevoegd. Overschrijding van 
genoemde datum leidt tot uitsluiting van deelname. 
 
3. De in lid 1 bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op basis van de door de werknemer op het 
declaratieformulier vermelde gegevens en op basis van de toepasselijke fiscale en premierechtelijke Wet- en 
regelgeving. 
 
4. Indien door de werknemer is voldaan aan het gestelde in lid 2 wordt de vergoeding zoals bedoeld in artikel 
1 door de werkgever aan de werknemer betaald tezamen met de loonbetaling in de maand december van het 
betreffende kalenderjaar, dan wel in een van de direct daarop volgende drie maanden indien daardoor 
verrekend kan worden met een uitkering die geen onderdeel is van een arbeidsvoorwaardelijke grondslag. 
 
Artikel 3 
Bij beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden hiertoe, eindigt het recht op vergoeding als bedoeld 
in artikel 1.  
 
Artikel 4 
Indien bij controle door de inspecteur der belastingen of de inspecteur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen blijkt dat de belastingen premievrije vergoeding ten onrechte of tot een te hoog 
bedrag is uitbetaald en dientengevolge naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt deze naheffing 
(inclusief eventuele rente en boete) voor rekening van de werknemer. Werkgever aanvaardt geen 
aansprakelijkheid over het gebruik van deze (fiscale) mogelijkheid. 
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(voorbeeld) 

 

 
 

DECLARATIEFORMULIER VERGOEDING VAN DE LIDMAATSCHAPSKOSTEN VAN EEN 

WERKNEMERSORGANISATIE 
 
 
Door de werknemer uiterlijk 1 december van het betreffende kalenderjaar in te leveren bij de werkgever 
Ondergetekende, ........................................................ (naam werknemer) 
BSN-nummer: ............................................................................................. 

a. is ter zake van zijn arbeidsovereenkomst bij werkgever lid van .................................. (naam 
werknemersorganisatie) en betaalt in dit verband kosten voor het lidmaatschap;  

b. verklaart akkoord te gaan met het gestelde in het Reglement Vergoeding van de 
lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie voor  werknemers werkzaam bij werkgever; 

c. verklaart dat de kosten voor het betreffende kalenderjaar die krachtens dit reglement voor 
vergoeding in aanmerking komen als volgt bedragen:  
kosten voor lidmaatschap van de onder a. genoemde werknemersorganisatie in betreffende 
kalenderjaar): .......................................................... euro; 

d. verklaart afstand te doen van een deel van zijn bruto loon in de maand december, althans de maand 
zoals bedoeld in het reglement, met een geldswaarde ter grootte van het hierboven onder c. 
aangegeven bedrag; 

e. verklaart zich bewust te zijn van het feit dat door vergoeding van de kosten een tijdige declaratie bij 
zijn werkgever nodig is (uiterlijk 1 december van het betreffende kalenderjaar); 

f.  verklaart zich er van bewust te zijn dat het afzien van een deel van het salaris gevolgen kan hebben 
voor het bruto loon sociale verzekeringen en arbeidsvoorwaardelijke berekeningsgrondslagen; 

g. verklaart zich bewust te zijn dat, conform artikel 4 van het reglement bij controle door de inspecteur 
der belastingen of de inspecteur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, een 
eventuele naheffing bij de werkgever voor rekening van hem komt en dat werkgever hier geen 
aansprakelijkheid aanvaardt. 

h. als bijlage bij dit formulier betalingsbewijzen overlegt als bedoeld in artikel 2, lid 2 van het reglement. 
 
 
 
Datum: ....................................................................................................... 
Handtekening: ............................................................................................ 
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Bijlage IIIA Pensioenregeling 
Behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor INEOS Styrenics Netherlands B.V. en INEOS 
Styrenics Services B.V. 
 

1) Pensioenregeling  
(tekst uit protocol: onderhandelingsresultaat cao-onderhandeling d.d. 5 december 2005, met aanpassing na 
cao onderhandelingen in 2008 ) 
 
Met ingang van 1 januari 2006 wordt de huidige pensioenregeling, SPPR-regeling en garantieregeling 
vervangen door een nieuwe geïntegreerde pensioenregeling. De nieuwe pensioenregeling is beschreven in 
de memo van HV&P Adviseurs en actuarissen d.d. 1 december 2005, waarbij partijen in afwijking daarvan de 
volgende zaken overeengekomen zijn: 
 
- Salarisgrens (waarboven beschikbaar premiestelsel) €. 43.770 welk bedrag jaarlijks geïndexeerd wordt met 

de Nova-Innovene
1
 loonronde. 

