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Tussen

PepsiCo Nederland BV te Utrecht 
als partij ter ene zijde

en

de FNV te Amsterdam
elk als partij ter andere zijde,

is de navolgende 
collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.
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ARTIKEL 1
Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. werkgever:  de partij ter ene zijde;

b. vakvereniging: de partij ter andere zijde;

c. werknemers:  de werknemer en werkneemster in 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. betalingsperiode: een kalendermaand;

e. week: een aaneengesloten periode van 7 etmalen, waarvan 
de eerste aanvangt op maandagochtend te 0.00 uur;

f. dienstrooster:  een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen 
de werknemers normaliter hun werkzaamheden 
aanvangen, eventueel onderbreken en deze beëindi-
gen;

g. normale arbeidsduur:  het gemiddelde aantal uren per week, gedurende 
welke de werknemers normaliter volgens dienstrooster 
hun werkzaamheden verrichten;

h. uursalaris: bij de vaststelling van het uursalaris zoals bepaald in 
artikel 9 wordt 1/174 deel (21,75 werkbare dagen 
per maand x 8 uur) van het schaalsalaris gehanteerd;

i. uurinkomen: bij de vaststelling van het uurinkomen zoals bepaald 
in artikel 9, wordt 1/174 deel van het schaalsalaris + 
ploegentoeslag gehanteerd;

j. schaalsalaris:  het salaris per maand in een dagdienstrooster als 
geregeld in bijlage II;

k. maandinkomen:  het schaalsalaris vermeerderd met eventuele bijzon-
dere beloningen als bedoeld in artikel 10 lid 2 onder 
a, en/of met een eventuele persoonlijke toeslag als 
bedoeld in artikel 7 lid 7 onder b;
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l. deeltijdarbeid: van deeltijd is sprake indien er conform de individuele 
arbeidsovereenkomst minder wordt gewerkt dan de 
normale arbeidsduur; In geval van deeltijdarbeid 
zijn de bepalingen van deze collectieve arbeids-
overeenkomst zoveel mogelijk, naar rato van de 
individuele arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van 
toepassing;

m. functievolwassen werknemer:  een functievolwassen werknemer is een werknemer 
die geplaatst is in de periodiekenschaal van de 
salarisschaal;

n. ondernemingsraad:  de Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de 
Ondernemingsraden;

o. aanloopschaal: in de aanloopschaal op periodiek A van de desbetref-
fende functiegroep wordt de werknemer geplaatst, die 
niet over de vereiste kundigheden en ervaring beschikt 
om de functie uit te oefenen of volledig uit te oefenen.
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ARTIKEL 2
Algemene verplichtingen werkgever

1. Algemene verplichtingen werkgever

a. De werkgever verbindt zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen.

b. De werkgever verbindt zich generlei actie te voeren of te steunen welk ten doel heeft 
wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde 
arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in de artikelen 8 en 9.

c. De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op 
voorwaarden die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde.

d. Het is de werkgever toegestaan werkzaamheden te laten verrichten door niet in dienst 
van de werkgever zijnde arbeidskrachten, doch die via derden worden aangetrokken 
onder voorwaarde dat de inzet van deze arbeidskrachten per kwartaal wordt 
besproken in de ondernemingsraad.

e. De werkgever zal alleen uitzendkrachten te werk stellen waarop de uitzend CAO van 
toepassing is.

2. Vakbondsfaciliteiten

Met inachtneming en erkenning van de eigen functie en taak van de bestaande 
overlegkanalen, krijgen de vakbonden in de onderneming de gelegenheid om hun leden 
regelmatig te informeren en te raadplegen betreffende bedrijfsaangelegenheden. Hiertoe 
zullen de volgende faciliteiten worden verleend:

a. Vakbonden kunnen gebruik maken van de mededelingenborden voor het doen van 
mededelingen van huishoudelijke aard. Van elke publicatie die bestemd is voor de 
mededelingen borden zal een exemplaar worden toegestuurd aan de HR Directeur 
van de onderneming;

b. Na toestemming van de HR Directeur zal beschikbaarstelling van bedrijfsruimte voor 
vergaderingen van de vakbonden over bedrijfsaangelegenheden mogelijk zijn;

c. De vergaderingen van de vakbonden zullen in beginsel buiten werktijd worden 
gehouden. Werknemers die in verband met hun dienstrooster de vergadering dan niet 
zouden kunnen bijwonen kunnen indien de bedrijfsomstandigheden dit toelaten zo 
nodig vrijaf krijgen, indien zij deze vergadering behoren bij te wonen.

 Indien het verzuim toelaatbaar wordt geacht door de HR Directeur, zal vrijaf met 
behoud van loon worden gegeven;
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d. Na voorafgaande melding aan de HR Directeur zal aan bezoldigde vakbondsfuncti-
onarissen de gelegenheid worden gegeven om tijdens de werktijd contact te hebben 
met in het bedrijf werkzame kaderleden van de vakbonden;

e. De vakbonden geven aan de HR Directeur aan het begin van ieder kalenderjaar op, 
welke werknemers behoren tot de groep kaderleden. Tevens wordt vermeld wie als 
plaatsvervangers zijn aan te merken;

f. De werkgever zal er nauwgezet op toezien dat de werknemers, die een functie in een 
vakbond vervullen, niet op grond daarvan in hun positie worden benadeeld en dat 
ook inzake ontslag ten aanzien van hen dezelfde maatstaven worden aangelegd als 
die, welke gelden voor werknemers, die niet met een dergelijke vakbondsfunctie zijn 
belast;

g. Ten behoeve van een gezamenlijke scholingsactiviteit van de kadergroep van de 
vakvereniging zullen er voor twee kaderleden per locatie twee dagen per kaderlid 
verzuim met behoud van salaris worden toegekend.

3. Werkgelegenheid

De werkgever zal tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet over-
gaan tot ontslag van een in het licht van de omvang van het bedrijf of bedrijfsonderdeel 
aanmerkelijk aantal werknemers, die op het moment van afsluiting ervan in dienst zijn 
of tijdens de duur ervan in dienst worden genomen, tenzij bijzondere omstandigheden 
hem hiertoe noodzaken. In dat geval zal hij hiertoe niet besluiten dan na overleg met 
de vakorganisaties, onverminderd zijn verplichtingen jegens de ondernemingsraad. In 
geval overgegaan zal moeten worden tot collectief ontslag zal de werkgever vóór de 
ontslagaanzegging in overleg treden met de vakorganisaties over de voor de betrokken 
werknemers uit die wijziging voortvloeiende gevolgen.

4. Vacatures

Rekening houdend met de taak en de positie van de ondernemingsraad en met de eisen 
die door een normale bedrijfsvoering worden gesteld zal de werkgever de navolgende 
regels in acht nemen:

a. Bij het vervullen van vacatures binnen de onderneming waarin binnen het promo-
tiebeleid niet kan worden voorzien, zullen de werknemers in die onderneming bij 
voorrang in de gelegenheid gesteld worden hiernaar te solliciteren.

b. De werkgever zal in overleg treden met vakbonden om tot een beleid te komen met 
betrekking tot de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gedurende de 
looptijd van deze CAO. 
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5. Kwaliteit van de arbeidsplaats

Bij het voeren van het algemeen ondernemingsbeleid moet de werkgever dit beleid 
mede richten op een zo goed mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke bescherming 
van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de werknemer binnen de 
onderneming.
Ter bevordering van deze veiligheid en mede ter uitvoering van de wettelijke voorschriften 
ter zake zal de werkgever in samenwerking met de ondernemingsraad - indien nodig - 
regelingen opstellen.

6. Deeltijdarbeid

Rekening houdend met de uitgangspunten van een normale bedrijfsvoering zal de 
werkgever deeltijdarbeid mogelijk maken in de onderneming.

7. Informatie

a. De werkgever zal de vakorganisaties tenminste tweemaal per jaar uitnodigen 
teneinde hen te informeren over de algemene gang van zaken in de onderneming, 
waarbij meer specifiek de ontwikkeling van de werkgelegenheid in kwantitatieve 
zin besproken kan worden. In het kader van deze besprekingen zal de werkgever 
eenmaal per jaar schriftelijk aan de vakvereniging meedelen wat de verwachtingen 
zijn over de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen bij de werkgever;

b. De werkgever zal de vakorganisaties informeren over mutaties in het functiebestand 
die ontstaan door herclassificaties.

8. Gelijke kansen

Met inachtneming van objectief aan de functie verbonden eisen, is het de werkgever niet 
toegestaan om gelijkwaardige werknemers gelijke kansen in de arbeidsorganisatie te 
onthouden op grond van factoren als leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- 
of geloofsovertuiging, huidskleur, ras- of etnische afkomst, nationaliteit en politieke keuze.

