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Artikel 1 

 

Definities 
 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

a. Werkgever : MONDO MINERALS B.V.; 

b. Vakvereniging : FNV Bondgenoten; 

c. Werknemer : de werknemer/werkneemster in volledige dienst 

van de werkgever c.q. de werknemer/ 

werkneemster in gedeeltelijke dienst van de 

werkgever, waarvan de functie is opgenomen of 

gezien de aard van de werkzaamheden behoort 

te worden opgenomen in bijlage I van deze 

collectieve arbeidsovereenkomst; 

d. Maand : een kalendermaand; 

e. Week : een periode van 7 etmalen, waarvan de eerste 

aanvangt bij het begin van de eerste dienst op 

maandagochtend; 

f. Dienstrooster : een arbeidsregeling die aangeeft op welke 

tijdstippen de werknemers normaliter hun 

werkzaamheden aanvangen en deze 

beëindigen en eventueel onderbreken; 

g. Normale arbeidsduur : het gemiddeld aantal uren per week gedurende 

welke de werknemers normaliter volgens 

dienstrooster hun werkzaamheden verrichten; 

h. Salaris : het salaris als geregeld in bijlage II; 

i. Maandinkomen : het salaris vermeerderd met eventuele 

bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 8 

lid 2 onder a, en met een eventuele persoonlijke 

toeslag als bedoeld in artikel 7 lid 6 onder b; 

j. De ondernemingsraad : de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op 

Ondernemingsraden. 

k. Echtgenoot : echtgenoot van een werkneemster ofwel 

echtgenote van een werknemer. 

Met echtgenoot wordt gelijkgesteld de 

geregistreerde alsmede de partner met wie de 

werknemer samenleeft op éénzelfde adres en 

als zodanig blijkens de gemeentelijke 

basisadministratie staat ingeschreven. 
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Artikel 2 

 

Algemene verplichtingen van de werkgever 
 

1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 

 

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

steunen, welke ten doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze 

collectieve arbeidsovereenkomst geregelde arbeidsvoorwaarden op een 

andere wijze dan neergelegd in artikel 18. 

 

3. De werkgever staat er tegenover de vakvereniging voor in, dat hij geen 

werknemers in dienst zal hebben onder voorwaarden, welke in strijd zijn met 

de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst en/of de bijlagen 

daarvan. 

 

4. De werkgever zal met de werknemer schriftelijk een individuele arbeids-

overeenkomst aangaan, waarin verwezen wordt naar deze collectieve 

arbeidsovereenkomst en de eventueel geldende nadere regelingen als bedoeld 

in artikel 16. 

 

5. In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit de SER-besluit 

Fusiegedragsregels 2000 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 mogelijk de vakvereniging 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. 

 

6. Veiligheid, gezondheid en hygiëne in de onderneming 

 

 De werkgever treft in zijn onderneming alle passende maatregelen welke 

nodig zijn ter uitvoering van de wettelijke voorschriften ter bescherming van 

de daarin werkzame personen en in het algemeen zodanige maatregelen dat 

de daarin werkzame personen zover beschermd zijn als redelijkerwijze 

gevorderd kan worden. 
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7. Bedrijvenwerk 

 

a. De vakvereniging krijgt binnen de grenzen van de mogelijkheden in de 

onderneming en als regel buiten werktijd de gelegenheid om hun leden 

regelmatig te informeren en te raadplegen omtrent de bedrijfsaangelegen-

heden, indien daardoor de goede gang van zaken niet wordt verstoord. 

 

b. 1. De vakvereniging zal de onderneming schriftelijk mededelen welke 

vakverenigingsleden uit het personeel een functie bekleden binnen het 

bondswerk in dat bedrijf. Kaderleden worden schriftelijk bij de 

werkgever aangemeld, waarbij een maximum geldt van drie kaderleden. 

 

2. Vergaderingen van de vakvereniging kunnen aangekondigd worden via 

de communicatiemedia in dat bedrijf (publicatieborden, 

personeelsorgaan, e-mail e.d.) 

 

3. Als regel zal buiten werktijd vergaderd worden. Wanneer bepaalde 

groepen of personen van het personeel deze vergaderingen niet kunnen 

bezoeken door afwijkende werktijden (zoals ploegenwerkers) zullen 

deze vrijaf met behoud van loon kunnen genieten voor het bezoeken 

van deze vergadering, mits daartoe tijdig een aanvraag is ingediend en 

voor zover de bedrijfsomstandigheden zich hiertegen niet verzetten. 

 

4. De onderneming zal voor vergaderingen der vakvereniging over 

bedrijfsaangelegenheden een lokaliteit ter beschikking stellen. 

 

5. Bezoldigde functionarissen van de v.v. kunnen - alleen in dringende 

gevallen - in werktijd een gesprek voeren over bedrijfsaangelegenheden 

met de voorzitter van de bedrijfsledengroep indien dit noodzakelijk is. 

 

6. Een lid van het bestuur van de bedrijfsledengroep kan in urgente 

gevallen gebruik maken van de telefoon. Tevens kan hij, indien 

praktisch mogelijk, telefonisch bereikt worden. 

 

7. De bestuursleden van de bedrijfsledengroep kunnen in een door de 

directie aan te wijzen bedrijfsruimte overleg plegen met de individuele 

leden van de vakvereniging. 

 

8. Aan het districtskantoor der vakvereniging zullen afschriften van 

algemene mededelingen aan het personeel worden toegezonden. 

 

9. Het bestuur van de bedrijfsledengroep kan gebruik maken van 

vermenigvuldigingsapparatuur in het bedrijf ten behoeve van 

communicatie met zijn leden. 
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10. Het bestuur van de bedrijfsledengroep kan schriftelijke informatie over 

de bedrijfsaangelegenheden verspreiden of laten verspreiden na 

goedkeuring van de directie onder het personeel van de onderneming 

c.q. leden der vakvereniging. 

 

c. Voor de bestuursleden en kaderleden van de bedrijfsledengroep die als 

zodanig bij de werkgever bekend zijn, gelden dezelfde waarborgen als die 

welke gelden voor ondernemingsraadsleden, zoals aangegeven in artikel 21 

van de Wet op de Ondernemingsraden, met dien verstande dat deze 

bescherming uitsluitend geldt gedurende de periode dat zij deel uitmaken van 

voornoemd bestuur. 

 

d. De werkgever zal aan de vakvereniging een redelijk aantal werkuren voor 

boven aangegeven activiteiten beschikbaar stellen. 

Daarbij zal als regel een maximum van 40 werkuren per jaar per 100 

werknemers niet overschreden worden. 

 

8. Werkgelegenheid 

 

a. De werkgever zal de vakvereniging jaarlijks informeren over de 

ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid. 

 

b. De werkgever zal tijdens de duur van deze collectieve arbeids-

overeenkomst niet overgaan tot collectief ontslag van werknemers, die 

op het moment van afsluiting ervan in dienst zijn resp. tijdens de duur 

ervan worden aangenomen, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe 

noodzaken. In dat geval zal zij hiertoe niet besluiten dan na diepgaand 

en indringend overleg met de vakvereniging. 

 

c. Rekening houdend met de uitgangspunten van een normale 

bedrijfsvoering zal: 

 

1. de werkgever bij het ontstaan van vacatures binnen de 

onderneming, de werknemers in die onderneming eerst in de 

gelegenheid stellen hiernaar te solliciteren, alvorens wordt 

overgegaan tot een wervingsprocedure buiten de onderneming; 

 

2. de werkgever teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te 

bevorderen alle daarvoor relevante vacatures (volledige, deeltijd- 

en vacatures voor tijdelijke werkzaamheden) melden aan UWV 

WERKbedrijf c.q. afmelden; 

 

3. de werkgever als onderdeel van het totale sociale beleid in de 

onderneming speciale aandacht schenken aan de tewerkstelling 

van werknemers uit de zogenaamde zwakke groeperingen op de 

arbeidsmarkt (oudere, jongere en gehandicapte werknemers); 
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4. de werkgever geen gebruik maken van koppelbazen en het 

gebruik van door particuliere uitzendbureaus bemiddelde 

uitzendkrachten tot het uiterste beperken. Voor zover personeel 

wordt ingeleend zal werkgever slechts gebruik maken van NEN-

gecertificeerde uitzendbureaus.  

 

9. Regeling werkgeversbijdrage 

 

De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage 

overeenkomstig de tussen de AWVN en FNV Bondgenoten gesloten 

overeenkomst met betrekking tot de bijdrage regeling aan de 

vakverenigingen. 

 

10. Ziekteverzuim beleid 

 

 Het door de werkgever te voeren beleid met betrekking tot preventie van 

arbeidsongeschiktheid en begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers is 

gericht op het analyseren, opsporen en wegnemen van oorzaken van 

arbeidsongeschiktheid. 

 

11. Sociaal Beleid 

 

De werkgever zal zaken die het sociaal beleid in de onderneming betreffen, 

bespreken met de ondernemingsraad. 
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Artikel 3 

 

Algemene verplichtingen van de vakvereniging 
 

1. De vakvereniging verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 

 

2. De vakvereniging verbindt zich gedurende de duur van deze overeenkomst 

generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen die ten doel heeft op andere 

wijze dan omschreven in artikel 18 wijzigingen te brengen in de in deze 

overeenkomst geregelde arbeidsvoorwaarden. Zij verbindt zich dergelijke 

acties met de haar ter dienste staande middelen tegen te gaan. 

 

3. De vakvereniging verplicht zich te zullen bevorderen dat hun leden een 

individuele arbeidsovereenkomst tekenen op de grondslag van de collectieve 

arbeidsovereenkomst en het eventueel geldende bedrijfsreglement. 
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Artikel 4 

 

Algemene verplichtingen van de werknemer 
 

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

een goed werknemer te behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht 

daartoe is gegeven. 

 

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

opgedragen werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem 

kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle 

verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

 

3. De werknemer is gehouden, voor wat zijn diensttijden en pauzes betreft, de 

bepalingen van het op de daarvoor bestemde plaatsen in het bedrijf van de 

werkgever aanwezige dienstrooster in acht te nemen. 

 

4. De werknemer is gehouden ook buiten de op het dienstrooster aangegeven 

uren arbeid te verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende 

wettelijke voorschriften en de bepalingen van deze collectieve arbeids-

overeenkomst in acht neemt. 

 Werknemers van 55 jaar en ouder zijn op grond van hun verminderde 

belastbaarheid en ter bescherming van de gezondheid, niet verplicht overwerk 

te verrichten. 

 

5. De werknemer is medeverantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het 

bedrijf van de werkgever en gehouden tot naleving van de desbetreffende 

aanwijzingen en voorschriften door of namens de werkgever gegeven. 

 

6. De werknemer is gebonden zich te gedragen naar de eventueel in het bedrijf 

van de werkgever geldende nadere regelingen als bedoeld in artikel 16. 

 

7. Het is de werknemer niet toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming 

van zijn werkgever voor dan wel ten behoeve van derden arbeid te verrichten 

welke concurrerend is te achten voor de branche, waarin de werkgever 

werkzaam is. 