- Voor de groep werknemers welke op 31 december 2005 in dienst is en welke niet onder de garantieregeling 
valt (groep tussen 1998-2005 in dienst gekomen) geldt een opbouwpercentage van 2,0% en franchise van 
€. 11.500  

- De eigen bijdrage in 2006 bedraagt 7% van (het pensioengevend salaris – €. 12500 ). De eigen bijdrage in 
2007 en verder bedraagt 8% van (het pensioengevend salaris – €. 12500 ). Per 1 januari 2009 wordt de 
eigen bijdrage voor de werknemers aan de pensioenregeling verlaagd naar 7,25% van de 
pensioengrondslag (pensioengevend salaris – franchise). 

- Voor de werknemers die nu aanspraak maken op de garantie-uitkering wordt per werknemer de fiscale 
ruimte voor de storting in het beschikbaar premiestelsel nagegaan. Indien de fiscale ruimte onvoldoende is 
voor de gehele storting wordt een individuele passende oplossing voorgesteld voor het bovenmatige deel. 
Een en ander in overleg met de werknemer.  

- In de tekst van de memo op bladzijde 3 wordt de zinsnede “100 % garantie” vervangen door 
“overgangsregeling”. 

- De indexering van gepensioneerden en slapers is voorwaardelijk o.b.v. beschikbare middelen en overrente 
conform klasse D1 in de indexatiematrix van DNB. Nader overleg zal plaatsvinden met het pensioenfonds 
omtrent de financiering in relatie tot het indexatiebeleid. 

 

2) Memo van HV&P Adviseurs en actuarissen d.d. 6 december 2005 
 
Inleiding 
 
In de vroege ochtend van 6 december jl. hebben vakorganisaties en NOVA-Innovene een onderhandelings-
resultaat over een nieuwe pensioenregeling bereikt. 
 
Vergelijking (overzicht) 
 
In onderstaand overzicht is een overzicht van de huidige regelingen en het onderhandelingsresultaat 
zichtbaar. 
 

Kenmerken Huidige regelingen Onderhandelingsresultaat 

nieuwe pensioenregeling 

   

Pensioensysteem   

- Pensioen 65+ Eindloon Hybride 

- Ploegentoeslag Middelloon Hybride 

- Prépensioen Beschikbare premie Geïntegreerd/ 
Hybride 

- Garantie Via Garantiefonds ‘Affinancieren’ 

- Aftopping N.v.t. Pensioenniveau kan niet hoger 
worden dan huidige niveau 

   

Pensioen 65+   

- Pensioengevend salaris 13,96 * vaste maandsalaris 13,96 * vaste maandsalaris 

- Franchise 19.650 12.500, voor de werknemers 
die niet onder de 

Garantieregeling vallen geldt 
een franchise van 11.500 

                                                
1 Inmiddels is Ineos Styrenics de rechtsopvolger van Ineos Nova en daarmee van Nova Innovene. 
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- Ontwikkeling franchise Conform AOW Volgt de loonronde van 

N-I, maar is nooit lager dan de 
minimale toegestane fiscale 

franchise 

- Opbouwpercentage 1,75% 1,85%, voor de huidige 
werknemers die niet onder de 
Garantieregeling vallen geldt 

een opbouwpercentage van 2% 

   

- Nabestaandenpensioen Opbouwbasis (70%) Opbouwbasis (70%) 

- Salarisgrens 134.147 43.770 

   

   

   

   

   

Kenmerken Huidige regelingen Onderhandelingsresultaat 

nieuwe pensioenregeling 

   

   

Pensioen 65+ (vervolg)   

- Opbouw boven grens 1,50% Beschikbare premie 
met 80% van de maximale 

fiscale percentages 

- Indexatie actieven n.v.t. Onvoorwaardelijk volgens de 
loonronde van N-I 

   

- Indexatie inactieven Loonronde N-I o.b.v. 
beschikbare 

middelen/overrente 

Loonronde N-I o.b.v. 
beschikbare 

middelen/overrente 

   

Ploegentoeslag   

- Pensioengevend salaris Ploegentoeslag en 
brandweervergoeding 

Ploegentoeslag en 
brandweervergoeding 

- Opbouw 1,75% 1,85%, voor de huidige 
werknemers die niet onder de 
Garantieregeling vallen geldt 

een opbouwpercentage van 2% 

- Indexatie actieven Geen Onvoorwaardelijk volgens de 
loonronde van N-I 

- Indexatie inactieven Loonronde N-I o.b.v. 
beschikbare 

middelen/overrente 

Loonronde N-I o.b.v. 
beschikbare 

middelen/overrente 

   

Prépensioen   

- Pensioengevend salaris Gelijk aan 65+, echter met alle 
toeslagen 

Geïntegreerd 

- Opbouw Beschikbare premie n.v.t. 