9. Regeling werkgeversbijdrage

De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de 
tussen de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en de FNV, CNV Vakmensen en De 
Unie gesloten overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen.

10. Scholing voor behoud van werk

Indien de werkgever gebruik wenst te maken van subsidies uit het Europees Sociaal 
Fonds (ESF), loopt de aanvraag via de Stichting Opleidingsfonds voor de Levensmid-
delenindustrie (SOL); in voorkomende gevallen verstrekt de werkgever een vrijwillige 
bijdrage aan de SOL teneinde het fonds in de gelegenheid te stellen zorg te dragen voor 
publiekrechtelijke cofinanciering.
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ARTIKEL 3
Algemene verplichtingen van de vakvereniging

1. Algemene verplichtingen van de vakvereniging

a. De vakverenigingen verbinden zich hun verplichtingen als gevolg van deze collectie-
ve arbeidsovereenkomst te zullen nakomen.

b. De vakverenigingen verbinden zich met alle hen ten dienste staande middelen 
nakoming van deze overeenkomst door hun leden te zullen bevorderen, generlei 
actie te zullen voeren of te zullen ondersteunen, welke beoogt wijziging te brengen in 
deze overeenkomst, op een andere wijze dan omschreven in de artikelen 19 en 20 
en daarbij hun krachtige medewerking te zullen verlenen tot ongestoorde voortzetting 
van het bedrijf.

2. Vakbondscontributie

PepsiCo zal de vakbondscontributie fiscaal faciliteren; dat wil zeggen dat het brutoloon 
van de maand december op verzoek van de werknemer wordt verlaagd met de hoogte 
van de vakbondscontributie tegen uitbetaling van een gelijke netto vergoeding gelijk 
aan de vakbondscontributie, e.e.a. zolang dit fiscaal is toegestaan binnen de Werkkos-
tenregeling. Een door de vakbond te verstrekken jaaropgave dient bij de verrekening te 
worden overhandigd.
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ARTIKEL 4
Algemene verplichtingen van de werknemer

a. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen 
werkzaamheden voor zover deze redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd zo 
goed mogelijk uit te voeren en daar bij alle verstrekte aanwijzingen en werkvoorschriften 
in acht te nemen.

b. De werknemer is gehouden voor wat zijn diensttijd en pauzes betreft, de bepalingen van 
de bij de werkgever van toepassing zijnde dienstroosters in acht te nemen.

c. De werknemer is gehouden ook buiten de op zijn dienstrooster aangegeven uren arbeid 
te verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt.

d. De werknemer is medeverantwoordelijk voor de orde en de veiligheid bij de werkgever 
en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en voorschriften door of 
namens de werkgever gegeven.

e. Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever geen regelmatige 
werkzaamheden verrichten voor derden en zal zich onthouden van het doen van zaken 
voor eigen rekening.

f. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten 
gevolge van zijn dienstverband bekend wordt als bijvoorbeeld over de inrichting van het 
bedrijf, de grondstoffen, bewerking daarvan en de productie.
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ARTIKEL 5
Indiensttreding en ontslag

1. Indiensttreding en ontslag

a. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld:
- de datum van indiensttreding;
- de functie en functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld;
- de aard van het dienstverband evenals de arbeidsduur;
- het maandinkomen en eventueel het aantal periodieken waarop het maandinko-

men is gebaseerd;
- het aantal vakantiedagen.

b. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt het dienstverband aangegaan hetzij:
- voor onbepaalde tijd;
- voor een bepaalde tijdsduur;
- voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden.

2. Proeftijd

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een proeftijd 
van 2 maanden. 
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste 6 
maanden kan geen proeftijd worden afgesproken. 
Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden wordt 
afgesproken geldt een proeftijd van:
- 1 maand, indien een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd voor een 

periode van langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar, dan wel het einde van 
de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld.

- 2 maanden, indien een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd van 2 
jaar of langer.

3. Einde dienstverband

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 2, in welke gevallen het dienstverband wederzijds onmiddel-
lijk kan worden beëindigd, neemt het dienstverband een einde:

a. Voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst:
- Door opzegging door de werkgever met een termijn van een maand, indien de 

dienstbetrekking op de dag van opzegging korter dan vijf jaar heeft geduurd, 
van twee maanden bij een dienstverband van vijf jaar of langer, maar korter dan 
tien jaar, van drie maanden bij een dienstverband van tien jaar of langer, maar 
korter dan vijftien jaar en van vier maanden bij een dienstverband van vijftien 
jaar of langer.
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- Indien door UWV de toestemming bedoeld in artikel 671a lid 1 BW is verleend, 
wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met 
de duur van de periode die aanvangt op de datum waarop het volledige verzoek 
om toestemming is ontvangen en eindigt op de datum van dagtekening van de 
beslissing op het verzoek om toestemming, met dien verstande dat een termijn 
van ten minste een maand resteert.

- Door opzegging door de werknemer met een termijn van een maand, 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 een 
betalingsperiode.

Het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op 
de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

Het bepaalde in artikel 670 BW, derde lid (opzeggingsverbod wegens vervulling 
militaire verbintenissen) is voor de werknemers bedoeld in lid 1b niet van toepassing.

Indien de werkgever op grond van bedrijfseconomische omstandigheden dan wel ten 
gevolge van reorganisatie of verdere automatisering of mechanisering heeft besloten 
tot ontslagaanzegging aan een in het licht van de ondernemersgrootte gezien 
belangrijk aantal werknemers zal hij zich onverwijld met de contracterende vakver-
enigingen in verbinding stellen met het oogmerk om tot overeenstemming te geraken 
over de sociale consequenties en ter bespreking van de noodzakelijke voorlichting.

b. Voor werknemers voor bepaalde tijd in dienst:
- De werkgever informeert de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt over het al 
dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; en bij voortzetting, over de 
voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

- Dit is niet van toepassing indien bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst 
schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een 
kalenderdatum is gesteld; of de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een 
periode korter dan zes maanden.
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ARTIKEL 6
Dienstrooster en arbeidsduur

1. Dienstrooster en arbeidsduur

Iedere werknemer wordt ingedeeld in een:

a. dagdienstrooster; 
Een dagdienstrooster omvat een periode van minimaal 1 week en kent een normale 
arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week. 
In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen 
07.00 en 18.00 uur; de afdeling maintenance werkt op de eerste 6 dagen van de 
week tussen 07.00 uur en 18.00 uur;

b. 2-ploegendienstrooster;
Een 2-ploegendienstrooster omvat een periode van 2 aaneengesloten weken en heeft 
een normale arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week.
In 2-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 of 6 dagen van de week gewerkt, 
waarbij de werknemers beurtelings in een ochtenddienst en een middagdienst zijn 
ingedeeld;

c. 3-ploegendienstrooster;
Een 3-ploegendienstrooster omvat een periode van 3 aaneengesloten weken en heeft 
een normale arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week.
In drieploegendienst wordt normaliter op de eerste 6 dagen van de week gewerkt, 
waarbij de werknemers beurtelings in een ochtenddienst, middagdienst en nacht-
dienst zijn ingedeeld;

d. 5-ploegendienstrooster;
Een 5-ploegendienstrooster omvat een periode van 10 aaneengesloten weken en 
heeft een normale arbeidsduur van gemiddeld 33,6 uur per week.
In 5-ploegendienst wordt normaliter op alle dagen van de week gewerkt, waarbij 
de werknemers regelmatig van dienst wisselen en één van de diensten een ochtend-
dienst, middagdienst of nachtdienst is.

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. 
Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster 
waarin hij zijn werkzaamheden verricht.
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2. Pauze

- In een 3- en 5-ploegendienst vallen de pauzes in de respectievelijk 40 en 33,6 uur. 
In dagdienstrooster en 2-ploegendienstrooster vallen de pauzes niet in de benoemde 
werktijd. 

- Personeelsleden van 60 jaar en ouder hebben per dag recht op een extra pauze van 
15 minuten.

3. Wijziging dienstrooster

Overplaatsing naar een ander soort dienstrooster wordt geacht te zijn ingegaan aan het 
begin van de week, volgend op die waarin de overplaatsing plaatsvindt.
Over algemene dienstroosterwijzigingen waarbij een belangrijk aantal werknemers is 
betrokken, zal de werkgever overleg plegen met de Ondernemingsraad en tot overeen-
stemming komen met de betrokken werknemers
Indien in overleg met de Ondernemingsraad besloten wordt tot invoering of wijziging 
van een dienstrooster, welke verband houdt met arbeid op zondag, zal de werkgever de 
vakverenigingen daarvan tijdig in kennis stellen.