 Ook is het de werknemer niet toegestaan arbeid te verrichten, waarvan de 

werkgever aan de werknemer schriftelijk en gemotiveerd te kennen heeft 

gegeven dat het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. 

 De werkgever is bevoegd een werknemer die dit verbod overtreedt zonder 

behoud van salaris te schorsen, overeenkomstig de bepalingen in de nadere 

regelingen als bedoeld in artikel 16, en in geval van herhaling op staande voet 

te ontslaan. 

 De werknemer die arbeidsongeschikt wordt in verband met het verrichten van 

arbeid voor derden, verliest elke aanspraak op de in artikel 13B geregelde 

aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. 
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8. a. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles 

wat hem ten gevolge van zijn arbeidsovereenkomst bekend wordt, zoals 

bijvoorbeeld omtrent de inrichting van het bedrijf, de grondstoffen, 

bewerking daarvan en de producten. 

  Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeids-

overeenkomst, gedurende een periode van 2 jaar. 

 

 b. De werknemer is verplicht elke door hem tijdens zijn arbeids-

overeenkomst gedane uitvinding op het gebied van de werkzaamheid 

der onderneming onverwijld aan de werkgever mede te delen. 

 

9. De werknemer is gehouden periodiek deel te nemen aan een periodiek 

geneeskundig onderzoek dat uitgevoerd wordt door een door de werkgever 

aan te wijzen arts van de Arbodienst waarbij de werkgever is aangesloten. De 

werknemer kan deelname aan het periodiek geneeskundig onderzoek 

weigeren op voorwaarde dat hij schriftelijk verklaart af te zien van deelname. 

 

10. De werknemer, die voornemens is een verbintenis jegens de Overheid aan te 

gaan, behoeft de schriftelijke toestemming daartoe van de werkgever. 

 De werknemer, die reeds vóór de indiensttreding een verbintenis als bedoeld 

in de eerste alinea heeft aangegaan, is desgevraagd verplicht daarvan binnen 4 

weken na deze datum aan de werkgever schriftelijk mededeling te doen. 

 

11. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, 

waarbij deze collectieve arbeidsovereenkomst en de nadere regelingen als 

bedoeld in artikel 16 van toepassing worden verklaard. 
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Artikel 5 

 

Indienstneming en ontslag 
 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 652 BW geldt, bij het aangaan van 

elke arbeidsovereenkomst wederzijds een proeftijd van 2 maanden, tenzij 

schriftelijk een kortere regeling wordt overeengekomen. 

 

 De werkgever verstrekt aan de werknemer een schriftelijke bevestiging van 

de aanstelling; hierin wordt in ieder geval vermeld: 

 a. datum van ingang van het dienstverband; 

 b. de functie; 

 c. de functiegroep; 

 d. het toegekend aantal periodieken; 

e. salaris; 

f. aard van de overeenkomst; 

g. deeltijdpercentage. 

 

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de arbeidsovereenkomst aange-

gaan: 

  a. hetzij voor onbepaalde tijd; 

 b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur; 

 c. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van 

werkzaamheden; 

 d. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. 

 

 In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke arbeids-

overeenkomst van toepassing is. 

 

 Indien deze vermelding ontbreekt, wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor 

onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

 

3. Vanaf de dag dat tussen werkgever en werknemer: 

 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van 

niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 

maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt 

met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan 

voor onbepaalde tijd; 

 meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten 

elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie 

maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

 in afwijking van het bepaalde in artikel 668a, lid 2 BW geldt ten 

aanzien van de periode waarin een medewerker, voorafgaand aan zijn 

indiensttreding bij de werkgever, als uitzendkracht bij werkgever heeft 

gewerkt, dat deze periode als één overeenkomst wordt aangemerkt, 

indien en voorzover die periode uitsluitend onderbroken is geweest als 
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gevolg van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht en een daarmee 

samen-hangende beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het 

uitzendbureau. 

 

4. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden 

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

beëindigen van de proeftijd als bedoeld in lid 1, in welke gevallen de 

arbeidsovereenkomst wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, neemt 

de arbeidsovereenkomst een einde: 

 

 a. voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst 

 

 1. door opzegging door de werkgever met een termijn van ten 

minste zoveel weken als de arbeidsovereenkomst na de 

meerderjarigheid van de werknemer gehele jaren heeft geduurd 

tot een maximum van 13 weken; deze termijn wordt voor 

werknemers ouder dan 45 doch jonger dan 65 jaar verlengd voor 

elk vol jaar dienstverband na de 45e verjaardag met een week, 

voor welke verlenging eveneens een maximum geldt van 13 

weken; 

 

 2. door opzegging door de werknemer met een termijn van ten 

minste zoveel weken als de arbeidsovereenkomst na zijn 

meerderjarigheid tijdvakken van twee gehele jaren heeft geduurd 

tot een maximum van 6 weken, met dien verstande dat voor beide 

partijen de termijn van opzegging na de proeftijd nooit minder 

dan een maand zal bedragen. 

 De opzegging dient zodanig te geschieden dat het einde van het 

dienstverband samenvalt met het einde van de kalendermaand. 

 

b. voor werknemers voor een bepaalde tijdsduur in dienst 

 

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

arbeidsovereenkomst, dan wel op het tijdstip, bepaald op grond van 

artikel 668 BW eerste lid en tenzij het bepaalde in lid 3 van dit artikel 

van toepassing is. 

 

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

geheel van werkzaamheden 
 

 bij het beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de werknemer is 

aangenomen, tenzij het bepaalde in lid 3 van dit artikel van toepassing 

is. 
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 d. voor werknemers in dienst voor het verrichten van 

werkzaamheden van tijdelijke aard 
 

 door opzegging door de werkgever of de werknemer met een termijn 

van één dag tegen elke dag der maand, met dien verstande dat deze 

termijn na twee maanden dienstverband één week tegen elke dag der 

maand bedraagt, tenzij het bepaalde in lid 3 van dit artikel van toe-

passing is. 

 

e. In afwijking van het onder a.2 bepaalde geldt voor werknemers die zijn 

ingedeeld in functiegroep 7 of hoger een opzegtermijn van twee 

maanden. 

 

5. Indien een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is voortgezet, 

zal de werkgever aan de werknemer één week vóór het tijdstip, waarop de 

aldus voortgezette arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, hiervan 

schriftelijk mededeling doen, tenzij het bepaalde in lid 3 van dit artikel van 

toepassing is. 

 

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

arbeidsongeschiktheid) is voor werknemers, als bedoeld in lid 2 sub b, c en d 

van dit artikel, alsmede voor werknemers van 65 jaar en ouder niet van 

toepassing. 

 

7. De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt van 

rechtswege op  de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd 

heeft bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 

 

8. Indien in afwijking van het in lid 7 bepaalde de arbeidsovereenkomst wordt 

voortgezet dan wel werknemers van 65 jaar en ouder in dienst worden 

genomen, zal een opzeggingstermijn van één maand gelden, met dien 

verstande, dat het dienstverband slechts zal kunnen worden beëindigd tegen 

het einde van de kalendermaand. 

 

9. Het bepaalde in artikel 670 BW derde lid (opzeggingsverbod wegens 

vervulling militaire verbintenissen) is voor werknemers, als bedoeld in lid 2 

sub b, c en d van dit artikel niet van toepassing. 

 

10. Uitzendkrachten worden beloond conform de salarisschalen van MONDO 

MINERALS B.V. behorende bij de betreffende functie, tenzij betrokkene 

onvoldoende opleiding of ervaring heeft voor die functie. In dat geval wordt 

er –maximaal voor de duur van 1 jaar - een aanloopsalaris bepaald. 
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Artikel 6 

 

Dienstrooster en arbeidsduur 
 

1. Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 

a. een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale 

arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week; 

 

b. een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken 

omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per 

week; 

 

c. een 3-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken 

omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per 

week; 

 

d. een 5-ploegendienstrooster dat een periode van 5 aaneengesloten weken 

omvat en een normale arbeidsduur van gemiddeld 33,6 uur per week, 

met dien verstande dat 12 oproepuren per jaar  worden ingeroosterd, 

waardoor de arbeidsduur op jaarbasis berekend 33,83 uur per week 

bedraagt.  

De werkgever zal de oproepuren in bloktijden van minimaal 4 uur (en 

maximaal 8 uur) inroosteren. In enig kalenderjaar niet benutte 

oproepuren vervallen aan het einde van datzelfde kalenderjaar.  

De oproepuren worden gebruikt voor opleiding en instructie. 

 

2. a. De werknemer werkzaam in de dag-, 2- of 3-ploegendienst ontvangt 104 

uur arbeidsduurverkorting op jaarbasis, waarmee de gemiddelde 

wekelijkse arbeidsduur geacht wordt te zijn verkort tot 38 uur. 

Ter effectuering wijst de werkgever op jaarbasis 13 roostervrije dagen 

aan, gelijkmatig verspreid over de maanden van het jaar en de dagen 

van de week. 

 

 b. Van het eenmaal vastgestelde jaarschema kan niet worden afgeweken. 

 

c. Een eenmaal vastgestelde roostervrije dag vervalt wanneer een werk-

nemer door arbeidsongeschiktheid of anderszins niet in staat is geweest 

die dag te genieten. 

 

3. a. Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een 

half uur of minder worden geacht deel uit te maken van de in lid 1 

bedoelde werkweken. 

 

b. Een dienst wordt in beginsel geacht te vallen op de dag waarop de 

meeste uren worden gewerkt. 

 

4. a. In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de 

week tussen 07.00 en 18.00 uur; 
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b. in 2-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week 

gewerkt, waarbij de werknemers periodiek van dienst wisselen; 

 

c. in 3-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 6 dagen van de week 

gewerkt, waarbij de werknemers beurtelings in een ochtend-, middag- 

of nachtdienst zijn ingedeeld; 

 

d. in 5-ploegendienst wordt normaliter op alle dagen van de week 

gewerkt, waarbij de werknemer regelmatig van dienst wisselt en een 

van de diensten een ochtend-, middag- of nachtdienst is, aangevuld met 

- voorafgaand of aansluitend - oproep uren. 

 

5. 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, volgend op die waarin de overplaatsing 

plaatsvindt. 

 

6. Over algemene dienstroosterwijzigingen, waarbij een belangrijk aantal 

werknemers is betrokken, zal de werkgever overleg plegen met de betrokken 

werknemers, onverminderd de bevoegdheid van de vakvereniging daarover 

met de werkgever overleg te plegen. 

 

7. Voor partieel leerplichtigen geldt hetgeen is bepaald in bijlage III. 

 

8. Aanpassing van de arbeidsduur 

 

 a. Indien op grond van individuele arbeidsovereenkomst of nadere 

afspraken de bedongen arbeid minder bedraagt dan de normale 

arbeidsduur als bedoeld in dit artikel, zijn de bepalingen van deze 

collectieve arbeidsovereenkomst naar rato van de individuele 

arbeidsduur van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders 

is vermeld. 