   

Eigen bijdrage   

- Pensioen 65+ 1% van (pensioengevend 
salaris – franchise + 2.269) + 
6% van salaris boven 43.770 

Voor alle werknemers 7% in 
2006 en 8% van 

(pensioengevend salaris – 
12.500) vanaf 2008 

- Ploegentoeslag 1% van de ploegentoeslag, 5-
ploegendienst: 0% 

Geïntegreerd 

- Prépensioen Vrijwillig, oplopend van 0,6% op 
30 jaar tot 7,3% op 60 jaar 

Geïntegreerd 
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Vergelijking (uitleg) 
 
Systeem 
De nieuwe regeling behelst een hybride regeling: tot de salarisgrens van 43.770 is het een 
middelloonregeling, daarboven een beschikbare premieregeling. Voor dit systeem is gekozen om de hoger 
betaalden keuzevrijheid te geven met betrekking tot het beleggen van pensioenkapitaal en om de kosten voor 
de werkgever beheersbaar te maken. Omdat 80% van de maximale fiscale percentages wordt gehanteerd in 
het beschikbare premie deel, blijft de regeling goed. Echter, de toekomstige carrièremakers kunnen er op 
achteruit gaan, omdat in de huidige eindloonsystematiek altijd met hun (ongemaximeerde) salaris wordt 
gerekend. 
De opgebouwde rechten per 31 december 2005 en de nieuw op te bouwen middelloonpensioenen worden 
onvoorwaardelijk waardevast gehouden. Dit betekent dat NOVA-Innovenehiervoor premie zal gaan betalen. 
 
Ploegentoeslag 
Over de ploegentoeslag wordt op dit moment 1,75% op middelloonbasis opgebouwd. Deze rechten worden 
momenteel niet geïndexeerd tijdens de actieve periode. Hierdoor klagen werknemers dat het pensioen 
tegenvalt. In de nieuwe regeling wordt 1,85% over de toeslagen opgebouwd en deze rechten worden 
(onvoorwaardelijk) geïndexeerd gedurende de actieve periode. Dit is een verbetering. Hiertegenover staat dat 
over de toeslagen ook de eigen bijdrage (zie hieronder) is verschuldigd. 
 
Compenserende maatregelen 
Er zijn drie groepen werknemers te onderscheiden: de werknemers die onder de Garantieregeling vallen 
(groep 1, 144 mensen), de werknemers die niet onder de Garantieregeling vallen (groep 2, 82 mensen)en de 
werknemers die vanaf 1 januari 2006 in dienst gaan treden (groep 3). 
Voor de nieuwe werknemers (groep 3) gaat de nieuwe pensioenregeling gelden. Dit is een goede en 
moderne pensioenregeling. Voor hen hoeven (uiteraard) geen compenserende maatregelen worden 
getroffen. 
De andere twee groepen gaan er sec met de nieuwe regeling op achteruit. Voor hen worden compenserende 
maatregelen getroffen, die het verschil tussen de huidige en de nieuwe regelingen (grotendeels) 
compenseren. 
Voor de werknemers die nu aanspraak kunnen maken op de garantie-uitkering (groep 1) bedraagt hun 
huidige regeling grofweg 75% van het laatste salaris tussen 62 en 65 jaar. Voor deze werknemers wordt een 
zodanig storting in hun beschikbare premie ‘pot’ gedaan dat ze, uitgaande van 6% rendement per jaar, op 
hun 62

ste
 een pensioen tegemoet kunnen zien dat vergelijkbaar is met de huidige regelingen, met dien 