4. Arbeidsduur bekorten

Voor een categorie werknemers zal de vrijheid bestaan de arbeidsduur in overleg met 
de werkgever te bekorten waarbij per niet gewerkte dag of dienst 85% van het inkomen 
door de werkgever zal worden doorbetaald.

Dit geldt voor werknemers van:
62 jaar voor 1 dag/dienst per 3 maanden;
63 jaar voor 1 dag/dienst per 2 maanden;
63½ jaar voor 1 dag/dienst per 6 weken;
64 jaar voor 1 dag/dienst per 3 weken;
64½ jaar voor 1 dag/dienst per week.

5. ADV-dagen

a. Medewerkers krijgen ADV toegekend via de onderstaande tabel:

Rooster Uren per
week

In dienst
vòòr 2006

In dienst tussen
2006 t/m 2017

In dienst vanaf
01-01-2018

Dagdienst 40 uur 11,5 dagen 11,5 dagen 9 dagen

2-ploegendienst 40 uur 11,5 dagen 11,5 dagen 9 dagen

3-ploegendienst 40 uur 23 dagen 9 dagen 9 dagen

* Wanneer werknemer parttime werkt en een contract heeft voor minder dan 40 uur 
per week, dan wordt het ADV-recht naar rato aangepast.

* Werknemers in de 5-ploegendienst met een wekelijkse arbeidsduur van gemiddeld 
33,6 uur hebben geen recht op ADV.
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b. De vaststelling van deze roostervrije dagen zal door de werkgever plaatsvinden 
in overleg met de ondernemingsraad. Op ADV dagen wordt door werknemers 
waarvoor deze zijn vastgesteld met behoud van inkomen niet gewerkt.

c. Een niet opgenomen ADV dag vervalt. Indien de werknemer, wegens arbeidsonge-
schiktheid, korter dan 4 weken, niet in staat was deze dag te genieten, zal in de 
volgende periode een vervangende datum worden vastgesteld.

d. ADV dagen kunnen niet in uren worden opgenomen.

e. Tijdens de looptijd van de CAO 2018-2019 zullen medewerkers in dienst voor 1 
januari 2016 de mogelijkheid hebben om in 2018 en 2019 maximaal 14 ADV 
dagen per jaar te verkopen. Het verzoek om ADV dagen te verkopen kan tweemaal 
per jaar, te weten voor 1 juli en/of voor 1 december schriftelijk bij de Afdeling HR 
ingediend worden en zal in juli en/of december betaalbaar gesteld worden. 

6. Arbeidsduur in het kader van ouderenbeleid

a. Werknemers van 55 jaar en ouder die korter gaan werken zullen van dit korter 
werken geen nadeel ondervinden in de pensioenopbouw.

b. De pensioenopbouw en de premiebetaling voor zowel werknemer als werkgever 
zullen derhalve worden voortgezet op basis van het inkomen behorend bij de 
arbeidsduur die gold van voor het korter gaan werken.

c. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen per jaar 4 weken onbetaald verlof 
opnemen. Over deze periode van onbetaald verlof zal de pensioenopbouw worden 
voortgezet waarbij zowel werkgever als werknemer de premie zullen doorbetalen.

d. Werknemers van 40 jaar en ouder kunnen tijd sparen om die tijd op te nemen na 
het bereiken van de 55-jarige leeftijd. Op jaarbasis kunnen de bovenwettelijke 
vakantiedagen (bij een volledig dienstverband alle vakantiedagen boven de 20) en 5 
ADV-dagen gespaard worden zolang dit binnen de fiscale regels valt. Al de compen-
serende vrije tijd in het kader van overwerk kan eveneens op deze tijdspaarregeling 
bijgeschreven worden. Het opnemen van de gespaarde tijd zal in overleg met de 
werkgever plaatsvinden.
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ARTIKEL 7
Functies

1. Functiegroepen en salarisschalen

a. De functies van de werknemers zijn op basis van ORBA-functiewaardering ingedeeld. 
De indeling is vermeld in bijlage I van deze overeenkomst.

b. Bij elke functiegroep behoort een periodiekenschaal. De schalen zijn opgenomen in 
bijlage II.

c. Iedere werknemer ontvangt bij wijziging van functiegroep schriftelijk mededeling van 
de groep waarin zijn functie is ingedeeld en evt. het aantal periodieken.

d. Werknemers die bij plaatsing in een hogere functie nog niet over de kundigheden en 
ervaringen beschikken welke voor de vervulling van hun functie zijn vereist, kunnen 
gedurende een beperkte tijd, maximaal 1 functiegroep lager worden ingedeeld dan 
met hun functie overeenkomt. Voor alle functies zoals benoemd in deze CAO zal 
bovenstaand tijdvak ten hoogste 3 maanden bedragen met de mogelijkheid van 
verlenging van nog eens maximaal 3 maanden. Voor de functie PT’er ten hoogste 
6 maanden met maximaal 3 maanden verlenging. De afspraken over de inleertijd 
zullen door de werkgever schriftelijk worden vastgelegd.

2. Beroepsprocedure

Indien een werknemer bezwaar heeft tegen de indeling van zijn functie, op basis van 
functiewaardering, kan hij gebruik maken van de volgende beroepsprocedure:

a. De werknemer dient eerst zijn bezwaren schriftelijk in bij de afdeling HR, nadat hij 
hierover overleg heeft gepleegd met zijn direct leidinggevende. De bezwaren dienen 
zoveel mogelijk door argumenten o.a. uitbreiding van werkzaamheden, onjuiste 
functieomschrijving enz. te worden ondersteund. De werkgever bevestigt schriftelijk 
de ontvangst van het bezwaar van de werknemer.

b. Indien de in het vorige lid aangegeven weg niet binnen 3 maanden leidt tot een 
bevredigende oplossing voor de werknemer kan de werknemer zijn bezwaar 
voorleggen aan één der vakorganisaties, partij bij deze CAO. In overleg met de 
betrokken werknemer kan het bezwaar worden voorgelegd aan de functiedeskundi-
gen van de vakvereniging. Deze nemen het bezwaar in behandeling en stellen een 
onderzoek in, waarbij de functiedeskundigen van de werkgever aanwezig zijn. De 
functiedeskundigen van de werkgever en de vakvereniging overleggen gezamenlijk 
met de betrokken werknemer en de werkgever en doen dan een bindende uitspraak.
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3. Functievolwassen werknemers

a. Nieuwe werknemers worden beloond volgens de in bijlage II opgenomen salaris-
schaal. Zij ontvangen bij indiensttreding het schaalsalaris bij 0-periodieken beho-
rende bij de functiegroep waarin hun normaliter uit te oefenen functie is ingedeeld, 
indien zij daarvoor over de vereiste kundigheden en ervaring beschikken.

b. Indien een nieuwe werknemer in een functie elders zoveel in de functie bruikbare 
ervaring heeft verkregen dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op 
basis van 0-periodieke verhogingen te belonen, kunnen hem in overeenstemming met 
die ervaring periodieke verhogingen worden toegekend.

c. Het periode inkomen van de functievolwassen werknemer wordt eenmaal per jaar 
herzien door toekennen van een periodiek en wel na 12 betalingsperioden gerekend 
na indiensttreding, resp. na indeling en vervolgens telkens na 12 betalingsperioden.

d. In afwijking van het hierboven gestelde kan aan functievolwassen werknemers 
uitsluitend in de volgende gevallen, zoals genoemd onder lid 3b, 6, 7 en 8 een 
groter aantal periodieke verhogingen worden toegekend.

4. Niet functievolwassen werknemers

a. Werknemers die (nog) niet over de vereiste kundigheden en ervaring beschikken, 
die behoren bij het normaal uitoefenen van hun functie ontvangen bij indiensttreding 
of plaatsing het salaris behorende bij de aanloopschaal periodiek A van de functie-
groep waarin zij zijn ingedeeld.

b. Bij het verlaten van de aanloopschaal wordt een werknemer, met ingang van de 
betalingsperiode daaropvolgend ingedeeld in de periodieke verhogingenschaal met 
0- periodieken.

5. Waarneming van een hoger ingedeelde functie

Werknemers die een functie waarnemen welke hoger is ingedeeld dan hun eigen functie, 
blijven ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal welke met hun eigen functie 
overeenkomt. Deze werknemers kunnen als volgt eventueel extra worden beloond: de 
werknemer die gedurende tenminste 1 volledige dienst een functie volledig waarneemt 
welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie ontvangt daarvoor een uitkering. Deze 
uitkering wordt toegekend naar evenredigheid van het aantal volledige waargenomen 
diensten op de grondslag van het verschilbedrag bij 0-periodieke verhogingen tussen de 
twee betrokken schalen. Dit met een maximum verschil van 3 functieschalen verhoogd 
met de geldende toeslag voor het werken in twee- respectievelijk drieploegendienst.

Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemers voor wie bij de waardering 
van hun functie met het eventueel waarnemen van een hogere functie al rekening is 
gehouden.
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6. Definitieve overplaatsing naar een hoger ingedeelde functie

Werknemers die definitief worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie worden 
met ingang van de betalingsperiode waarin de plaatsing in de hogere functie heeft 
plaatsgevonden, ingedeeld in de overeenkomende hogere salarisschaal.

Bij indeling in een hogere salarisschaal van een functievolwassen werknemer is de 
verhoging gelijk aan het verschil tussen de betreffende salarisschalen bij 0-periodieken 
c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te brengen 
met het eerstkomende hogere bedrag in de hogere salarisschaal.

7. Plaatsing in een lager ingedeelde functie

a. Door eigen toedoen: werknemers die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid 
of op eigen verzoek worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de 
overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de betalingsperiode 
volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied. Het schaalsalaris 
wordt verminderd met het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 periodieken van 
de twee betrokken salarisschalen of zoveel meer als nodig is om het dichtst daarbij 
liggende lagere schaalsalaris van de nieuwe functiegroep te bereiken.

b. Als gevolg van bedrijfsomstandigheden:
- Werknemers die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde 

functie worden geplaatst, worden met ingang van de eerstvolgende betalings-
periode in de met de lager ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal 
ingedeeld.

- Aan de werknemer wordt via inschaling een schaalsalaris toegekend dat zo min 
mogelijk onder zijn oorspronkelijke salaris ligt. Indien het toekennen van periodie-
ke verhogingen niet toereikend is, wordt het tekort omgezet in een persoonlijke 
toeslag. Deze toeslag maakt geen deel uit van het salaris. Bij herindeling in een 
hogere salarisschaal wordt de toeslag evenveel verminderd als het salaris stijgt.

8. Mindervaliden

Het salaris van hen, die door gebreken niet meer hun oorspronkelijke functie kunnen 
vervullen, alsmede het salaris van voor de vervulling van hun functie minder validen, kan 
door de werkgever in overleg met de vakverenigingen in afwijking van het in dit artikel 
bepaalde, naar redelijkheid worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met 
eventuele uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetgeving.

9. Taakverlichting oudere werknemers

Als functieaanpassing c.q. functieverlichting nodig is op basis van medische indicatie 
van de Arbodienst, zal een dergelijke aanpassing serieus worden overwogen door de 
werkgever.
Werknemers van 55 jaar en ouder zullen door een dergelijke aanpassing geen inkomens-
wijziging ondergaan.
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ARTIKEL 8
Variabele beloning

PepsiCo kent een systeem van variabele beloning. Op basis van dit systeem kan tot maxi-
maal € 1000 bruto worden uitgekeerd. Het totaal van de variabele beloning wordt bepaald 
door de optelsom van de 4 kwartalen. Per kwartaal is de beloning:

- Bij een 100% score per KPI is de totale beloning: € 125
- Bij een 200% score per KPI is de totale beloning: € 250

De KPI’s worden in het begin van het kalenderjaar in overleg met de lokale ondernemingsra-
den vastgesteld.

Uitkering van de bonus vindt plaats in de maand maart van het daaropvolgende jaar. 

Wanneer een werknemer gedurende het betreffende kalenderjaar uit dienst treedt, zal er 
geen bonus worden uitgekeerd.

Voor nieuwe werknemers die gedurende het jaar in dienst komen zal de regeling pro-rata 
worden toegepast

Voor de CAO-werknemers van het hoofdkantoor in Maarssen geldt dat zij ongeclausuleerd 
aanspraak maken op de bonus van € 500 bruto.
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ARTIKEL 9
Betaalbaarstelling salarissen

a. De vastgestelde brutosalarissen worden, onder inhouding van loonbelasting en de 
wettelijke sociale verzekeringspremies uiterlijk op de laatste werkdag van een kalender-
maand minus 4 dagen betaalbaar gesteld.

b. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en 14 van deze CAO zal voor elke volle dienst 
of gedeelte van een dienst gedurende welke een werknemer in één betalingsperiode niet 
heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder behoud van salaris, 
militaire dienst, willekeurig verzuim of wegens indiensttreding of ontslag, het maandinko-
men met een evenredig deel worden verminderd.

De werkgever vermeldt op het salarisstrookje:
- naam of het registratienummer van de werknemer;
- de betalingsperiode waarop de betaling betrekking heeft;
- het brutoloonbedrag gespecificeerd in maandinkomen, premies, overwerkgelden en 

andere beloningen;
- de inhouding van loonbelasting, pensioenpremie en premie sociale verzekerings- 

wetten;
- andere toegepaste kortingen, nauwkeurig gespecificeerd.
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ARTIKEL 10
Bijzondere beloning-verzuimuren

1. Bijzondere beloning-verzuimuren

a. De schaalsalarissen, bepaald op grond van artikel 7, worden geacht een normale 
beloning te zijn voor een normale functievervulling in dagdienst (maandag tot en met 
vrijdag) gedurende een betalingsperiode.

b. Bijzondere beloningen in de vorm van toeslagen op het salaris of in de vorm van 
incidentele extra beloningen worden slechts toegekend, indien een groter beroep 
op de werknemers wordt gedaan dan uit een normale functievervulling in dagdienst 
(maandag tot en met vrijdag) voortvloeit.

c. Onder normale functievervulling worden mede verstaan incidentele afwijkingen van 
de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder. 

2. Toeslag voor het werken in ploegen

a. Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het salaris gegeven. 
De toeslag bedraagt per betalingsperiode voor de 5-ploegendienst 30% van het 
schaalsalaris, voor de 3-ploegendienst 22% van het schaalsalaris en voor de 
2-ploegendienst 12% van het schaalsalaris.

b. Indien een werknemer niet gedurende een hele betalingsperiode arbeid in ploegen-
dienst 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 betalingsperiode van een maand 10 of minder 
diensten in ploegendienst invallen, worden in die periode beloond volgens het in lid 
7 onder c van dit artikel bepaalde. Werknemers die in een betalingsperiode van een 
maand 11 of meer diensten in ploegendienst invallen, ontvangen over die periode de 
in lid 2 onder a van dit artikel bedoelde toeslagen.

d. De werknemer die anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek wordt 
overgeplaatst naar de dagdienst of naar een met een lager percentage toeslag 
beloond dienstrooster, behoudt afhankelijk van de termijn gedurende welke hij 
laatstelijk ononderbroken in ploegendienst heeft gewerkt, de navolgende percentages 
van het geld bedrag aan ploegentoeslag verbonden aan het oude dienstrooster dan 
wel van het verschil tussen de oude toeslag en de toeslag verbonden aan zijn nieuwe 
rooster op het moment van overplaatsing gedurende de volgende termijn indien hij:
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- korter dan 3 betalingsperioden heeft gewerkt geldt het bepaalde in lid 2b van dit 
artikel;

- langer dan 3 betalingsperioden doch korter dan 6 betalingsperioden in ploegen-
dienst heeft gewerkt, 100% gedurende de lopende betalingsperiode;

- langer dan 6 betalingsperioden doch korter dan 1 jaar in ploegendienst heeft 
gewerkt, 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende betalingsperiode;

- langer dan 1 jaar doch korter dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt:
i 100% gedurende de lopende en de 2 daaropvolgende betalingsperioden;
ii 80% gedurende 3 betalingsperioden;
iii 60% gedurende 3 betalingsperioden;
iv 40% gedurende 2 betalingsperioden;
v 20% gedurende 2 betalingsperioden.

- indien hij langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt:
i 100% gedurende de lopende en de 3 daaropvolgende betalingsperioden;
ii 80% gedurende 5 betalingsperioden;
iii 60% gedurende 5 betalingsperioden;
iv 40% gedurende 4 betalingsperioden;
v 20% gedurende 4 betalingsperioden.

- indien hij langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt en bovendien 55 jaar 
of ouder is op het moment van de overplaatsing:
i 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende 6 betalingsperioden;
ii 80% gedurende 6 betalingsperioden;
iii 60% gedurende 6 betalingsperioden;
iv 40% gedurende 5 betalingsperioden;
v 20% gedurende 5 betalingsperioden.

- indien hij langer dan 10 jaar in ploegendienst heeft gewerkt en 57½ jaar of 
ouder is op het moment van overplaatsing:
i 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende 6 betalingsperioden;
ii 80% gedurende 6 betalingsperioden;
iii 60% gedurende 6 betalingsperioden;
iv 40% tot einde dienstverband.