 

 b. Functies die zich naar het oordeel van de werkgever daarvoor lenen, 

zullen in deeltijddienstverband kunnen worden vervuld. 

 

c. Bij een verzoek van de werknemer tot aanpassing van de arbeidsduur 

geldt dat in eerste instantie de directe chef van de betrokken werknemer 

beoordeelt of inwilliging van het verzoek al dan niet mogelijk is. De 

beoordeling van een zodanig verzoek zal van geval tot geval 

geschieden. De werknemer ontvangt binnen een maand een schriftelijke 

reactie op zijn verzoek. Bij weigering van het verzoek kan de 

werknemer het verzoek voorleggen aan de directie. Wordt het verzoek 

ook in tweede instantie wegens zwaarwichtige bedrijfsomstandigheden 

geweigerd, dan dient de werkgever dit schriftelijk nader te motiveren.  
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Artikel 7 

 

Functiegroepen en salarisschalen / toepassing van de salarisschalen 
 

1. a. De functies van de werknemers zijn op basis van functieclassificatie 

ingedeeld in functiegroepen. 

  De indeling is vermeld in bijlage I van deze overeenkomst. 

 

 b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal die is gebaseerd op 

periodieken. 

  De schalen zijn opgenomen in bijlage II van deze overeenkomst. 

 

 c. Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep 

waarin zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hijzelf is 

ingedeeld, zijn salaris en eventueel het aantal periodieken waarop zijn 

salaris is gebaseerd. 

 

2. a. De periodiekenschaal kent een minimum- en een maximumsalaris en is 

opgebouwd uit een aantal periodieken. 

 Herzieningen van het salaris vindt in beginsel éénmaal per jaar op 1 

januari plaats. Deze herziening bestaat uit toekenning van geen, één of 

meerdere (gedeeltelijke) periodiek(en) afhankelijk van de beoordeling 

van het functioneren van de werknemer in het daaraan voorafgaande 

kalenderjaar. Een en ander totdat het maximum van zijn schaal is 

bereikt. 

 

 b. De werknemers, die niet onder de leeftijdsschaal vallen en die na 1 juli 

van enig jaar in dienst zijn getreden, hebben geen recht op een 

periodieke verhoging van het salaris per eerstvolgende 1 januari. 

 

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

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

op basis van 0 functiejaren te belonen, zullen hem - in overeenstemming met 

die ervaring - periodieken worden toegekend. 

 

4. Tijdelijke waarneming 

 a. Werknemers, die tijdelijk een functie volledig waarnemen welke hoger 

ingedeeld is dan hun eigen functie, blijven ingedeeld in de functiegroep 

en de salarisschaal welke met hun eigen functie overeenkomt. 

 

 b. Indien de tijdelijke waarneming ten minste 5 achtereenvolgende 

diensten heeft geduurd, ontvangt de werknemer daarvoor een uitkering. 

 Deze uitkering wordt toegekend naar evenredigheid van het aantal 

volledig waargenomen diensten op de grondslag van het verschilbedrag 

bij 0 periodieken tussen de twee betrokken schalen. 
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 c. Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de 

indeling van zijn functie met het eventueel waarnemen van een hogere 

functie reeds rekening is gehouden. 

 

5. Definitieve overplaatsing in een hoger ingedeelde functie (promotie) 

 

 a. Werknemers, die worden overgeplaatst in een hoger ingedeelde functie 

worden in de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met 

ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing in de hogere 

functie heeft plaatsgevonden. 

 

 b. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer die onder 

de periodiekenschaal valt, bedraagt de verhoging van het salaris de helft 

van het verschil tussen de salarissen bij 0 periodieken van de twee 

betrokken salarisschalen c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe 

salaris in overeenstemming te brengen met het daarna eerstkomende 

bedrag in de hogere salarisschaal. 

 

 c. Ingeval van een bevordering op of na 1 juli; kan bij wijze van 

uitzondering de toekenning van een periodiek één jaar later 

plaatsvinden dan per de eerstvolgende 1 januari. 

 

6. Plaatsing in een lager ingedeelde functie 

 

 a. Wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek 

 

1. Werknemers, die wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek 

worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de 

overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van 

de maand volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie 

is geschied. 

 

2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om in lid 1 vermelde 

redenen van een werknemer die onder de periodiekenschaal valt, 

bedraagt de verlaging van het salaris het verschil tussen de 

salarissen bij 0 periodieken van de twee betrokken salarisschalen 

c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe salaris in 

overeenstemming te brengen met het daarna eerstkomende lagere 

bedrag in de lagere salarisschaal. 

 

 b. Als gevolg van bedrijfsomstandigheden 

 

 1. Werknemers, die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een 

lager ingedeelde functie worden geplaatst, worden met ingang 

van de eerstkomende maand in de met de lager ingedeelde functie 

overeenkomende salarisschaal ingedeeld. 
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 2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om in lid 1 vermelde 

redenen van een werknemer, die onder de periodiekenschaal valt, 

wordt hem via inschaling een salaris toegekend dat zo min 

mogelijk onder zijn oorspronkelijke salaris ligt. 

 

 Indien het toekennen van periodieken niet toereikend is, wordt het 

tekort omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze toeslag maakt 

géén deel uit van het salaris. Bij herindeling in een hogere 

salarisschaal c.q. bij toekenning van een verhoging ingevolge de 

periodiekenschaal wordt de toeslag evenveel verminderd als het 

salaris stijgt. 

 Ter gelegenheid van de algemene verhogingen vindt voorts 

afbouw plaats van de persoonlijke toeslag ten bedrage van 

jaarlijks 1% van het salaris bij 0 periodieken. 

 Na het bereiken van de 60-jarige leeftijd wordt de persoonlijke 

toeslag of het eventuele restant ervan niet meer afgebouwd. 

 

7. Uitvoeringsbepalingen 

 

 a. Werknemers die bij plaatsing in een hogere functie nog niet over de 

kundigheden en ervaring beschikken welke voor de vervulling van hun 

functie zijn vereist, kunnen gedurende een beperkte tijd in een lagere 

salarisschaal worden ingedeeld dan met hun functie overeenkomt. 

 De duur van deze periode zal ten hoogste 3 maanden bedragen, met 

dien verstande dat indien de werkgever zulks noodzakelijk oordeelt, 

deze termijn met ten hoogste 3 maanden kan worden verlengd. 

 

 b. Het salaris van hen die door gebreken niet meer hun oorspronkelijke 

functie kunnen vervullen, alsmede het salaris van voor de vervulling 

van hun functie gedeeltelijk arbeidsgehandicapten kan door de 

werkgever in afwijking van het in dit artikel bepaalde, naar redelijkheid 

worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 

uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetgeving. 

 

8. Voor elke volle dienst of gedeelte van een dienst gedurende welke een 

werknemer in een maand niet heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, 

afwezigheid zonder behoud van salaris, militaire dienst, schorsing zonder 

behoud van salaris, werkloosheid, willekeurig verzuim of wegens indienst-

treding of ontslag, wordt het maandinkomen met een evenredig deel 

verminderd, onverminderd zijn eventueel recht op uitkering van de sociale 

verzekeringswetten en hetgeen is vermeld in artikel 13B van de CAO. 

 

9. De vastgestelde salarissen worden uiterlijk op de laatste dag van elke maand 

ter beschikking gesteld. 
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Artikel 8 

 

Bijzondere beloning / verzuimuren 
 

1. Algemeen 

 

 De salarissen bepaald op grond van artikel 7 worden geacht een normale 

beloning te zijn voor een normale functievervulling in dagdienst gedurende 

een kalendermaand. 

 Bijzondere beloningen in de vorm van toeslagen op het salaris of in de vorm 

van incidentele extra beloningen worden toegekend, indien een groter beroep 

op de werknemer wordt gedaan dan uit een normale functievervulling in 

dagdienst voortvloeit. 

 Onder normale functievervulling worden mede verstaan incidentele 

afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of 

minder. 

  

In verband met verminderde belastbaarheid en ter bescherming van hun 

gezondheid zullen werknemers van 55 jaar en ouder die in dagdienst 

werkzaam zijn niet verplicht worden in een ploegendienstrooster te gaan 

werken. 

 

2. Toeslag voor het werken in ploegen 

 

 Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het salaris 

gegeven. 

 

 a. Deze toeslag bedraagt per maand voor de: 

  2-ploegendienst 15,5% van het salaris 

  3-ploegendienst 20,5% van het salaris 

  5-ploegendienst 29,5% van het salaris 

 

 b. Indien een werknemer niet gedurende een hele maand arbeid in 

ploegendienst heeft verricht, wordt een evenredig deel van de onder a 

genoemde toeslag gekort voor elke volledige dienst gedurende welke 

hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

 

 c. Werknemers in dagdienst die in een maand 10 of minder diensten in 

ploegendienst invallen, worden in die maand beloond volgens het in lid 

4 onder e van dit artikel bepaalde. 

Werknemers die in een maand 11 of meer diensten in ploegendienst 

invallen, ontvangen over die maand de in lid 2 onder a van dit artikel 

bedoelde toeslag. 

 

 d. De werknemer in 3- of 5-ploegendienst die volgens dienstrooster op een 

feestdag moet werken, ontvangt over de maand waarin de feestdag valt 

per op die feestdag gewerkt uur een toeslag van 1,16% van het salaris. 

De werknemer kan deze toeslag naar keuze ook voor 50% in geld en 
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voor 50% in vrije tijd laten uitkeren. 

 

 e. De werknemer die op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar de 

dagdienst of naar een met een lager percentage toeslag beloond 

dienstrooster, behoudt, afhankelijk van de periode gedurende welke hij 

laatstelijk ononderbroken in ploegendienst heeft gewerkt, de 

navolgende percentages van het geldbedrag aan ploegentoeslag op het 

moment van overplaatsing gedurende de volgende periode: 

1. indien hij korter dan 3 maanden in ploegendienst heeft gewerkt geldt 

het bepaalde in lid 2 b van dit artikel; 

 

 2. indien hij langer dan 3 maanden doch korter dan 6 maanden in 

ploegendienst heeft gewerkt: 

 100% gedurende de lopende maand; 

 

 3. indien hij langer dan 6 maanden doch korter dan 3 jaar in 

ploegendienst heeft gewerkt: 

 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand; 

 

 4. indien hij langer dan 3 jaar doch korter dan 5 jaar in 

ploegendienst heeft gewerkt: 

 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand: 

  80% gedurende 2 maanden 

  60% gedurende 2 maanden 

  40% gedurende 1 maand 

  20% gedurende 1 maand; 

 

 5. indien hij langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 

 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand: 

  80% gedurende 4 maanden 

  60% gedurende 4 maanden 

  40% gedurende 3 maanden 

  20% gedurende 3 maanden; 

 

 6. indien hij langer dan 10 jaar in ploegendienst heeft gewerkt en 

bovendien 60 jaar of ouder is op het moment van overplaatsing: 

 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand: 

 80% gedurende 6 maanden 

 60% gedurende 6 maanden 

 40% gedurende 6 maanden 

 20% gedurende 6 maanden; 
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 7. Voor de werknemers die langer dan 10 jaar onafgebroken in een 

ploegendienstrooster werkzaam zijn geweest en bovendien 57 

jaar of ouder zijn en die op grond van medische indicaties worden 

teruggeplaatst naar een lager beloonde ploegendienst of naar de 

dagdienst, zullen de financiële consequenties door directie en 

vakvereniging op redelijke gronden bekeken worden. 