verstande dat is uitgegaan van 70% van het laatste salaris tussen 62 en 65 jaar. Deze 70% (i.p.v. 75%) vindt 
zijn onderbouwing in het feit dat de gelden worden afgestort en dus onvoorwaardelijk worden. De storting in 
de ‘pot’ wordt individueel gecontroleerd: is er genoeg ruimte binnen het huidige fiscale pensioenregime? Als 
dat voor een enkeling niet zo blijkt te zijn, dan wordt een passende oplossing gezocht, bijv. een storting in de 
levensloopregeling. 
De compenserende maatregel voor de werknemers in groep 2 (82 werknemers) worden gezocht in een 
hoger opbouwpercentage (2% i.p.v. 1,85%) en een lagere franchise (11.500 i.p.v. 12.500). Zo wordt er meer 
pensioen opgebouwd dat ingaat op 65 jaar. Dit kan actuarieel worden vervroegd naar een eerdere 
pensioenleeftijd. 
 
Eigen bijdrage 
De eigen bijdrage bestaat op dit moment uit een aantal delen. Als iedere werknemer zijn bijdrage aan de 
huidige prépensioenregeling zou voldoen, levert dat 4,25% van de loonsom aan eigen bijdrage op. Het 
voorstel van NOVA-Innovene gaat uit van een eigen bijdrage van 7% in 2006 en 8% vanaf 2007 van de 
pensioengrondslag (ongemaximeerde salaris, incl. ploegentoeslag en brandweervergoeding – franchise, 
12.500) voor iedereen. De 8% komt overeen met 6% van de loonsom. 
Om de verhoging van de eigen bijdrage voor de huidige werknemers (deels) te compenseren wordt jaarlijks 
een éénmalige (niet pensioengevende) uitkering van 526 euro bruto verstrekt. Dit bedrag wordt jaarlijks 
geïndexeerd met de loonronde. 
 
Indexatie van ingegane en slapende pensioenen (inactieven) 
Voor deze indexatie is de overrente op de liggende gelden van het pensioenfonds beschikbaar. Het gaat niet 
alleen om de overrente over de pensioenreserve van de inactieven zelf: ook m de overrente over de 
pensioenreserve van de actieve werknemers is beschikbaar. Omtrent deze indexatie worden nadere 
afspraken met het pensioenfondsbestuur gemaakt. 
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Bijlage IIIB Pensioenafspraken met ingang van 1 januari 2012 

 
INEOS Styrenics Netherlands BV, Breda, INEOS Styrenics Services BV, Breda, en INEOS Styrenics 
European Holding BV, Breda, hierna gezamenlijk te noemen “INEOS Styrenics” 
 
en 
 
FNV Industrie 
CNV Vakmensen 
De Unie 
 
hierna gezamenlijk te noemen de “Vakbonden” 
INEOS Styrenics enerzijds en de Vakbonden anderzijds hierna ook gezamenlijk aan te duiden als “Partijen” 
 
– in aanmerking nemende dat Partijen overleg hebben gevoerd over het voornemen van liquidatie van het 

pensioenfonds van INEOS Styrenics (“SBPP”) en de daaruit voor de werknemers van INEOS Styrenics 

voortvloeiende consequenties; 

– in aanmerking nemende dat Partijen daartoe een regeling wensen af te spreken die naast de reguliere 

CAO-afspraken zal moeten gelden; 

 
zijn INEOS Styrenics en de Vakbonden als volgt overeengekomen: 
 

1. Basisregeling 
 
De basispensioenregeling wijzigt niet per 1 januari 2012. 
De opbouw van pensioen voor werknemers vindt vanaf 1 januari 2012 plaats in een direct verzekerde 
regeling die wordt ondergebracht bij Zwitserleven. Het contract met Zwitserleven zal een looptijd hebben van 
5 jaar. Het pensioenfonds draagt per die datum zijn rechten en verplichtingen over en wordt dan geliquideerd. 
De door actieven tot 1 januari 2012 opgebouwde pensioenaanspraken worden middels de buy-out aan 
Zwitserleven overgedragen. 
 
Voor actieven geldt op grond van het pensioenreglement een onvoorwaardelijke indexering tijdens het 
dienstverband op basis van de loonronde. Dat wijzigt niet. De verhogingen over het opgebouwde pensioen, 
ook het pensioen dat tot 1 januari 2012 is opgebouwd, zullen in de direct verzekerde regeling worden 
ingekocht. De daarvoor benodigde premie is voor rekening van INEOS Styrenics.  
 
De indexatiebepalingen die zien op de situatie nadat een werknemer uit dienst is getreden of is 
gepensioneerd wijzigen niet.  
 