3. Werken in ploegen

Werknemers van 55 jaar en ouder, die de wens te kennen geven niet meer in ploegen-
dienst te willen werken, komen bij voorrang in aanmerking voor arbeid in dagdienst. 
Voor de afbouw van de ploegentoeslag geldt de regeling als genoemd onder artikel 10 
lid 2d.

4. Vergoeding in consignatie

Werknemers die in opdracht van de werkgever geconsigneerd zijn – (dit is: het zich 
beschikbaar houden voor onmiddellijke dienst gedurende die uren van het etmaal die 
vallen buiten de normale arbeidstijd) ontvangen daarvoor per consignatieperiode een 
bedrag van € 142,45 bruto per 1 juli 2017 en € 143,45 bruto per 1 oktober 2018.  
Dit bedrag zal met de algemene salarisverhogingen aangepast worden. De consignatie-
periode is: vrijdag 24.00 uur tot zondag 24.00 uur.
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De werknemer die tijdens consignatie wordt opgeroepen voor het verrichten van 
werkzaamheden ontvangt een beloning als omschreven in lid 4 van dit artikel. Het 
vermelde in lid 7 van dit artikel is dan eveneens van toepassing. Werknemers van 55 
jaar en ouder kunnen niet verplicht worden consignatiediensten te verrichten.

5. Beloning van afwijkingen van het dienstrooster

Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de normale 
arbeidsduur volgens dienstrooster wordt overschreden, geldt onderstaande regeling.
De hiervoor bedoelde overschrijdingen van de arbeidsduur zullen, indien de bedrijfs- 
omstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, bij voorkeur worden 
gecompenseerd in vrije tijd, welke binnen 2 betalingsperioden na de desbetreffende 
overschrijding moet worden opgenomen.

Uren die niet binnen de gestelde periode worden opgenomen, worden daarna uitbe-
taald, waarbij een saldo van maximaal 20 uren buiten beschouwing zal blijven.
Op verzoek van de werknemer kan de overwerktoeslag in vrije tijd opgenomen worden, 
eveneens onder de voorwaarde dat de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.

6. Regeling meer uren voor deeltijd werknemers

Indien deeltijdwerknemers op verzoek van de werkgever langer dan de met hen overeen-
gekomen werktijd per dag en/of op een groter aantal dan de met hen overeengekomen 
dagen per week werken, zonder dat het aantal uren per dag of dagen per week te 
overschrijden dat door werknemers in een vergelijkbare categorie die een volledige 
dagtaak op alle werkdagen vervullen, als regel gewerkt wordt, ontvangen zij per extra 
gewerkt uur een beloning van 130% van hun uurinkomen. Indien extra gewerkt wordt 
buiten bovenstaand kader, wordt extra werk beloond conform de overwerkregeling.

7. Overwerkregeling

a. De hier bedoelde overschrijdingen (overuren) worden, inclusief het doorbetaalde 
salaris over de op maandag t/m vrijdag vallende feestdagen, als volgt beloond 
(uitgedrukt in percentages van het uur inkomen):
- Voor uren vanaf maandag 05.00 uur tot zaterdag 18.00 uur: 150%
- Voor uren vanaf zaterdag 18.00 uur tot maandag 05.00 uur: 200%

Overuren volgend op een feestdag, de uren van 00.00 uur t/m 05.00 uur: 200%
Overuren op feestdagen, de uren van 00.00 uur t/m 24.00 uur: 300%

Opgenomen compenserende vrije tijd als bedoeld onder lid 5 wordt op de hiervoor 
genoemde beloning in mindering gebracht en wel met 100% per uur. 

b. Per betalingsperiode worden de als gevolg van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
toegekende percentages getotaliseerd.
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c. Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden welke gelegen 
zijn buiten de tijdstippen als bedoeld in artikel 6 lid 3 a., wordt over de verschoven 
uren, een toeslag op het schaalsalaris gegeven. Deze toeslag bedraagt per uur op
- maandag van 05.00 uur t/m zaterdag 18.00 uur: 25%
- zaterdag van 18.00 uur t/m 24.00 uur:  100%
- maandag van 00.00 uur t/m 05.00 uur:  100%
- feestdagen van 00.00 uur t/m 24.00 uur:  150%

In afwijking van het bovenstaande geldt voor de chauffeurs altijd een verschoven uren 
toeslag van 25% op het schaalsalaris per uur.

e. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden om arbeid te 
verrichten, waardoor de normale arbeidsduur als vastgesteld in het dienstrooster 
wordt overschreden.

f. In het 5-ploegendienstrooster zullen 104 dagen als vervangende weekenddagen 
worden aangewezen. Indien een werknemer terug dient te komen om arbeid te 
verrichten op een vervangende weekenddag geldt in afwijking van het bepaalde 
onder a van dit lid een beloning per uur van 200% van het uurinkomen.

8. Toeslag voor het werken op feestdagen

De werknemer in 5-ploegendienst die volgens dienstrooster op een feestdag moet werken, 
ontvangt per op die feestdag gewerkt uur een toeslag van 100% van het uurinkomen.
Een toeslag van 200% geldt voor de werknemer die op een feestdag moet terugkomen 
voor het verrichten van arbeid.

9. Toeslag voor het werken op zaterdag

De werknemer in dagdienst die volgens dienstrooster op een zaterdag moet werken, 
ontvangt per op zaterdag volgens dienstrooster gewerkt uur een toeslag van 25% van het 
uursalaris.

10. EXTRA gang

De werknemer die ten behoeve van noodzakelijke werkzaamheden een extra gang 
naar het bedrijf moet maken, ontvangt daarvoor per keer een extra vergoeding van één 
reisuur.
Deze vergoeding wordt niet toegekend indien er sprake is van overwerk aansluitend 
aan de normale arbeidstijd of indien de werknemer binnen een straal van 10 km van het 
bedrijf woonachtig is.
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ARTIKEL 11
Zon- en feestdagen

a. Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: nieuw-
jaarsdag, de beide paasdagen, Hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen en de beide 
kerstdagen evenals Koningsdag en in lustrumjaren 5 mei.

b. 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.

c. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt. Inroostering van de beide kerstda-
gen, evenals oudejaarsavond en nieuwjaarsdag zal zoveel mogelijk worden vermeden.

d. Indien op een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag niet behoeft te worden 
gewerkt, wordt het maandinkomen doorbetaald.

e. Voor de werknemers in ploegendienst bestaat de mogelijkheid de feestdag te verlengen 
van 24 aaneengesloten uren naar 32 aaneengesloten uren. Voor de extra 8 uur vrijaf 
dient vrije tijd ingeleverd te worden. De mogelijkheid wordt toegepast indien de 
bedrijfsomstandigheden de bedrijfstijdverkorting toelaat en de meerderheid van de 
betreffende ploeg met het voorstel instemt.
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ARTIKEL 12
Geoorloofd verzuim

1. Geoorloofd verzuim

a. Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 4:1 en artikel 4:2 van de Wet 
arbeid en zorg, voor zover wettelijk toegestaan, bepaalde geldt het volgende:

b. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 15 bepaalde van 
toepassing.

c. 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 deze gevallen bepaalde termijnen van verlof het maandinkomen doorbetaald, 
mits hij zo mogelijk en tenminste één dag tevoren en onder overlegging van bewijs-
stukken aan de werkgever of diens gemachtigde, van het verzuim kennisgeeft en de 
gebeurtenis c.q. plechtigheid in het desbetreffende geval bijwoont:

- van de dag van overlijden t/m de dag der crematie of begrafenis bij overlijden 
van de echtgenote/echtgenoot/geregistreerd partner of levensgezel, van een 
tot het gezin behorend kind of pleegkind van de werknemer of van één zijn 
inwonende ouders;

- gedurende twee dagen of diensten bij overlijden van één zijn niet onder lid 
1.c.1. genoemde kinderen en pleegkinderen of ouders;

- gedurende één dag of dienst op de dag van de crematie of begrafenis van 
grootouders, grootouders der echtgenote/echtgenoot/geregistreerd partner/of 
levensgezel(lin), (pleeg)kleinkinderen, broers en zusters, schoonouders of ouders 
der levensgezel(lin), schoonzoons en schoondochters of levensgezel(lin) van zoon 
of dochter, zwagers en schoonzusters of levensgezel(lin) van broer en zuster;

- gedurende één dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer zelf en geduren-
de twee dagen of diensten bij zijn huwelijk/geregistreerd partnerschap;

- gedurende één dag of dienst bij huwelijk/geregistreerd partnerschap van zijn 
kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ouders en schoonouders, 
grootouders, zwagers en schoonzusters;

- gedurende één dag of dienst bij 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijk/geregistreerd 
partner van de werknemer, zijn ouders en schoonouders, grootouders, kinderen 
en pleegkinderen, broers en zusters;