 

3. Vergoeding van consignatie en extra opkomst 

 

 a. Werknemers, die in opdracht van de werkgever geconsigneerd zijn, 

ontvangen daarvoor per dag op maandag tot en met vrijdag 0,58 %, op 

zaterdagen en zondagen 1,16 % en op feestdagen 2,9 % van hun salaris. 

 

 b. Werknemers die in opdracht van de werkgever een extra reis van huis 

naar het bedrijf moeten maken ontvangen per extra opkomst een 

vergoeding. Deze bedraagt: 

 1,16% van het salaris van maandag tot en met vrijdag 

 1,74% van het salaris op zaterdag, zon- en feestdagen. 

 

4. Beloning van afwijkingen van het dienstrooster 

 

I. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op uren 

buiten het voor de desbetreffende werknemer vastgestelde dienstrooster 

worden deze uren gecompenseerd in vrije tijd zonder toeslag, voor 

zover de wekelijkse arbeidsduur van 40 uur niet wordt overschreden. 

 

II. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op uren 

buiten het voor de desbetreffende werknemer vastgestelde dienstrooster 

en daarmee de wekelijkse arbeidsduur van 40 uur wordt overschreden, 

geldt de volgende regeling: 

 

 a. De onder II bedoelde overschrijdingen van de arbeidsduur zullen, 

indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de 

werkgever toelaten, bij voorkeur worden gecompenseerd in vrije 

tijd welke binnen 2 maanden na de desbetreffende overschrijding 

moet worden opgenomen. 

 

 b. Het inkomen voor de hier bedoelde overschrijdingen bedraagt, 

inclusief het doorbetaalde salaris over de op maandag tot en 

met vrijdag vallende feestdagen de volgende percentages van 

het salaris: 

 1. uren op maandag tot zaterdag 12.00 uur 0,87% 

 2. uren op zaterdag na 12.00 en op zondagen 1,16% 

 3. uren op feestdagen 1,74% 
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4. uren op roostervrije dagen van werknemers in 

5-ploegendienst: 

 a. op maandag tot en met vrijdag 1,16% 

 b. op zaterdagen 1,45% 

 c. op zondagen 1,74% 

 d. op feestdagen 2,32% 

 Het verrichten van arbeid op aan de eigen dienst 

voorafgaande of aansluitende en deze dienst 

overschrijdende uren, met uitzondering van de 

oproepuren conform artikel 6 lid 3d, wordt uitsluitend 

beloond volgens de percentages bedoeld onder de 

punten 1, 2 en 3 van dit lid b. Opgenomen 

compenserende tijd wordt evenredig op de hiervoor 

bedoelde beloning in mindering gebracht.  

 

c. Per maand worden ingevolge deze collectieve 

arbeidsovereenkomst toegekende percentages getotaliseerd. 

 

d. Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op 

tijden welke gelegen zijn buiten de tijdstippen als bedoeld in 

artikel 6 lid 3 c.q. buiten de tijdstippen waarop de wisseling van 

ploeg plaatsvindt, zonder dat daardoor de normale dagelijkse 

arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden, wordt 

daarvoor een toeslag op het salaris gegeven. Deze toeslag 

bedraagt per uur op maandag tot zaterdag 12.00 uur 0,29%, op 

zaterdag na 12.00 uur en op zondag 0,58% en op feestdagen 

1,16% van het salaris. De werknemer kan de toeslag voor het 

werken op feestdagen naar keuze in geld of in vrije tijd laten 

uitkeren. 

  

e. Werknemers in ploegendienst die overgeplaatst worden naar een 

andere ploeg of dienst, ontvangen daarvoor, in afwijking van het 

onder b van dit lid bepaalde, per overgang een eenmalige toeslag 

van 1% van het salaris, indien de rust tussen 2 wachten meer dan 

8 uur bedraagt c.q. 1,5% van het salaris, indien de rust tussen 2 

wachten 8 uur of minder bedraagt. 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. 

 

f. Rusttijd in de fabriek nodig geworden door overschrijding van de 

arbeidstijd aansluitend aan de normale arbeidstijd, zal tot een 

maximum van een half uur als zodanig worden betaald. 

 

g. Het saldo van “tijd voor tijd”-uren zal aan het eind van enig  

kalenderjaar maximaal 120 uur kunnen bedragen; het meerdere 

zal worden uitbetaald.  
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5. Verzuimuren 

 

 a. Onverminderd het in lid 4 onder a en b bepaalde, behoeft de werknemer 

in dagdienst, voor wie de normale arbeidsduur wordt overschreden op 

uren die vallen tussen 22.00 uur en de aanvang van de dagdienst en 

voor wie bedoelde overschrijding vóór 04.00 uur 's ochtends is 

begonnen, niet eerder met zijn normale arbeid te beginnen dan nadat hij 

binnen hetzelfde etmaal zoveel uren heeft verzuimd als het aantal hier 

bedoelde overschrijdingsuren heeft bedragen met inachtneming van de 

bepalingen van de Arbeidstijdenwet. Deze verzuimuren kunnen 

uitsluitend worden opgenomen tussen de aanvang en het einde van de 

dagdienst volgend op de hier bedoelde overschrijding. Niet of niet tijdig 

opgenomen 

verzuimuren vervallen zonder dat de werkgever gehouden is tot 

betaling van enige vergoeding. 
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Artikel 9 

 

Zon- en feestdagen 
 

1. Onder feestdagen worden in deze CAO verstaan: nieuwjaarsdag, de beide 

paasdagen, hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen, de beide kerstdagen, de 

door de overheid aangewezen dag ter viering van Koninginnedag, en de dag 

ter viering van de Nationale Bevrijding in de lustrumjaren. 

 

2. Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze 

overeenkomst worden de zon- en feestdagen geacht een periode van 24 

aaneengesloten uren te omvatten. 

 

3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in 

ploegendienst betreft volgens het geldende dienstrooster. 

 

4. Indien op een - niet op zaterdag of zondag vallende - feestdag niet behoeft te 

worden gewerkt, wordt het maandinkomen doorbetaald. 

 

5. 1. Indien een, conform de binnen Mondo Minerals BV geldende 

procedure, opgenomen vrije dag valt op een nationale feestdag, zal deze 

niet in mindering worden gebracht op het vakantiesaldo van de 

werknemer.  

2. De feestdagentoeslag, zoals bepaald in artikel 8 lid 2 onder d, zal op een 

dergelijke vrije dag niet worden uitbetaald. 
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Artikel 10 

 

Geoorloofd verzuim 
 

Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 628 BW en de Wet arbeid en 

zorg bepaalde geldt het volgende: 

 

1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 13b bepaalde 

van toepassing. 

 

2. In de volgende gevallen waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs 

niet heeft kunnen verrichten, wordt de werknemer over de hieronder voor de 

respectievelijk bij elk dezer gevallen bepaalde termijnen van verlof het 

maandinkomen doorbetaald, mits hij zo mogelijk ten minste één dag tevoren 

en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever of diens 

gemachtigde van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis c.q. plechtigheid 

in het desbetreffende geval bijwoont: 

 

 a. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis bij 

overlijden en begrafenis/crematie van de echtgenote/echtgenoot of van 

een tot het gezin behorend kind, pleegkind of inwonend stiefkind van de 

werknemer; 

 

 b. gedurende twee dagen of diensten bij overlijden of begrafenis/crematie 

van één zijner ouders of niet onder a genoemde kinderen; 

 

 c. gedurende één dag of dienst op de dag van de begrafenis/crematie van 

grootouders, grootouders der echtgenote/echtgenoot, kleinkinderen, 

pleegkinderen, broers, zusters, schoonouders, schoondochters, zwagers 

en schoonzusters; 

 

 d. gedurende één dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer zelf en 

gedurende twee dagen of diensten bij zijn huwelijk; 

 

 e. gedurende één dag of dienst bij huwelijk van één zijner kinderen, 

pleegkinderen, stiefkinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ouders en 

schoonouders, zwagers en schoonzusters; 

 

 f. gedurende één dag of dienst bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk van de 

werknemer, diens ouders of schoonouders; 

 

 g. gedurende twee dagen of diensten bij bevalling van de echtgenote; 

 

 h. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur 

tot een maximum van twee dagen of diensten indien de werknemer ten 

gevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens de 

Wet persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te 

verrichten, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden en 
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onder aftrek van vergoeding voor salarisderving, welke hij van derden 

zou kunnen ontvangen; 

 

 i. gedurende één dag of dienst bij het 12½-, 25- en 40-jarig 

dienstjubileum van de werknemer. In plaats van een 25- of 40-jarig 

dienstjubileum kan de werknemer in plaats van voor één doorbetaalde 

verlofdag ook kiezen voor netto-uitkering van één bruto dagloon, op 

voorwaarde dat zulks ingevolge de fiscale wetgeving is toegestaan; 

 

 j. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur 

tot een maximum van 2½ uren voor het noodzakelijk bezoek aan dokter 

c.q. specialist, voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan 

geschieden. 

De werkgever kan in uitzonderingsgevallen langer verzuim toestaan. 

 

Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het salaris plaats; 

 

 k. de werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn 

mening toelaten, op verzoek van de vakvereniging, waarvan de 

betrokken werknemer lid is, aan een werknemer verzuim met behoud 

van salaris toekennen in de navolgende gevallen: 

 

 a) het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van 

bondscongres, bondsraad, districtsvergaderingen, bedrijfsconferenties 

of andere daarmee vergelijkbare in de statuten van de vakvereniging 

opgenomen organen, voor zover opgenomen in de door de 

vakvereniging ter beschikking van de werkgever te stellen lijst; 

 

 b) het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde 

vormings- en scholingsbijeenkomst. 

 

 Het verzoek om vrijaf voor een der onder a en b van dit artikel bedoelde 

activiteiten zal door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij 

de werkgever worden ingediend. 

 

 l. Gedurende 2 dagen bij verhuizing op verzoek van de werkgever. 

Gedurende één dag op verzoek van de werknemer, met een maximum 

van één keer per jaar. 

 

m. Een jaar direct voorafgaand aan zijn pensioen zal de werknemer in de 

gelegenheid worden gesteld met behoud van salaris deel te nemen aan 

cursussen en bijeenkomsten ter voorbereiding op zijn aanstaande 

pensionering. Het aantal dagen dat hiervoor maximaal beschikbaar 

wordt gesteld bedraagt 5 en zal slechts eenmalig gegeven worden. 