Voor actieven geldt dat na uitdiensttreding of pensionering er sprake is van voorwaardelijke indexering met 
maximaal de loonronde. 
 
Om dat mogelijk te maken wordt de pensioenopbouw van de actieven ondergebracht in een gesepareerd 
depot met beleggingen bij Zwitserleven. Naast de door de verzekeringsmaatschappij in rekening te brengen 
pensioenpremies stort INEOS Styrenics : jaarlijks per 1 januari gedurende een periode van maximaal 15 jaar, 
Euro 500.000,-- in dit depot 
 
De jaarlijkse stortingen gelden voor een periode van maximaal 15 jaar tot het moment dat actuarieel (middels 
een continuïteitsanalyse) is vastgesteld dat er voor langere tijd, minimaal 9 maanden, voldoende extra 
opbouw heeft plaatsgevonden om de voorwaardelijke indexatiebepalingen uit het depot te kunnen 
financieren. 
Deze continuïteitsanalyse zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke instantie op basis van algemene 
uitgangspunten en aannames welke door deze instantie worden geadviseerd en de goedkeuring hebben van 
DNB. De actuaris van de werkgever en de actuaris van de vakorganisaties zullen toezien op een correcte 
uitvoering van deze analyse en partijen adviseren. Op het moment dat de actuaris van de werkgever en de 
actuaris van de vakorganisaties niet tot overeenstemming kunnen komen zullen zij binnen een periode van 3 
maanden een onafhankelijke derde actuaris benoemen welke vervolgens binnen een periode van 3 maanden 
een bindend advies zal geven. 
 
In het geval dat de omvang van de pensioenaanspraken die voorwaardelijk geïndexeerd moeten worden 
belangrijk toeneemt, gedurende de periode van 15 jaar rekenend vanaf 1 januari 2012, als gevolg van een 
reorganisatie of sluiting zal er zo nodig een aanvullende storting worden gedaan in het depot door INEOS 
Styrenics. 
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Om aan deze verplichting te kunnen voldoen zal er op het moment dat een reorganisatie of sluiting van de 
site zich voordoet een aanvullende berekening worden gemaakt. Doel van deze berekening is de vaststelling 
van een eenmalige storting en het opnieuw vaststellen van de jaarlijkse stortingen op basis van de door de 
reorganisatie of sluiting gewijzigde omstandigheden. 
De hoogte van de benodigde storting en het opnieuw vaststellen van de jaarlijkse stortingen zal worden 
bepaald aan de hand van een actuariële berekening door een onafhankelijke instantie op basis van algemene 
uitgangspunten en aannames welke door deze instantie worden geadviseerd en de goedkeuring hebben van 
DNB. De actuaris van de werkgever en de actuaris van de vakorganisaties zullen toezien op een correcte 
uitvoering van deze berekening.  
In geval de actuaris van de werkgever en de actuaris van de vakorganisaties het niet eens kunnen worden 
over de hoogte van de benodigde storting dan zal dit een onderdeel vormen van het sociaal overleg tussen 
werkgever en vakorganisaties. De hoogte van deze benodigde storting staat los van de onderhandelingen 
over het benodigde budget voor het sociaal plan ten aanzien van de betreffende reorganisatie of sluiting.  
 

Voor zowel de jaarlijkse stortingen vanaf 1 januari 2012 voor een periode van maximaal 15 jaar als de 

aanvullende berekeningen en de hieruit volgende financieringsafspraken geldt dat deze het 

voorwaardelijkheidskarakter en wijze van financiering van de voorwaardelijke toeslagen niet mogen 

wijzigen en zullen er geen rechten aan kunnen worden ontleend door actieven of inactieven.  
 
Deze afspraken zijn afgestemd met en hebben de goedkeuring van de aandeelhouder.  
Indien INEOS Styrenics Netherlands BV en/of INEOS Styrenics Services BV niet aan de betalingsverplichting 

kunnen voldoen, staat INEOS Styrenics European Holding BV garant voor de storting van de bedragen.  

 

Deze afspraken worden voor de komende 15 jaar, rekenend vanaf 1 januari 2012, telkenmale in de dan 

geldende CAO opgenomen. De afspraken omtrent de betalingsverplichtingen vormen gedurende deze 

periode geen onderdeel van de CAO onderhandelingen. 