- gedurende vijf dagen of diensten bij bevalling van de echtgenote of geregistreerd 
partner;
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- 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 krachtens de wet persoonlijk opgelegde 
verplichting verhinderd is zijn arbeid te verrichten, mits deze vervulling niet in zijn 
vrije tijd kan geschieden en onder aftrek van de vergoeding voor salarisderving, 
welke hij van derden zou kunnen ontvangen;

- gedurende één dag of dienst bij 10-, 25- en 40-jarig dienstjubileum van de 
werknemer of van zijn echtgenote/echtgenoot/geregistreerd partner of levensge-
zel(lin);

- gedurende één dag of dienst bij de grote professie van kinderen, pleegkinderen, 
broers en zusters van de werknemer en gedurende één dag of dienst bij priester-
wijding van een zoon, pleegzoon en broer van de werknemer;

- gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een 
maximum van 4 uur voor het noodzakelijk bezoek aan de dokter c.q. tandarts of 
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;
i indien een werknemer als officieel afgevaardigde voor een landelijke verga-

dering van een van de vakverenigingen is aangewezen, zal de werkgever 
hem op verzoek van het landelijk bestuur van deze vakvereniging verzuim 
met behoud van salaris toekennen indien en voor zover de bedrijfsomstandig-
heden de afwezigheid naar zijn oordeel toelaten. Als regel zal dit verzuim 3 
dagen per jaar niet overschrijden.

ii indien de werknemer voor het bijwonen van een door de vakverenigingen 
georganiseerde vormings- of scholingsbijeenkomst wenst te verzuimen, zal de 
werkgever indien de bedrijfsomstandigheden dat verzuim naar zijn oordeel 
toelaten, op een daartoe strekkend verzoek aan het landelijk bestuur van die 
vakvereniging overwegen en ter zake met die vakvereniging overleggen of en 
in hoeverre verzuim kan worden toegekend. Indien verzuim wordt toegekend 
zal het salaris over de toegekende dagen worden doorbetaald. Op vormings- 
en scholingsbijeenkomsten, die dienen ter opleiding van vakvereniging 
functionarissen, is het hier bepaalde niet van toepassing.

- iedere werknemer die een zelfstandige huishouding voert heeft bij verhuizing 
recht op één doorbetaalde vrije dag. Hierop kan niet vaker dan eens per 2 jaar 
aanspraak worden gemaakt;

- aan de werknemer zal in het jaar voorafgaande aan zijn flexibel uittreden 
prepensioen/pensionering gelegenheid worden gegeven deel te nemen aan 
cursussen en bijeenkomsten ter voorbereiding op de aanstaande pensionering. 
Het aantal dagen dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld is maximaal 5 dagen 
per jaar, met behoud van loon.
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Onder levensgezel(lin) wordt de persoon verstaan die door de werknemer wordt 
aangewezen als degene met wie hij duurzaam samenleeft in een met een huwelijk 
gelijk te stellen relatie. De aanwijzing geschiedt door de werknemer door het 
overleggen bij de werkgever van een verklaring.

2. Niet doorbetaling van salaris

Het bepaalde in artikel 628 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de doorbeta-
ling 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:

a. schorsing van de werknemer door de werkgever;

b. de invoering van een verkorte werkweek (een zgn. 0-urenweek daaronder 
begrepen). In geval van toepassing van een verkorte werkweek, krachtens artikel 8 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, zal de werkgever de rechtens verkregen 
uitkeringen aanvullen tot aan het voor de werknemer rechtens geldende periode-
maand-inkomen;

c. de verlenging van een verkorte werkweek (een zgn. 0-urenweek daaronder begre-
pen) 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 2 omschreven 
procedure zal hebben gevolgd en wanneer het betreft een verlenging, waarbij de 
oorspronkelijke vergunning ongewijzigd wordt overgenomen, hij de vakbonden tijdig 
- d.w.z. tenminste 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 overeengekomen zijn.
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ARTIKEL 13
Vakantie

1. Vakantiejaar

Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar.

2. Duur der vakantie

a. Iedere werknemer heeft per vakantiejaar recht op 200 uur vakantie met behoud van 
salaris, waarvan in principe 15 dagen aaneengesloten.
De werknemers die vóór 1 februari van enig jaar schriftelijk 15 dagen aaneenge-
sloten vakantie hebben aangevraagd, zullen bij de toewijzing ervan met voorrang 
worden behandeld.
Een werknemer kan een verzoek tot een langere aaneengesloten vakantie indienen.
Instemming op een dergelijk verzoek zal door de werkgever alleen geschieden indien 
deze verlenging past bij de bedrijfsomstandigheden en geen belemmering vormt voor 
de opnamemogelijkheden voor vakantie van andere werknemers.

b. De werknemers die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst zijn (geweest), 
hebben recht op een evenredig deel van de in dit lid genoemde vakantie, d.w.z. per 
week 1/52 opgebouwd over de hele periode af te ronden op 1 uur naar boven.

c. Werknemers die bij de aanvang van het vakantiejaar de 16-, 17- resp. 18-jarige 
leeftijd nog niet hebben bereikt, ontvangen in het vakantiejaar 3 dagen, 2 dagen 
resp. 1 dag extra vakantie.

d. Werknemers die bij aanvang van het vakantiejaar 45 jaar of ouder zijn hebben recht 
op extra vakantie volgens het hiernavolgende schema:

 
 Dagdienst 2-ploegendienst 3-ploegendienst
45-49 jaar  +1 dag +1 dag +1 dag
50-54 jaar  +2 dagen +3 dagen +4 dagen
55-59 jaar  +3 dagen +4 dagen +5 dagen
60-62 jaar  +4 dagen +5 dagen +6 dagen
63-65 jaar  +5 dagen +6 dagen +7 dagen

3. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten

De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking 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.
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4. Aaneengesloten vakantie

a. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever vastgesteld in 
overleg met de werknemer. Als regel zal hij in de periode van mei t/m september 
worden genoten.

b. 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 aan-
eengesloten vakantiedagen te geven, moeten de betrokken werknemers gedurende 
het daarvoor door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad aangewezen 
tijdvak met vakantie gaan.

c. In geval een werknemer bij de werkgever nog niet een zodanig aantal vakantiedagen 
heeft verworven, dat deze samen met de eventuele verlofdagen zonder behoud van 
salaris als bedoeld in lid 3 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, werkzaam-
heden moet verrichten en/of;

2. zoveel snipperdagen reserveert als nodig zijn voor de aaneengesloten rechten op 
vakantie reserveert en/of;

3. bij vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura genoten rechten op 
vakantie reserveert en/of;

4. teveel genoten vakantiedagen inhaalt en wel tot uiterlijk 31 december van het 
lopende kalenderjaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond.

d. Indien de aaneengesloten vakantiedagen samenvallen met een vaste snipperdag als 
bedoeld in lid 5 van dit artikel of met een feestdag als bedoeld in artikel 11, zal de 
aaneengesloten vakantie dienovereenkomstig worden verlengd, tenzij anders wordt 
overeengekomen.

5. Snipperdagen

a. De werkgever kan van de snipperdagen ten hoogste 3 dagen als verplichte snipper-
dagen aanwijzen, welke aanwijzing als regel bij de aanvang van het kalenderjaar 
in overleg met de ondernemingsraad geschiedt. De aanwijzing kan per locatie of per 
afdeling plaatsvinden.

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.

c. Snipperdagen die worden aangevraagd om aan godsdienstige verplichtingen te 
kunnen voldoen worden te allen tijde toegekend.
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6. Niet opgenomen vakantie

Indien vakantierechten niet voor 1 mei 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.

7. Niet verwerven van vakantierechten

a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij 
wegens het niet-verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op salaris heeft.

b. 1. Het onder a bepaalde is niet van toepassing indien de werknemer zijn werkzaam-
heden niet heeft verricht wegens:
- arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval;
- het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de 

landsverdediging of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor de eerste 
oefening;

- het genieten van verlof gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking verwor-
ven doch niet opgenomen verlof;

- het genieten van verlof als bedoeld in artikel 643 BW (politiek verlof);
- het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakver-

eniging van de werknemer georganiseerde bijeenkomst;
- onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband;
- zwangerschap of bevalling.
 In geval van arbeidsongeschiktheid, worden vakantierechten verworven over 

de totale wettelijke vakantiedagen.
2. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder b.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.

8. Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt 
verricht

a. Dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om één der redenen 
genoemd in lid 7 sub b onder 1 evenals in artikel 11, sub a, b, c, gelden niet als 
vakantiedagen.

b. Indien een verhindering als genoemd in sub a intreedt tijdens een vastgestelde 
vakantie- of snipperdag, zullen deze dagen niet als vakantie- of snipperdagen 
worden gerekend mits hierover zo spoedig mogelijk mededeling wordt gedaan en 
mits indien de verhindering te wijten is aan ziekte van de werknemer, deze ziekte 
door de controlerende instantie wordt geaccepteerd dan wel door een medische 
verklaring wordt gestaafd en de werknemer niet in staat is vakantie te genieten.
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c. Indien als gevolg van 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.