 

n. De werknemer kan doorbetaald verlof ter hoogte van 70% van het 

maandinkomen opnemen als bedoeld in artikel 5:1 van de Wet arbeid 



Collectieve arbeidsovereenkomst  MONDO MINERALS-AMSTERDAM   

Pagina  29 

en zorg gedurende tweemaal de arbeidsduur per week op jaarbasis ten 

behoeve van de noodzakelijke verzorging van: 

1. een inwonend (pleeg)kind tot wie de ouder in een familie-

rechtelijke betrekking staat of een van de inwonende kinderen van 

de onder b genoemde persoon; 

2. de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner met wie hij 

samenwoont; 

3. de ouder van de werknemer. 

 Werknemer kan het in dit sublid bedoelde percentage aanvullen vanuit 

het verlofsaldo. 

 

o. Verlof met behoud van salaris voor een naar billijkheid te berekenen tijd 

met een maximum van een dag, wordt verstrekt aan de werknemer bij 

verhindering arbeid te verrichten wegens een plotselinge gebeurtenis 

waarvoor zonder uitstel maatregelen door de werknemer moeten worden 

genomen. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer 

aannemelijk te maken dat er daadwerkelijk sprake was van een 

calamiteit. 

 

3. Het bepaalde in artikel 628 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de 

doorbetaling van salaris is in de daar bedoelde gevallen van kracht, in 

zoverre, dat de werkgever niet gehouden is salaris door te betalen in de 

navolgende gevallen: 

 

 1. schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder 

de voorwaarden als geregeld in de nadere regelingen als bedoeld in 

artikel 16; 

 

 2. invoering van een verkorte werkweek (een zogenaamde nul-urenweek 

daaronder begrepen) mits de werkgever voor die invoering de volgens 

artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen vereiste 

vergunning heeft verkregen en hij niet tot het aanvragen van een 

vergunning overgaat dan nadat met de vakvereniging overleg is 

gepleegd.  

Partijen achten een termijn van twee weken voor dit voorafgaand over-

leg voldoende; 
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 3. voortzetting van de verkorte werkweek (een zogenaamde nul-urenweek 

daaronder begrepen) mits, wanneer het betreft een verlenging die ten 

aanzien van de aantallen erbij betrokken werknemers en/of het aantal 

uren, dat verkort zal worden gewerkt, afwijkt van de oorspronkelijke 

vergunning, de werkgever de hierboven sub 2e omschreven procedure 

zal hebben gevolgd en wanneer het betreft een verlenging, waarbij de 

oorspronkelijke vergunning ongewijzigd wordt overgenomen, hij de 

vakvereniging tijdig - dat wil zeggen ten minste één week - vóór het 

ingaan van de verlenging daarvan mededeling doet. In de gevallen 

waarin het salaris moet worden doorbetaald, wordt daaronder verstaan 

het maandinkomen naar rato van het aantal gewerkte uren, tenzij 

partijen een afwijkende regeling treffen. 

 

4. De werknemer heeft recht op onbetaald ouderschapsverlof conform de 

wettelijke regeling. De werknemer die gebruik maakt van de wettelijke 

mogelijkheid van ouderschapsverlof kan de werkgever verzoeken het 

ouderschapsverlof te mogen spreiden over een langere periode dan de 

standaard periode in de wet. Een dergelijk verzoek wordt gehonoreerd 

tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. Het 

besluit tot spreiding van het ouderschapsverlof over een langere periode 

dient te worden genomen in overleg tussen werkgever en betrokken 

werknemer. In het overleg worden de organisatorische consequenties 

van spreiding over een langere periode betrokken. 

 Tijdens een periode van ouderschapsverlof gaat de opbouw van 

pensioenrechten door op de wijze waarop opbouw zou plaatsvinden 

indien er geen sprake zou zijn van ouderschapsverlof. 
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Artikel 11 

 

Vakantie 
 

1. Vakantiejaar 

Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 

 

2. Duur der vakantie voor werknemers in dag-, 2- of 3-ploegendienst 

a. De werknemer verwerft per vakantiejaar recht op een vakantie met 

behoud van salaris van 26 dagen of diensten; Voor partieel leer-

plichtigen geldt hetgeen in bijlage III is bepaald. 

 

b. De werknemer, die bij de aanvang van het vakantiejaar de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt, heeft per vakantiejaar recht op 3 extra 

dagen met behoud van salaris. 

 

c. In afwijking van de in lid 2a van dit artikel genoemde vakantierechten 

per vakantiejaar hebben werknemers die onderstaande leeftijd hebben 

bereikt, gelet op de verminderde belastbaarheid en bescherming van 

hun gezondheid, recht op de volgende vakantie met behoud van salaris: 

45 jarigen 27 dagen of diensten 

50 jarigen 28 dagen of diensten 

55 jarigen 29 dagen of diensten 

58 jarigen 32 dagen of diensten 

59 jarigen 34 dagen of diensten 

60 jarigen 38 dagen of diensten 

61 jarigen 44 dagen of diensten 

 

d. De werknemers die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van 

de werkgever is (geweest), heeft recht op een evenredig deel van de in 

dit lid genoemde vakantie, met inachtneming van het bepaalde in lid 4. 

 

e. Voor werknemers in de 3-ploegendienst zal de werkgever een extra 

vrije dag met behoud van het maandinkomen vaststellen. 

 

3. Duur der vakantie voor werknemers in de 5-ploegendienst  

a. De werknemer in 5-ploegendienst verwerft per vakantiejaar recht op 

een vakantie met behoud van salaris van 24 diensten. De werknemer die 

slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is 

(geweest), heeft recht op een evenredig deel van de in dit lid genoemde 

vakantie, met inachtneming van het bepaalde in lid 4. 
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b. In afwijking van de in lid 3a. van dit artikel genoemde vakantierechten 

per vakantiejaar hebben werknemers die onderstaande leeftijd hebben 

bereikt, gelet op de verminderde belastbaarheid en bescherming van 

hun gezondheid, recht op de volgende vakantie met behoud van salaris: 

 

45 jarigen 25 diensten 

50 jarigen 26 diensten 

55 jarigen 27 diensten 

58 jarigen 30 diensten 

59 jarigen 32 diensten 

60 jarigen 36 diensten 

61 jarigen 42 diensten 

61> jarigen 42 diensten 

 

4. Berekening aantal vakantiedagen 

Voor de berekening van het aantal vakantiedagen wordt een werknemer die 

vóór of op de 15e van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat 

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

hebben verlaten en wordt een werknemer die ná de 15e van enige maand in 

dienst treedt c.q. de dienst verlaat geacht op de eerste van de navolgende 

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

In afwijking hiervan zal indien het dienstverband korter dan één maand heeft 

geduurd de werknemer een zuiver proportioneel recht op vakantie krijgen. 

 

5. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten 

De werknemer dient bij aanvang van de arbeidsovereenkomst de werkgever 

mede te delen hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) 

verworven doch niet in natura genoten heeft, opdat de werkgever weet op 

hoeveel verlofdagen zonder behoud van salaris de werknemer aanspraak kan 

maken. 

 

6. Aaneengesloten vakantie 

 

a. Van de in lid 2 sub a genoemde vakantie zullen als regel 15 dagen of 

diensten aaneengesloten worden verleend. 

 

b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever 

vastgesteld na overleg met de werknemer. 

Als regel zal zij in de periode van mei tot en met september worden 

genoten. 

 

c. Indien de werkgever echter het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf 

stopzet teneinde gedurende die stopzetting aan alle of een deel der 

werknemers de aaneengesloten vakantiedagen te geven, moeten de 

betrokken werknemers gedurende het daarvoor door de werkgever 

aangewezen tijdvak met vakantie gaan. 
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d. Ingeval een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet een zodanig 

aantal vakantiedagen heeft verworven, dat deze samen met de eventuele 

verlofdagen zonder behoud van salaris als bedoeld in lid 5 van dit 

artikel voldoende zijn voor de sub b bedoelde aaneengesloten vakantie, 

kan de werkgever bepalen dat de betrokken werknemer: 

1. in een andere afdeling van de onderneming dan waartoe hij 

behoort, werkzaamheden moet verrichten en/of 

2. zoveel snipperdagen reserveert als nodig zijn voor de 

aaneengesloten vakantie als bedoeld sub b en/of 

3. bij vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura genoten 

rechten op vakantie reserveert en/of 

4. te veel genoten vakantiedagen inhaalt en wel tot uiterlijk  

31 december van het lopende kalenderjaar, in welk geval de 

inhaal-uren niet worden beloond. 

 

e. Indien de aaneengesloten vakantiedagen samenvallen met een vaste 

snipperdag als bedoel in lid 7 van dit artikel, of met een feestdag als 

bedoeld in artikel 9, zal de aaneengesloten vakantie 

dienovereenkomstig worden verlengd, tenzij de werkgever er de 

voorkeur aan geeft een overeenkomend aantal snipperdagen te doen 

opnemen. 

 

7. Vakantiedagen 

 

a. In overleg met de Ondernemingsraad kan de werkgever 3 

vakantiedagen als vaste snipperdagen aanwijzen, welke aanwijzing als 

regel bij de aanvang van het kalenderjaar geschiedt. 

 

b. De werknemer kan de overblijvende snipperdagen opnemen op het 

tijdstip dat door hem wordt gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich 

hiertegen naar het oordeel van de werkgever verzetten. 

 

8. Niet opgenomen vakantie 

 

Indien wettelijke vakantierechten niet vóór 31 maart direct volgend op het 

vakantiejaar waarin zij zijn verworven door de werknemer zijn opgenomen, is 

de werkgever gerechtigd data vast te stellen waarop de werknemer deze 

dagen zal genieten.  

 

9. Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking der 

werkzaamheden 
 

a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende 

welke hij wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen 

aanspraak op in geld vastgesteld salaris heeft. 

 

b. 1. De werknemer verwerft echter wel vakantierechten indien hij zijn 

werkzaamheden niet heeft verricht wegens: 
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- ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door opzet van de 

werknemer; 

- het anders dan voor oefening en opleiding, als dienst-

plichtige zijn opgeroepen ter vervulling van zijn militaire 

dienst of vervangend dienst; 

- het genieten van verlof gebaseerd op in een vorige arbeids-

overeenkomst verworven doch niet opgenomen verlof; 

- het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een 

door de vakvereniging van de werknemer georganiseerde 

bijeenkomst; 

- niet verwijtbare werkloosheid bij handhaving van het 

dienstverband; 

- zwangerschap of bevalling. 

 

Met vakantie wordt in dit sublid gedoeld op zowel de wettelijke als de 

bovenwettelijke vakantierechten. 2. Indien een onderbreking der 

werkzaamheden als bedoeld onder 1 van dit sub-lid in meer dan één 

vakantiejaar valt wordt het in een vorig jaar vallend deel der 

onderbreking bij de berekening van de periode van afwezigheid mee in 

aanmerking genomen. 

 

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

nog niet heeft bereikt en niet meer leerplichtig is, verwerft vakantie-

rechten over de tijd welke hij besteedt aan het volgen van onderricht 

waartoe de werkgever hem krachtens de wet in de gelegenheid moet 

stellen. 

 

10. Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere dagen waarop 

geen arbeid wordt verricht 
 

a. Dagen, waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een der 

redenen, genoemd in lid 9 sub b onder 1 en sub c alsmede in artikel 10 

lid 2 sub a, b, c, g en h gelden niet als vakantiedagen.  