 

2. Toezicht pensioenuitvoerder Zwitserleven (pension governance) 
 
Partijen zullen een pensioencommissie oprichten die toezicht zal houden op de pensioenuitvoerder 
Zwitserleven en de uitvoering van de voorwaardelijke indexatiebepalingen in het bijzonder. Deze commissie 
zal invulling geven aan ‘pension governance’ zoals opgenomen in de pensioenwet (Principes voor Goed 
Pensioenfonds Bestuur van de STAR d.d. 16 december 2005). Deze commissie zal bestaan uit 4 leden. 
Namens de werkgever zullen de HR Manager en Controller zitting nemen in deze commissie. 
Vakorganisaties zullen met de Ondernemingsraad afstemmen wie er namens de werknemers in deze 
commissie zitting zullen nemen. De commissie zal in haar contacten met Zwitserleven worden bijgestaan 
door een onafhankelijk actuaris, te weten de huidige actuaris van het pensioenfonds. De kosten van deze 
commissie zullen worden gedragen door werkgever. 
 
De verzekeraar Zwitserleven zal invulling geven aan het beleggingsbeleid binnen het gesloten contract en 
afgesproken strategische beleggingsmix. De verzekeraar zal hierover verantwoording af dienen te leggen aan 
de pensioencommissie bijgestaan door de onafhankelijk actuaris. 
 

3. Excedentregeling 
 
De excedentregeling zal per 1 januari 2012 ongewijzigd worden verlengd voor een periode van 5 jaar bij 
Zwitserleven.  
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Bijlage IIIC Aanpassing pensioenafspraken per 1 januari 2014 

 
In verband met de Wet AOW- en pensioenrichtleeftijd wordt de basispensioenregeling aangepast voor de 
deelnemers op wie de overgangsregeling, zoals beschreven in artikel 34 “Compenserende maatregelen” van 
het pensioenreglement en bijlage IIIA “groep 2” van toepassing is. De aanpassing houdt in dat het 
opbouwpercentage wordt aangepast van 2% naar 1,85% voor wat betreft de basispensioenregeling. 
 
Door de verlaging van het opbouwpercentage in de overgangsregeling hoeft voor de genoemde deelnemers 
minder premie betaald te worden. Het werknemersdeel van de minder te betalen premie komt ten goede van 
de deelnemers door de eigen bijdrage aan de basispensioenregeling te verlagen van 7,25% naar 6,7% van 
de pensioengrondslag. 
 
In 2014 zal, mede afhankelijk van de plannen van de regering, wederom naar de pensioenregeling gekeken 
worden. Als dan blijkt dat er (deels) ruimte is volgens de dan geldende fiscale wetgeving om het 
werkgeversdeel (te weten € 11.000) alsnog ten goede van deze groep deelnemers te laten komen, dan zal de 
werkgever dit terugbrengen in de bestaande pensioenregeling. Als blijkt dat er in 2015 structureel geen of te 
weinig ruimte is, dan zal vooralsnog jaarlijks opnieuw worden besproken of, en zo ja hoe het genoemde 
werkgeversdeel wordt besteed.  
 
Deze bijlage wordt van kracht met ingang van 1 januari 2014 en geldt tot 31 december 2014. 
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Bijlage IIIB Pensioenafspraken met ingang van 1 januari 2015 

 
Tussen de partijen:  

INEOS Styrenics Netherlands BV en INEOS Styrenics Services BV, gevestigd te Breda, hierbij 

vertegenwoordigd door Maarten Hak, Site Manager, hierna te noemen INEOS; 
En 

FNV Industrie, gevestigd te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door Ali Gunduz; 

CNV Vakmensen, gevestigd in Utrecht, hierbij vertegenwoordigd door Arjan Huizinga; 

De Unie, gevestigd te Culemborg, hierbij vertegenwoordigd door Marjolein van Bruggen 

Hierna te noemen vakverenigingen 
 
Overwegende: 

 Dat in verband met de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en 

maximering pensioengevend inkomen wijzigingen in de pensioenregeling van INEOS noodzakelijk 

zijn; 

 Dat INEOS voorstellen gedaan heeft ten aanzien van de aanpassingen in de pensioenregeling, 

weergegeven in een presentatie dd 10 november 2014;  

 Dat deze presentatie aan de vakverenigingen beschikbaar is gesteld en de basis vormt voor de 

afspraken die zijn gemaakt; 

 Dat de voorstellen van INEOS besproken zijn in een gezamelijk overleg op voornoemde datum; 

 Dat de vakverenigingen het besprokene op 24-11-2014 hebben voorgelegd aan hun achterban en 

hebben verklaard dat de leden hebben ingestemd met de voorstellen. 