9. Vakantie bij ontslag

a. Bij het eindigen van de dienstbetrekking 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 opgenomen zal hem 
voor elke niet genoten dag een evenredig salarisbedrag worden uitbetaald op basis 
van schaalniveau op het moment van uitkering.

c. Teveel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het salaris verrekend.

d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van het dienstverband een verklaring 
uit waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van salaris welke de 
werknemer op dat tijdstip nog toekomt.

10. Verjaring

a. Wettelijke vakantierechten welke niet zijn opgenomen voor het tijdstip liggend 6 
maanden na afloop van het jaar dat deze zijn opgebouwd verjaren en komen te 
vervallen. Bovenwettelijke vakantierechten welke niet zijn opgenomen voor het tijdstip 
liggend 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de rechten zijn opgebouwd, 
verjaren en komen te vervallen. Wat betreft de huidige bestaande vakantierechten 
zal een 2-jarige overgangsregeling worden gehanteerd, waarbij medewerkers tot 
en met 31 december 2020 de gelegenheid krijgen om hun huidige vakantiesaldo af 
te bouwen tot een niveau onder het nieuwe geldende maximum. Hierin zal PepsiCo 
Nederland B.V. op individueel niveau afstemmen en vastleggen met de werknemer 
welke dagen kunnen worden verkocht dan wel opgenomen en dit zo goed mogelijk 
faciliteren op basis van redelijkheid en billijkheid. 

b. Bij beëindiging van het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 
vervallen de voor de aanvang van de arbeidsongeschiktheid opgebouwde vakantie-
rechten niet.

11. Vervangende schadevergoeding

Rechten op het genieten van vakantiedagen kunnen behoudens in het in lid 9 sub b 
bedoelde geval nimmer worden vervangen door een schadevergoeding in geld.
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12. Uitvoeringsbepalingen

Behoudens in geval van overmacht moet de werknemer de aanvraag voor vakantiedagen 
vóór 1 mei van het kalenderjaar indienen en de aanvraag voor snipperdagen minimaal 2 
werkdagen vóór de gewenste datum.

13. Onbetaald verlof

a. Per vakantiejaar heeft iedere werknemer recht op het opnemen van 3 dagen voor 
eigen rekening. De drie dagen eigen rekening kunnen niet worden opgespaard. 
Toestemming tot opname wordt slechts gegeven indien het bedrijfsbelang dit toelaat. 
Tenslotte geldt dat deze dagen niet kunnen worden aangewend voor verlenging van 
de aaneengesloten vakantie.

b. De vakantieregeling voor werknemers met schoolgaande kinderen t/m 16 jaar is als 
volgt:

 Indien men in de zomervakantieperiode vakantie neemt, kan een werknemer 
voor 1 februari van enig jaar een verzoek indienen tot aanvulling van het aantal 
vakantiedagen met eenzelfde aantal dagen “zonder loon” als men doorbetaalde 
vakantiedagen heeft. Hieraan is een maximum gesteld van 6 weken voor de totale 
duur van de vakantie. Instemming op een dergelijk verzoek zal door de werkgever 
alleen geschieden indien deze verlenging past bij de bedrijfsomstandigheden en 
geen belemmering vormt voor de opnamemogelijkheden voor vakantie van andere 
werknemers.

c. De vakantieregeling voor buitenlandse werknemers is als volgt:
 Men heeft recht op een basis aantal vakantiedagen als omschreven onder lid 2.a. 

Men kan toestemming krijgen om de vakantieperiode te verlengen met een aantal 
dagen “zonder loon” zodanig dat de totale aaneengesloten vakantieduur 5 weken 
bedraagt per vakantiejaar. Het aantal dagen “zonder loon” kan nooit meer bedragen 
dan het aantal doorbetaalde vakantiedagen. Het is mogelijk om de vakantiedagen 
op te sparen over een periode van twee jaar, met dien verstande dat de totale 
vakantieduur nooit meer dan 2 maanden kan zijn, waarvan hoogstens 3 weken 
zonder loon.

 
Bovengenoemde punten gelden niet voor gehuwde buitenlanders waarvan het gezin 
langer dan drie jaar in Nederland verblijft. Zij hebben dezelfde vakantierechten als 
Nederlanders. Verplichte snipperdagen zullen voor de berekening van de vakantieperio-
de van de buitenlanders niet worden meegerekend.

De vakantieregeling geldt onverkort voor hen die tenminste 10 maanden in dienst zijn (in 
het andere geval wordt zij naar evenredigheid toegepast) en is slechts eenmaal per jaar 
van toepassing.
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ARTIKEL 14
Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering

1. Vakantietoeslag

a. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 mei van enig kalenderjaar tot en met 30 april 
van het daaropvolgend kalenderjaar.

b. Ter gelegenheid van de aaneengesloten vakantie zal de werkgever aan de 
werknemer een vakantietoeslag toekennen ten bedrage van 8% van de door hem 
in het voorafgaande vakantietoeslagjaar verdiende maandinkomens en 8% van 
de door hem in dat vakantietoeslagjaar verdiende beloning wegens afwijking van 
het dienstrooster, met dien verstande dat voor de vak volwassen werknemers een 
minimumbedrag zal gelden met in gang van 1 juli 2017 van € 1695,00 bruto. 
Uitbetaling van de vakantietoeslag, met in achtneming van het hierboven genoemd 
minimumbedrag, vindt plaats in de maand april of tussentijds bij uitdiensttreding.

c. De werknemer die na 1 mei van het vakantietoeslagjaar in dienst van de werkgever is 
getreden, ontvangt een evenredig deel van toeslag. Hetzelfde geldt met betrekking tot 
de werknemer wiens dienstbetrekking in de loop van het vakantietoeslagjaar eindigt.

2. Eindejaarsuitkering

a. 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 extra uitkering, groot 7,7% van 12 maal het maandinkomen over 
december.

b. Indien een werknemer na 1 januari van enig jaar in dienst treedt, of vóór 31 
december van enig jaar uit dienst treedt (uitbetaling geschiedt dan bij het einde van 
het dienstverband op basis van het laatstgenoten maandinkomen) heeft hij, mits hij 
tenminste 2 maanden in dienst is geweest, aanspraak op een gedeelte van de extra 
uitkering naar rato van het aantal weken dat hij gedurende het kalenderjaar in dienst 
van de werkgever is geweest.

c. Indien voor een werknemer gedurende het lopende kalenderjaar een wijziging is 
opgetreden in de individuele overeengekomen arbeidsduur, dan wel in het dien-
strooster, dan zal bij de vaststelling van de extra uitkering hiermede rekening worden 
gehouden.

d. Werknemers die na 1 november in dienst treden, ontvangen bij voortzetting van het 
dienstverband langer dan 2 maanden in salarisperiode 2 een eindejaarsuitkering 
naar rato van de lengte van het dienstverband in het voorafgaande kalenderjaar.



CAO 2018-2019  -  37

ARTIKEL 15
Arbeidsongeschiktheid door ziekte en ongeval

1. Arbeidsongeschiktheid door ziekte en ongeval

a. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte of ongeval, zwangerschap of bevalling 
niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van 
artikel 629 BW, de Ziektewet, hoofdstuk 3 van de Wet Arbeid en Zorg en de Wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet uitdrukkelijk 
anders is bepaald.

b. Aan de werknemer wiens dienstverband tenminste 8 weken heeft geduurd, zal 
ingeval van arbeidsongeschiktheid de volgende loondoorbetaling resp. aanvulling 
worden verstrekt:
- aan de werknemer 100% van het inkomen zal worden doorbetaald en in het 

tweede jaar 70% van het inkomen zal worden doorbetaald, met dien verstande 
dat indien en voor zover de werknemer actief meewerkt aan zijn re-integratie, hij 
een toeslag op zijn inkomen ontvangt van 30%.

- Aan de werknemer waarvan het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar 
oordeelt, dat betrokkene in aanmerking komt voor een uitkering gebaseerd op 
80%-100% arbeidsongeschiktheid, zal werkgever met terugwerkende kracht het 
inkomen over dat tweede jaar aanvullen tot 100%.