 

b. Indien een der sub a genoemde verhinderingen echter eerst intreedt 

tijdens een vastgestelde vakantie of snipperdag, zullen de dagen, 

waarop die verhindering zich voordoet, wel als vakantiedagen worden 

geteld indien de werknemer niet vóór de aanvang van die vastgestelde 

vakantie of snipperdag aan de werkgever heeft medegedeeld dat die 

verhindering zich zou voordoen.  

Indien het in de gevallen van artikel 10 lid 2 sub a, b, c, g en h niet 

mogelijk is de mededeling vooraf te doen kan deze ook onmiddellijk na 

afloop van de vakantie of snipperdag geschieden. 
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Het vereiste van voorafgaande mededeling geldt niet indien de 

verhindering te wijten is aan arbeidsongeschiktheid van de werknemer 

en deze arbeidsongeschiktheid door de controlerende instantie wordt 

geaccepteerd dan wel door een medische verklaring wordt gestaafd, 

respectievelijk over die dagen een wettelijke uitkering ter zake van 

ziekte is ontvangen. Bovendien moet de behandelend arts verklaren, dat 

de werknemer zodanig in zijn bewegingsvrijheid beperkt was dat de 

bedoeling van de vakantie in genen dele tot haar recht is kunnen komen. 

 

c. Indien ingevolge het sub b bepaalde aanvankelijk vastgestelde 

vakantiedagen niet als zodanig worden gerekend zal de werkgever na 

overleg met de werknemer nieuwe data vaststellen waarop die dagen 

alsnog kunnen worden genoten. 

 

d. Indien de werknemer arbeidsongeschikt is en tijdens deze 

arbeidsongeschiktheid op vakantie wenst te gaan dan zal hij 

voorafgaand hieraan overleg plegen met werkgever en arbodienst.  

 

11. Vakantie bij ontslag 

 

a. Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer 

desgewenst in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende 

vakantie op te nemen met dien verstande dat deze dagen niet eenzijdig 

in de opzeggingstermijn mogen worden begrepen. 

 

b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opge-

nomen, zal hem voor elke niet genoten dag een evenredig salarisbedrag 

worden uitbetaald, zonder dat hierbij het bepaalde van lid 12 in acht 

behoeft te worden genomen. 

 

c. Te veel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het 

salaris verrekend. 

 

d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de arbeids-

overeenkomst een verklaring uit waaruit blijkt de duur van de vakantie 

zonder behoud van salaris welke de werknemer op dat tijdstip nog 

toekomt. 

 

12. Vervallen en Verjaren van vakantiedagen 

 

Wettelijkevakantierechten, welke niet zijn opgenomen voor het tijdstip 

liggend een half jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de 

aanspraak is ontstaan, vervallen. Bovenwettelijke vakantierechten, welke niet  

zijn opgenomen voor het tijdstip liggend 5 jaar na de laatste dag van het 

kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan, verjaren.  
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13. Vervangende schadevergoeding 

 

Rechten op het genieten van vakantiedagen kunnen behoudens in het lid 11 

sub b bedoelde geval nimmer worden vervangen door een schadevergoeding 

in geld. 

 

 

14. Uitvoeringsbepalingen 

 

 De werkgever kan bepalen, dat de werknemer behoudens in geval van 

overmacht de aanvraag voor vakantie- of snipperdagen een bepaalde termijn 

voor de begeerde datum moet indienen. 
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Artikel 12 A 

 
Vakantietoeslag 

 

1. Aan de werknemer die op 1 juni ten minste 12 maanden onafgebroken in 

dienst van de werkgever is, wordt een vakantietoeslag uitgekeerd ter grootte 

van 8% van zijn roosterinkomen op jaarbasis met inachtneming van een 

minimum van € 1790,10,- per 1 oktober 2012 per vol vakantiejaar 

dienstverband voor functievolwassen werknemers.  

Het roosterinkomen op jaarbasis bedraagt 12 maal het maandinkomen dat in 

de voorafgaande 12 maanden door de werknemer is verdiend. 

 

2. Aan de werknemer die op 1 juli geen volledig jaar in dienst is, wordt de 

vakantietoeslag naar evenredigheid over volle maanden dienstverband 

uitgekeerd. 

 

3. De werknemer, waarmee het dienstverband wordt beëindigd, ontvangt een 

vakantietoeslag evenredig aan het aantal maanden dienstverband sedert de 

voorafgaande 1 juli. 

 

4. In afwijking van het bepaalde in voorgaande leden, zal door de werkgever aan 

de werknemer die aanspraak maakt op een vakantietoeslag krachtens de Wet 

op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, een zodanige aanvulling op die 

vakantietoeslag worden betaald, dat de werknemer in totaal een vakantie-

toeslag ontvangt, welke overeenkomt met hetgeen waarop hij volgens de 

leden 1,2 en 3 van dit artikel aanspraak zou hebben gemaakt, indien hij niet 

arbeidsongeschikt zou zijn geweest. 

 

5. De vakantietoeslag wordt uitgekeerd in de maand mei. 
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Artikel 12 B 

 
Eindejaarsuitkering  

 

1. Iedere werknemer die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst van 

de werkgever is en gedurende het gehele kalenderjaar in dienst van de 

werkgever blijft, heeft recht op een eindejaarsuitkering die 6.7% van 12 maal 

het maandinkomen over de maand december bedraagt. 

 

2. Indien een werknemer na 1 januari van enig jaar in dienst treedt heeft hij 

slechts aanspraak op een gedeelte van de uitkering naar rato van het aantal 

dagen dat hij gedurende het kalenderjaar in dienst van de werkgever is 

geweest. 

 

3. Indien met een werknemer die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in 

dienst van de werkgever is, het dienstverband wordt verbroken voor het einde 

van het kalenderjaar, heeft de werknemer slechts aanspraak op een gedeelte 

van de uitkering naar rato van het aantal dagen dat hij gedurende het 

kalenderjaar in dienst van de werkgever is geweest. 

 

4. Indien voor een werknemer gedurende het kalenderjaar een wijziging is 

opgetreden in de individueel overeengekomen arbeidsduur dan wel in het 

dienstrooster, dan zal bij de vaststelling van de eindejaarsuitkering hiermee 

rekening worden gehouden. 

 

Artikel 12 C 

 
Spaarloonregeling 

 

1. Er geldt een spaarregeling waarvan de tekst opgenomen is in Bijlage V. 

Indien wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geven zullen partijen in overleg 

treden om de regeling (tussentijds) aan te passen dan wel in te trekken. 

 

2. De spaarloonregeling wordt jaarlijks automatisch aangepast aan de wettelijke 

verhoging, uitgaande van het huidige fiscale regime; 
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Artikel 13 A 
 

Zorgverzekering 

 

De werkgever heeft een regeling in overleg met de OR uitgewerkt. De regeling is 

opgenomen in de personeelsgids.  

 

Artikel 13 B  
 

Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval 

 

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

in staat is de bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van 

artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luiden vanaf 1 januari 2004) en de 

Wet arbeid en zorg, voor zover hierna niet anders is bepaald: 

 

2. a. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 

Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 

weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% 

van het netto maandinkomen, tot maximaal het voor de werknemer 

geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet SV, 

worden doorbetaald. 
 

b. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 

Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in 

artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke 

loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. 

 

c. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 
Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd 

in artikel 7:629 BW zal aan de werknemer 80% van het maandinkomen, 

tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op 

grond van de Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. 
 

d. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 

weken 
Indien de zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie het tweede 

ziektejaar in ieder geval 13 weken op arbeids-therapeutische basis werkt 

zal de werkgever aan het einde van het tweede ziektejaar met 

terugwerkende kracht een aanvulling geven tot 90% van het in sub b. 

bedoelde inkomen. 

 

Voor werknemers die zodanig ziek zijn dat terugkeer in het 

arbeidsproces uitzichtloos is, kan de werkgever na het tweede ziektejaar 

met terugwerkende kracht een aanvulling geven tot 200%.  

 

Wanneer de zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie ontslag 

neemt bij de werkgever vanwege een aanstelling bij een nieuwe 



Collectieve arbeidsovereenkomst  MONDO MINERALS-AMSTERDAM   

Pagina  40 

werkgever na ten minste 6 maanden aansluitend ziek te zijn geweest, 

heeft de werknemer recht op 50% van de resterende loonbetaling bij 

ziekte. 

 

e. Afspraken betreffende de periode na het tijdvak van de eerste 104 

weken 

Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% zal de werknemer 

bij herplaatsing minimaal 70% van zijn oude inkomen ontvangen. 

Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer tussen de 35-80% (WGA) 

zal werkgever zich maximaal inspannen om de werknemer ten minste 

50% van zijn resterende verdiencapaciteit te laten benutten. Indien 

betrokken werknemer mogelijkheden ziet om buiten de onderneming 

een hogere loonwaarde te realiseren kan werknemer aanspraak maken 

op een scholingsbudget van maximaal € 8000,-.  

Indien herplaatsing binnen de organisatie niet mogelijk is stelt 

werkgever een re-integratiebudget van maximaal € 8000,- ter 

beschikking. 

 

3. Onder netto-inkomen als bedoeld in het 2e lid van dit artikel wordt verstaan 

het gederfde roosterinkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen indien 

hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest onder aftrek van de sociale 

verzekeringspremies welke normaliter ingehouden worden. 

 

4. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling c.q. aanvullingen worden beëindigd 

wanneer de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

 

5. De werkgever heeft het recht om de in artikel 629 BW en in dit artikel 

bedoelde loondoorbetaling c.q. aanvullingen te weigeren 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 aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt 

en daardoor de toetsing van de voor de functie opgestelde 

belastbaarheideisen niet juist kon worden uitgevoerd; 

 

zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 

 

c. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht of niet meewerkt 

aan door de werkgever of een deskundige gegeven redelijke 

voorschriften of maatregelen om passend werk te vinden; 

 

d. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of 

bijstelling van een plan van aanpak tot re-integratie. 

 

Loonbetaling en aanvullingen op te schorten dan wel te weigeren ten 

aanzien van de werknemer die: 



Collectieve arbeidsovereenkomst  MONDO MINERALS-AMSTERDAM   

Pagina  41 

f. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij 

ziekte (controle voorschriften). 

 

Aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 

g. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde 

second opinion van het UWV dan wel de Arbodienst; 

 

h. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheids-middelen 

dan wel de voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid 

overtreedt. 

 

Daarnaast kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien 

de werknemer de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte 

(controlevoorschriften) niet naleeft.  

 

6. Teneinde het ziekteverzuim terug te dringen c.q. niet verder te laten stijgen, 

geldt de volgende positieve arbeidsvoorwaardelijke prikkel. 

 De werknemer die van 1 juli tot en met 31 december van enig kalenderjaar 

zich niet ziek meldt, ontvangt een bonus van 9,28% van zijn bruto 

maandinkomen over december. De werknemer die van 1 januari tot en met 30 

juni van enig kalenderjaar zich niet ziek meldt, ontvangt een bonus van 6,96% 

van zijn maandinkomen over de maand juni. 