 Dat aldus de vakverenigingen hebben verklaard accoord te zijn met de gedane voorstellen; 

 Dat de gemaakte afspraken in dit protocol zijn opgenomen; 

 Dat dit protocol als tussentijds wijzigingsprotocol op de lopende CAO zal gelden voor de 

desbetreffende artikelen; 

Is het navolgende overeen gekomen: 
De basispensioenregeling van INEOS wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: 

o De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. 
De excedentpensioenregeling van INEOS wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd: 

o De pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. 
o Er wordt een salarisgrens van € 100.000 ingevoerd. De salarisgrens wordt jaarlijks 

verhoogd met de contractloonontwikkelingsfactor. 
o Partner- en wezenpensioen worden berekend op basis van middelloon met 1,295% per 

dienstjaar (nu eindloon met zelfde percentage). 
o Opslag voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wordt 4,4%. 
o De premiestaffel wordt:  

 20 t/m 24 jaar 5,70% 
 25 t/m 24 jaar 6,90% 
 30 t/m 34 jaar 8,30% 
 35 t/m 39 jaar 10,10% 
 40 t/m 44 jaar 12,30% 
 45 t/m 49 jaar 15,10% 
 50 t/m 54 jaar 18,70% 
 55 t/m 59 jaar 22,90% 
 60 t/m 64 jaar 28,60% 
 65 t/m 66 jaar  33,50% 

 

 INEOS maakt op individuele basis afspraken met werknemers met een salaris boven € 100.000 voor 
compensatie van de werkgeversbijdrage aan de excedentregeling boven de grens van € 100.000. 

 INEOS biedt aan werknemers met een salaris boven € 100.000 een netto pensioenregeling voor het 
opbouwen van netto pensioen (indien er voldoende belangstelling bestaat). 

 INEOS biedt aan werknemers met een salaris boven € 100.000 een overlijdensrisicoverzekering 
(indien er voldoende belangstelling bestaat). De kosten voor de overlijdensrisicoverzekering zijn -net 
als nu- voor rekening van de werknemer. 
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Verder komen INEOS en de vakorganisaties overeen dat: 

 

 In de periode 2015-2016 een fundamentele discussie zullen voeren over de pensioenregeling bij 
INEOS met als doel de regeling betaalbaar en uitvoerbaar te houden in de toekomst INEOS. Dit 
traject zal uiterlijk medio 2016 afgerond worden, in verband met de vernieuwing van de 
uitvoeringsovereenkomst en invoering van een vernieuwde pensioenregeling per 1 januari 2017. 

 De kostenbesparing die in 2015 en in 2016 voor INEOS en voor de werknemers wordt gerealiseerd 
als gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd in de basispensioenregeling blijft voor de 
werknemers beschikbaar. De kostenbesparing wordt bij de wijziging van de pensioenregeling per 
1 januari 2017 ten faveure van de werknemers ingezet voor de nieuwe regeling. De kostenbesparing 
is € 109.000 op jaarbasis en INEOS reserveert dat bedrag in 2015 en in 2016.  

 Medewerkers, in dienst bij INEOS op 1 januari 2015 en die de dienst verlaten voor 31 december 
2016 zullen bij hun vertrek gecompenseerd worden voor hun aandeel in het gereserveerde budget, 
cq het budget dat gereserveerd werd in de overgangsregeling voor zover zij onder de bepalingen 
daarvan zouden vallen. Als rekenmethode daarvoor zal gelden een compensatie van 2% van de 
pensioengrondslag over de periode die ligt tussen 1 januari 2015 en het einde van het dienstverband; 

 Ter invulling van de afspraak in Bijlage IIIC van de CAO wordt het budget van €11.000 bij de wijziging 
van de pensioenregeling per 1 januari 2017 ten faveure van de werknemers in de overgangsregeling 
ingezet voor de nieuwe regeling. Het budget wordt door INEOS gereserveerd in 2015 en in 2016.  
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Bijlage IV   Protocolafspraken gedurende looptijd cao 

 

a. Inkomen 
- Werkgever zal de schaalsalarissen met ingang van 1 oktober 2015 met 0,5% verhogen. 
- Werkgever zal de schaalsalarissen met ingang van 1 januari 2016 met 1% verhogen.  