 De werknemer die zich gedurende een geheel kalenderjaar niet ziek meldt, 

ontvangt een bonus van 18,56% van zijn maandinkomen over de maand 

december. De werknemer kan er voor kiezen deze bonus in tijd dan wel in 

geld te laten uitkeren.  
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Artikel 13 C 

 

Verzekering van het WGA-hiaat 
 

Voor een eventuele WIA-hiaatverzekering zal Mondo Minerals bemiddelend 

optreden. De premie van de verzekering is voor rekening van de werknemer en 

wordt ingehouden op het maandsalaris.  

 

 

Artikel 13 D  

 

Inhouding WGA premie 

 
Vanaf 1 januari 2009 houdt Mondo Minerals 50% van de wettelijke WGA-premie 

(gecorrigeerd voor de eventuele ‘rentehobbelcompensatie’) in op het loon van de 

werknemer.  
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Artikel 14 

 

Uitkering bij overlijden 
 

Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een over-

lijdensuitkering worden verstrekt, gelijk aan het bedrag van het de werknemer 

laatstelijk rechtens toekomend salaris 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 de 

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

 

Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 

 

a. de langstlevende der echtgenoten, mits deze niet duurzaam gescheiden leef-

den; 

 

b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden 

leefden: 

 de minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen. 

 

Onder laatstelijk rechtens toekomend salaris wordt in dit artikel verstaan het 

laatstelijk genoten salaris vermeerderd met oververdiensten, ploegentoeslag, 

beloningen voor overwerk voor zover deze extra beloningen niet een incidenteel 

karakter dragen, vakantietoeslag en vast overeengekomen jaarlijkse uitkeringen. 

 

Geen uitkering is verschuldigd, indien tengevolge van het toedoen van de werk-

nemer geen aanspraak bestaat op een uitkering krachtens de Wet op de Arbeids-

ongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 
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Artikel 15  

 

Flexibele pensioenregeling 
 

1. Pensioenregeling 

 

Met ingang van 1 januari 2005 wordt er, mede als gevolg van gewijzigde wet- en 

regelgeving, een nieuwe flexibele pensioenregeling ingevoerd. Een kort overzicht 

van de belangrijkste uitgangspunten van de pensioenregeling is opgenomen in 

Bijlage VI B van deze CAO. Het reglement van deze pensioenregeling zal in 

overleg tussen werkgever en vakorganisatie worden opgesteld. 

 

2. Vergoeding advieskosten bij inkoop pensioen  

 

Indien een werknemer met pensioen gaat  en in verband daarmee onafhankelijk 

advies nodig heeft voor de inkoop van zijn pensioen dan vergoedt  de werkgever de 

kosten daarvan met een maximum van € 500,- incl BTW, na overlegging van de 

desbetreffende factuur. 
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Artikel 16 

 

Nadere regelingen 
 

De werkgever kan nadere regelingen ten aanzien van de arbeid binnen de onder-

neming vastleggen. 
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Artikel 17 

 

Tussentijdse wijzigingen 
 

1. In geval van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economische 

verhoudingen in Nederland zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van 

deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigingen in de salarisbepalingen aan 

de orde stellen. 

 

2. In geval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er 

inderdaad sprake is van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-

economische verhoudingen in Nederland zal over deze vraag binnen 4 weken 

een advies aan de Stichting van de Arbeid worden gevraagd dat partijen zal 

binden. 

 

3. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden nadat deze aan 

de orde zijn gesteld, geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij welke 

de wijzigingen heeft voorgesteld gerechtigd deze collectieve 

arbeidsovereenkomst met een termijn van een maand per aangetekend 

schrijven aan de andere partij op te zeggen. 
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Artikel 18  

 

Duur der CAO 
 

Deze CAO treedt in werking op 1 oktober 2012 en eindigt van rechtswege per 30 

september 2013. 

 

 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen: 

 

 

 

 

Partij ter ene zijde: Partij ter andere zijde: 

 

 

 

 

“MONDO MINERALS B.V.” FNV Bondgenoten 

te Amsterdam te Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie Voorzitter 

 

 

 Secretaris 
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BIJLAGE I als bedoeld in artikel 7 
 

Functiegroepen 

 

Groep: Punten: Functie: 

I 0-40 

II 40-60 

III 60-80 

IV 80-100 operator 

V 100-120 

VI 120-140 onderhoudsmonteur 

VII 140-160 

VIII 160-180 ploegbaas 

IX 180-200 

X 200-220 
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Bijlage II 
 

Salarisschalen per 1 oktober 2012 
     (Schaal 2011 + 2%) 

         

           PRODUCTIE 
         

           

  
Schaal 

I 
Schaal 

II 
Schaal 

III 
Schaal 

IV 
Schaal 

V 
Schaal 

VI 
Schaal 

VII 
Schaal 

VIII 
Schaal 

IX 
Schaal 

X 

0 1815 1862 1921 1998 2085 2185 2338 2540 2756 3064 

1 1854 1903 1966 2052 2148 2255 2414 2623 2850 3168 

2 1889 1944 2011 2106 2215 2323 2491 2703 2947 3271 

3 1931 1984 2058 2162 2283 2392 2568 2790 3043 3375 

4 1964 2024 2102 2215 2348 2459 2642 2871 3135 3480 

5   2069 2146 2271 2418 2531 2720 2955 3234 3582 

6     2192 2326 2484 2595 2795 3039 3327 3683 

7           2663 2871 3118 3423 3786 

8                   3890 

Aanloopschaal 
Schaal 

I 
Schaal 

II 
Schaal 

III 
Schaal 

IV 
Schaal 

V 
Schaal 

VI 
Schaal 

VII 
Schaal 

VIII 
Schaal 

IX 
Schaal 

X 

Ondergrens 1556 1615 1675 1735 1822 1943 2093 2303 2510 2810 

Bovengrens 1764 1813 1872 1933 2015 2124 2273 2452 2661 2961 
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BIJLAGE IIA 

 

Regeling gebruik aanloopschaal MONDO MINERALS 
 

Een nieuwe medewerker wordt ingedeeld in de salarisgroep conform de classificatie 

van de betreffende functie. 

 

Indien de medewerker nog niet over de werkervaring en / of kennis beschikt 

benodigd voor een goede uitoefening van de functie kan de medewerker voor 

maximaal 12 maanden in de aanloopschaal van de betreffende salarisgroep geplaatst 

worden. Het aanvangssalaris in de aanloopschaal kan vastgesteld worden op een 

bedrag liggend op of boven de ondergrens en op of lager dan de bovengrens; de 

vaststelling van het aanvangssalaris is afhankelijk van de hoeveelheid kennis en 

ervaring die de betreffende werknemer inbrengt. 

 

Met de medewerker wordt afgesproken hoe en in welke termijn(en) hij / zij 

doorgroeit naar 0 functiejaren in deze salarisgroep. Dit wordt schriftelijk vastgelegd. 
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BIJLAGE III   
 

Regeling partieel leerplichtigen 

 

 a. Voor een werknemer, die partieel leerplichtig is, geldt dat de in de 

collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde normale werktijd voor 

hem naar evenredigheid wordt verminderd met het aantal uren waarop 

hij aan de verplichtingen van de leerplicht voldoet. 

 

 b. Over de tijd, waarop een werknemer ter vervulling van zijn wettelijke 

leerplicht een onderwijsinstelling moet bezoeken, is geen salaris 

verschuldigd en geldt dat het in de collectieve arbeidsovereenkomst 

vastgestelde salaris voor hem naar evenredigheid wordt verminderd. 

 

 c. Het aantal in de collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde basis-

vakantiedagen zal met inachtneming van de relatie, die bestaat tot de 

normale werktijd van betrokkene, in evenredigheid voor hem worden 

verminderd. 

 

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

zou hebben moeten bezoeken of van die instelling vakantie geniet, kan 

hij niet verplicht worden in de onderneming werkzaam te zijn. 

 

 e. In geval een werknemer toch op een van de in d. bedoelde dagen 

vrijwillig arbeid verricht, zal hij daarvoor het normale voor een dag 

geldende salaris ontvangen (zonder overwerktoeslag). 

 Pas als de voor die dag in de onderneming volgens dienstrooster 

geldende arbeidstijd wordt overschreden, gaat de dan geldende 

overwerktoeslag in. 

 

 Het werken op een zogenaamde schooldag of een schoolvakantiedag 

brengt geen wijziging in het berekende aantal vakantiedagen, zoals 

bepaald in c. 
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BIJLAGE IV 
 

A. Scholing en vorming jeugdigen/Vakopleiding/Subsidies 

 

 Niet-leerplichtige werknemers, tot en met de leeftijd van 18 jaar worden in de 

gelegenheid gesteld gedurende de daarvoor benodigde tijd tot een maximum 

van twee halve dagen of één dag per week met behoud van salaris deel te 

nemen aan cursussen van erkende vormingsinstituten. 

 Deelnemende werknemers, die tijdens enig cursusjaar de 19-jarige leeftijd 

bereiken, kunnen het betreffende cursusjaar voltooien. 

 Indien voor het deelnemen aan een cursus reiskosten moeten worden gemaakt 

zal de werkgever daarvoor een redelijke tegemoetkoming geven. 

 Indien ter afsluiting van een cursusjaar en derhalve binnen het programma 

van de vormingsinstituten een werkkamp wordt georganiseerd, kan de 

betreffende werknemer daaraan in beginsel deelnemen. 

 

B. Vakopleiding 

 

Werknemers tot en met de leeftijd van 20 jaar, die aan de daarvoor te stellen 

eisen voldoen, worden in de gelegenheid gesteld met behoud van salaris, 

hetzij een opleiding te volgen binnen het kader van het leerlingstelsel, hetzij 

met toestemming van de werkgever een vakopleiding te volgen die niet onder 

het leerlingstelsel valt, gericht op een binnen de onderneming te vervullen 

functie. 

Voor zover deze opleiding via avondonderwijs wordt genoten worden de 

betreffende werknemers 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. 

 

Wanneer gedurende drie avonden per week onderwijs wordt gevolgd zal 

worden nagegaan of het redelijk is de betrokkenen binnen de onderneming 

één ochtend of middag per week de gelegenheid te geven het aan de opleiding 

verbonden huiswerk te maken. 

Indien van een werknemer regelmatig blijkt dat hij bovenstaande faciliteiten 

niet aanwendt voor het volgen van onderwijs respectievelijk het maken van 

huiswerk verbonden aan de vorming en vakopleiding, zulks ter beoordeling 

van de werkgever in overleg met de cursusleiding, kan de werkgever de 

genoemde faciliteiten intrekken. 

 

Cumulatie van A en B vindt niet plaats. 

 

C. Kosten van scholing 

 

De cursuskosten voor niet functie gerichte maar wel op de arbeidsmarkt 

gerichte scholing zullen – mits binnen redelijke grenzen – worden vergoed 

door de werkgever.  
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Het initiatief voor scholing kan komen van zowel werkgever als werknemer. 

Werkgever en werknemer dienen overeenstemming te bereiken over de vraag 

of er al dan niet sprake is van arbeidsmarktgerichte scholing. Het volgen van 

voor de functie noodzakelijke scholing geniet prioriteit boven het volgen van 

niet-functiegerichte scholing 

 
D. Subsidies 

 

Indien het bedrijf gebruik wenst te maken van subsidies uit het Europees 

Sociaal Fonds, loopt de aanvraag via het Opleidingsfonds Vakopleiding 

Procesindustrie (OVP). 
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BIJLAGE V  
 

(Premie) Spaarregeling 

 

 De werknemer legt netto een bedrag (spaardeel) in de werkgever legt dit 

bedrag er bruto bij (de premie). 

 

 Maximum spaardeel bedrag werknemer is € 600,- per jaar. 

 

 Van het max. spaardeel mag 1/12 gespaard worden per maand. 

 

 Deblokkeren kan per maand per jaar voor de volgende doelen:  

 

 Aankoop eigen woning. 

 (Extra) aflossing hypotheek. 

 Betaling premie levensverzekering. 

 Aanschaf beurs genoteerde effecten. 

 Aflossen lijfrente verzekering. 

 

 Deblokkering is eveneens mogelijk als het dienstverband wordt beëindigd. 

 

 De regeling loopt van januari tot januari en komt eenmaal per jaar vrij en 

wordt overgemaakt samen met het december salaris. 

 

 Deelname aan de regeling geschiedt op vrijwillige basis. 
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BIJLAGE VI A  
 

Protocol Wet verbetering poortwachter 

 Indien werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten de aanvraag 

voor een IVA/WGA -uitkering uit te stellen, dan zal de werkgever het 

maandsalaris doorbetalen / aanvullen conform het bepaalde in art 13B, lid 2, 

sub c en d.  

 

 Tijdens het re-integratieproces is werkgever verplicht zich in te spannen om de 

betrokken werknemer (rekening houdend met diens beperkingen) te 

herplaatsen in de eigen functie. Als herplaatsing in de eigen functie niet 

mogelijk is, moet de werkgever zich inspannen om de werknemer te 

herplaatsen in een andere functie binnen het bedrijf. 

Indien werkgever aannemelijk kan maken, dat er geen andere functie voor de 

betrokken werknemer is, dan wel geen geschikte functie te maken is door een 

andere groepering van taken/of een aanpassing van de werkomgeving en/of de 

gebruikelijke prestatienormen, zal het plan van aanpak worden gericht op het 

vinden van passend werk buiten het bedrijf van werkgever. 

 

 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 om een second opinion aan te 

vragen bij het UWV. De werknemer dient deze second opinion binnen 10 

dagen na dagtekening van het gedane schriftelijke aanbod aan te vragen. 

Werkgever informeert de werknemer uitdrukkelijk over de 

arbeidsvoorwaardelijke aspecten en uitkeringsvoorwaardelijke gevolgen van 

het al dan niet aanvaarden van een (passende) arbeidsplaats.  

 

 Indien de werknemer gedurende de procedure van de second opinion voorals-

nog het passende werk weigert dan zal de loondoorbetaling conform de 

WULBZ plaatsvinden (doorbetaling 70 % van het maandinkomen). Indien het 

UWV tot het oordeel komt dat de weigering van de werknemer terecht is 

geweest dan wordt met terugwerkende kracht het maandinkomen aangevuld 

conform de bepalingen van art. 13B, lid 2. 

 

 Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en het 

UWV zou aansluitend tot het oordeel komen dat deze weigering onterecht is, 

zal de weigering geen gevolg hebben voor het maandinkomen van de 

werknemer vanaf de datum van de uitspraak van het UWV, mits de 

werknemer de aangeboden arbeid alsnog direct (de dag volgend op de 

ontvangst van de UWV-beschikking) aanvaardt. Dit geldt ook wanneer het 

gaat om een aanbod bij een andere, externe werkgever. 
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 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 IVA/WGA-uitkering en aanvraag 

persoonsgebonden budget. 

 

 De re-integratiediensten kunnen worden geleverd door de Arbo-dienst 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. Deze keuze zal in overleg met de ondernemingsraad 

geschieden.  

 

 Bij interne herplaatsing op een lager functieniveau is het bepaalde in artikel 

13B, lid 2 van toepassing. 

 

 Bij externe herplaatsing vindt na 13 weken een eerste evaluatie plaats. Tussen 

betrokken partijen vindt op dat moment overleg plaats of tot definitieve 

plaatsing kan worden overgegaan. Bij twijfel kan de periode nogmaals met 4 

weken verlengd worden, waarna een definitief besluit zal worden genomen. 

Indien een werknemer bij een andere werkgever definitief wordt geplaatst, zal 

van geval tot geval worden bezien hoe de arbeidsrechtelijke en financiële 

gevolgen van deze plaatsing moeten worden afgewikkeld. Voorafgaand aan 

het definitieve besluit kunnen werkgever en werknemer in overleg treden. 

Werknemer kan zich eventueel laten adviseren door een externe deskundige. 

Het advies van laatst genoemde is niet bindend voor de werkgever. 
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BIJLAGE VI B 

 

Flexibele pensioenregeling 
 
 

Pensioenstelsel: beschikbare premie regeling 

 

Aanspraken: kapitaal bij leven 

 arbeidsongeschiktheidpensioen 

 nabestaandenpensioen 

 wezenpensioen 

 

Pensioendatum: 65 jaar 

 

Pensioenfranchise: € 12.898,-- (niveau 2011) 

 

Werknemersbijdrage: geen (premievrij) 

 

Premie: leeftijdsstaffel met opbouwpercentage van 2.25% 
(*)

 

 

Leeftijd t/m 20 0.00% 

Leeftijd 21 6.90% 

Leeftijd 25 8.40% 

Leeftijd 30 10.20% 

Leeftijd 35 12.50% 

Leeftijd 40 15.20% 

Leeftijd 45 18.70% 

Leeftijd 50 23.00% 

Leeftijd 55 28.60% 

Leeftijd 60 36.10% 

 

(*) fiscaal maximaal tabel 

 

 

Het reglement is in overleg met FNV Bondgenoten opgesteld;  

 

Aan het bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend. Voor een volledig 

overzicht dient de pensioenregeling te worden geraadpleegd. 
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BIJLAGE VII Protocollen 
 

1. Naamgeving CAO per 1 juli 2006 / overgangsbepaling 

 

De voorliggende CAO voor Mondo Minerals B.V. / Productiepersoneel 

vervangt met ingang van 1 juli 2006 de CAO van B.V. Algemene Industriële 

Mineraal- en Ertsmaatschappij “A.I.M.E.- Amsterdam”; zulks als gevolg van 

de volledige fusie tussen “B.V. A.I.M.E.” en Mondo Minerals B.V. 

Niet-productiepersoneel dat vóór 1 juli 2006 in dienst was en onder de 

werkingssfeer van de “A.I.M.E.”-CAO viel, blijft onder de werkingssfeer van 

de CAO voor Mondo Minerals B.V. vallen. 

 

2. Integratie arbeidsvoorwaarden A.I.M.E. en Mondo Minerals locatie 

Amsterdam / april 2001 

 

 De werkgever zal met ingang van 1 april 2001 voor werknemers van Mondo 

Minerals B.V. locatie Amsterdam de bepalingen volgen van de CAO voor 

AIME B.V. Dit geldt echter niet voor de CAO-bepalingen inzake: 

 Salarisschalen en de bijbehorende systematiek 

 De arbeidsduur/ATV 

 Eindejaarsuitkering 

 De niet-ziek-zijn-bonus regeling is ook van toepassing op Mondo Minerals 

medewerkers per 1 april 2001. 

 

3. Arbeidsvoorwaarden medewerkers Mondo Minerals locatie Amsterdam 

 

De Mondo Minerals medewerkers krijgen 5 ATV dagen toegewezen.  

Voor de ATV-dagen geldt dezelfde regeling die is opgenomen in de CAO artikel 6, 

lid 8. 

 

M.b.t. het kantoorpersoneel geldt voor medewerkers die zijn ingedeeld in 

functiegroep 8 of hoger een opzegtermijn van 2 maanden. 

 

4. Employability 

 

1. Overeengekomen is dat jaarlijks een bedrag van € 8.000,= wordt 

gereserveerd voor gehele of gedeeltelijke vergoeding (afhankelijk van 

de aanvragen in relatie tot het beschikbare budget) van cursuskosten 

voor niet functiegerichte maar wel op de arbeidsmarktgerichte scholing. 

Medewerkers die daarvoor in aanmerking wensen te komen dienen 

voor 1 juni aan te geven welke cursus/opleiding zij willen volgen. Op 

basis van deze aanvragen wordt jaarlijks het budget verdeeld. Er geldt 

een maximumbudget van € 1.000,- per werknemer. 
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2. Gedurende het jaar 2013 zal een studie worden gedaan naar duurzame 

inzetbaarheid. Bij deze studie zullen de vakvereniging, de OR en 

klankborden vanuit de organisatie worden betrokken. Mondo Minerals 

BV wil graag komen tot een pakket aan arbeidsvoorwaarden dat de 

duurzame inzetbaarheid en ‘employability’ van de medewerkers 

optimaal ondersteunt. De extra vakantiedagen gebaseerd op leeftijd zal 

in elk geval aandachtspunt zijn binnen deze studie. 

 
5. Pensioenregeling 

 

Eerder gedane toezeggingen in het kader van de garantieregeling 1997 blijven in 

stand. Werknemers die vallen onder deze garantieregeling zijn hiervan reeds op de 

hoogte gebracht. 

 

6. PAGO 

 

Er zal voor het productiepersoneel eenmaal per twee jaar wisselend een klein dan 

wel groot geneeskundig onderzoek worden gehouden. Voor het administratieve 

personeel zal eenmaal per vier jaar een groot geneeskundig onderzoek worden 

gehouden. 

 

7. Vakbondscontributie 
 

Werkgever zal voor de duur van deze CAO faciliteren dat werknemers op vrijwillige 

basis de vakbondscontributie vanuit hun brutoloon betalen. Werknemers kunnen 

hiermee een fiscaal voordeel behalen. 

 

8. Jubilea 

 

In overleg met de OR zal er een regeling worden vastgelegd in de personeelsgids 

met betrekking tot jubilea. Het doel is om hierin de regeling die reeds beschikbaar is 

in Finland te volgen. Deze houdt rekening met jubilea op 10, 20, 30, 35 en 40 jaar 

dienstverband. 

 

9. Werkkostenregeling  

 

Mondo Minerals BV zal in het begin van 2013 onderzoeken (nadat 2012 financieel 

is afgesloten) wat de consequenties van deze nieuwe belastingregels zullen zijn. In 

de loop van 2013 zal Mondo Minerals BV mogelijk in overleg treden over hoe om te 

gaan met eventuele consequenties. 

 

10. Actualiseren cao-tekst 
 

Gedurende de looptijd van de CAO zal een commissie zich bezighouden met het 

leesbaar maken en (juridisch) actualiseren van de tekst van de CAO. 

 