 

b. Werkgelegenheid 
- De looptijd van het sociaal plan (sociaal plan 7 december 2009) wordt verlengd t/m 30 juni 2016. 

Deze afspraak betekent dat het sociaal plan van toepassing is op eventuele beëindiging van 
dienstverbanden, als gevolg van reorganisatie, voor 30 juni 2016. Uitkeringen uit dit Sociaal Plan 
zullen worden verrekend met de wettelijk verschuldigde Transitie Vergoeding  

- Gedurende de looptijd van deze cao zullen de inspanningen voortgezet worden om 
opleidingsplaatsen aan te bieden aan jongeren met een arbeidsbeperking (Wajongers).  
 

c. Leeftijdsfase bewust Personeelsbeleid 
Aan werknemer zal de komende 5 jaar, met ingang van 1 januari 2012, een budget ter beschikking 
worden gesteld ter hoogte van € 200,- bruto per jaar.  
Dit budget kan aan de hieronder genoemde zaken worden besteed: 

 niet-functiegerichte opleidingen, workshops of seminars waar vaardigheden en/of kennis wordt 
aangeleerd, die door werknemer in een (eventueel toekomstig) beroep gebruikt kunnen worden;  

 het lidmaatschap bij een vereniging voor actieve sportbeoefening, waarbij op periodieke basis 
(minimaal 2 keer per maand) gesport wordt (sporten die al onder de bestaande fitness-regeling 
vallen worden hiervan uitgesloten);  

 een loopbaanscan/assessment die werknemer inzicht geeft in zijn/haar capaciteiten en 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt of bij werkgever; 

 een stoppen met roken cursus of dieetadvies voor zover dit niet door de zorgverzekeraar wordt 
vergoed.  

 voor werknemers vanaf 45 jaar een pensioenscan die inzicht geeft in de tot dan toe opgebouwde 
pensioenaanspraken. 

Werknemer stemt, voordat een verplichting met een derde partij wordt aangegaan, met de HR-
afdeling van werkgever af of het betreffende doel aansluit bij deze regeling en om de wijze van 
vergoeding te bespreken. De vergoeding zal op een zo fiscaal-vriendelijke wijze worden toegekend. 
De mogelijkheid bestaat om het genoemde jaarbudget in de komende 5 jaar op te sparen tot een 
maximum bedrag van € 1000,- bruto. Budget dat niet is gebruikt voor 31 december 2016 komt te 
vervallen.  

 

d. Pensioen 

Ten aanzien van de pensioenproblematiek, die speelt tot aan het einde van 2016, is 
overeengekomen dat de werkgever de storting voor het jaar 2016 tussen september en december 
2015  zal verrichten om daarmee de nota opslag rekenrente te voorkomen.. De storting voor het 
jaar 2017 zal in 2016 worden verricht voor zover nodig is om daarmee de nota opslag rekenrente 
te voorkomen. Mocht in 2016 de dekkingsgraad desondanks onder het vereiste nivo komen, dan 
zal de werkgever de beleggingsmix aanpassen, tenzij partijen voordien anders overeenkomen. 

 

e. EVC 
De werknemer heeft vanaf 1 januari 2009 eenmaal in een periode van 5 kalenderjaren het recht op 
het door de werkgever vergoeden van de gemaakte kosten voor een EVC test tot ten hoogste een 
bedrag van € 750,-. Daar op aansluitend kan op basis van de uitkomsten van de test een 
vervolgtraject worden gekozen. De (vergoedings)mogelijkheden hiervoor komen uit de bestaande 
studieregelingen. 
 

g. Werkloosheidswet 

Ten aanzien van de duur en de opbouw van de WW is overeengekomen dat de duur en de 
opbouw zal worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van 
april 2013 zijn gemaakt. Na de reactie van de minister van SZW op het SER-advies ‘Rol sociale 
partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW’ en na een eventueel 
StvdA-advies hierover, zullen cao-partijen, met inachtneming van deze adviezen en de StvdA-
aanbevelingen 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. Deze afspraken moeten conform de brief van de 
StvdA van 17 april 2015 worden gezien in de context van de realisatie van een landelijke 
uitvoering. Zo nodig wordt de cao “open gebroken”.  
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h. Ten aanzien van mantelzorg is overeengekomen dat de werkgever daar integer mee omgaat en 
dat er voor individuele verzoeken oplossingen gezocht worden.  

 
 