2. WIA/WGA

Met in achtneming van de wettelijke bepalingen (o.a. de Wet Verbetering Poortwachter), 
zal werkgever zich ten zeerste inspannen gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers te 
herplaatsen. Indien dat binnen de eigen onderneming niet mogelijk is, dan zal worden 
getracht de betrokkene buiten de onderneming te herplaatsen.
Werkgever zal ten behoeve van en voor rekening van de werknemers een collectieve 
verzekering aanbieden, die betrokkenen verzekert tegen eventuele inkomensschade 
als gevolg van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deelname aan de verzekering is 
vrijwillig.
Aan gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, met een Arbeidsongeschiktheidsper-
centage van minder dan 35%, wordt gegarandeerd dat bij een eventuele herplaatsing 
binnen de onderneming, het inkomen niet minder dan 75% van het oude salaris zal 
bedragen.

a. Onder netto-inkomen als bedoeld in het 2e lid van dit artikel wordt verstaan het netto 
maandinkomen (vermeerderd met 100% van de gemiddelde netto structurele, functie 
gebonden overwerk-verdiensten, berekend over de laatste 12 maanden voorafgaan-
de aan de arbeidsongeschiktheid) dat de werknemer zou hebben ontvangen indien 
hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest.

b. De in lid 1.b bedoelde loondoorbetalingen c.q. aanvullingen worden beëindigd 
wanneer de dienstbetrekking met de werknemer eindigt.
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c. Indien de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt, bedraagt de 
loondoorbetalingsperiode maximaal 6 weken. Indien de ongeschiktheid wegens 
ziekte een aanvang heeft genomen voor de datum waarop de werknemer de AOW 
gerechtigde leeftijd heeft bereikt, geldt vanaf die datum de genoemde termijn van 6 
weken, voor zover het totale tijdvak niet meer bedraagt dan 104 weken.

d. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde bovenwettelijke loondoor-
betalingen c.q. aanvullende uitkeringen te weigeren respectievelijk in te trekken ten 
aanzien van werknemers die:
- geweigerd hebben gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen;
- misbruik maken van deze voorziening;
- de controle- en bedrijfsvoorschriften overtreden.

e. Op de werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van arbeid voor derden of 
als gevolg van het zelfstandig voeren van een nevenbedrijf is uitsluitend artikel 629 
BW en de WIA van toepassing.

f. Indien de arbeidsongeschikte werknemer door vakantie of anderszins, met toestem-
ming van de controlerende instanties, wenst te veranderen van verpleegadres, zal 
hij hiertoe toestemming dienen te verkrijgen van de werkgever. Bij nalatigheid of 
overtreding van dit bedrijfsvoorschrift, kan het onder lid 2.d van dit artikel genoemde 
worden geëffectueerd.

g. De werkgever heeft ten behoeve van de werknemers een collectieve aanvullende 
arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, die een verlaging van de WIA-uitke-
ring als gevolg van de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen (TBA) volledig compenseert. De premie is voor rekening van de deelnemende 
werknemers.

3. Wet Verbetering Poortwachter

a. Indien de werknemer een second opinion aanvraagt zal de werkgever vanaf het 
moment van aanbieden van passend werk van de tijd tussen de aanvraag door de 
werknemer en de uitspraak van het UWV bij niet werken maximaal gedurende 3 
weken het loon doorbetalen. Indien het UWV tot het oordeel komt dat de weigering 
van het passend werk onterecht is geweest, zal het doorbetaalde loon worden 
teruggevorderd in maximaal 3 betalingsperiodes. De kosten van de aanvraag is voor 
rekening van de werknemer. Indien de werknemer door het UWV in het gelijk wordt 
gesteld zal de werkgever de kosten alsnog vergoeden.

b. Indien er bij de werkgever geen passend werk aanwezig is zal de werknemer in het 
kader van plaatsing bij een externe werkgever maximaal 6 maanden gedetacheerd 
worden voordat de arbeidsovereenkomst met de werkgever zal worden verbroken. 
Vanaf het moment van in dienst treden bij de nieuwe externe werkgever zal de 
werkgever, indien het inkomen bij deze nieuwe externe werkgever lager is, geduren-
de 18 maanden het inkomen bij deze nieuwe werkgever aanvullen tot 100% van het 
laatst genoten inkomen bij de werkgever.
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ARTIKEL 16
Overlijdensuitkering

Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen conform artikel 674 
BW een overlijdensuitkering 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.

Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan:

a. de langstlevende der echtgenoten, mits deze niet duurzaam gescheiden leefden;
b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden: de 

minderjarige wettige of natuurlijke kinderen.

Voor de toepassing van het onder a. en b. gestelde worden mede als echtgenoot aangemerkt 
niet gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht, die duurzaam een gezamenlijke 
huishouding voeren, tenzij het betreft personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of 
tweede graad bestaat.

Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen 
gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten 
van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

Onder laatstelijk rechtens toekomend salaris wordt in dit artikel verstaan het laatstelijk 
genoten periode-inkomen vermeerderd met beloningen voor overwerk voor zover deze extra 
beloningen niet een incidenteel karakter dragen, vakantietoeslag en vast overeengekomen 
jaarlijkse uitkeringen.

Geen uitkering is verschuldigd, indien de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het 
overlijden door toepassing van artikel 629 lid 3 BW geen aanspraak had op loon als 
bedoeld in artikel 629 lid 1 BW of ten gevolge van het toedoen van de werknemer geen 
aanspraak bestaat op een uitkering krachtens de Ziektewet of de Wet op de Arbeidsonge-
schiktheidsverzekering
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ARTIKEL 17
Zorgverzekering

Werknemers ontvangen met ingang van 1 juli 2019 een bijdrage van € 435 bruto op 
jaarbasis. Deze bijdrage zal maandelijks als 1/12e bedrag worden uitgekeerd, tegelijk met 
het salaris.

ARTIKEL 18
BHV-vergoeding

De werknemers die zijn aangewezen als BHV-ers ontvangen een vergoeding hiervoor van  
€ 21,67 per maand.

ARTIKEL 19
Tussentijdse wijzigingen

1. Ingeval van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaaleconomische verhou-
dingen in Nederland zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst wijzigingen in de salarisbepalingen aan de orde te stellen.

2. Ingeval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad sprake 
is van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaaleconomische verhoudingen in 
Nederland, zal over deze vraag binnen twee 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 alle overige partijen op te zeggen.
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ARTIKEL 20
Duur der collectieve arbeidsovereenkomst

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 oktober 2018 en eindigt op 1 
oktober 2019 van rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging vereist is.

Bijlagen
Van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken deel uit de bijlagen I, II en III.
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BIJLAGE I
Functielijst CAO

Bijlage als bedoeld in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor PepsiCo 
Nederland BV te Utrecht.

Schaal 0 Packer

Schaal 1 Line Supply, Packer (in dienst voor 1 januari 1996)

Schaal 2 Heftruckchauffeur

Schaal 3 Facility Employee, Logistic Operator, Storter

Schaal 4 AGV Operator, Telefoniste, Receptioniste, Operator Hal West, Outbound 
Operator

Schaal 5 Decks/Palletizer Operator, General Operator, IPS Operator, Logistic Coordinator, 
Medewerker Consumer Care, Medewerker Customer Service, Medewerker Fin. 
Backoffice, Operator Hal West/WWTI, Packaging Machine Operator, Process 
Operator, QFS Employee, Senior Voorman Schoonmaak

Schaal 6 Beheerder Technisch Magazijn, Operator Waterzuivering, Promo Coordinator, 
Site Expert Trainer, Spec. & Raw Materials Engineer, Stockcontroller, Technical 
Expert, Voorman Hal West/WWTI,

Schaal 7 Customer Service Coordinator, Field Sales Coordinator, General Services 
Assistant, Onderhoudstechnoloog, Productie technicus, Secretaresse, Systems 
Engineer, Technician, QFS Engineer, QC Coördinator

Schaal 8 District Manager, Field Sales Representative, Secretaresse, Senior QFS Engineer, 
Medewerker Order Entry, Monteur Elektronica, Werkvoorbereider

Buitendienst
Aan te stellen medewerkers in deze dienst zullen niet onder deze CAO vallen. Op hen zijn 
de Hay regelingen van toepassing. De huidige medewerkers in deze dienst blijven onverkort 
onder de werkingssfeer van de PEPSICO NEDERLAND BV CAO vallen.
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BIJLAGE II
Salarisschalen (dagdienst) per 1 oktober 2018 (inclusief een verhoging van 2,60  %)

Ploegentoeslag

2-ploegendienst 12%

3-ploegendienst 22%

5-ploegendienst 31%

Salarisschaal 0* I II III IV V VI VII VIII

Periodieken

A Aanloopschaal  1.847,67  2.031,74  2.083,52  2.141,97  2.216,69  2.341,41  2.631,30  2.868,05  3.154,70 

0 Periodieken  1.997,45  2.196,49  2.252,45  2.315,63  2.396,43  2.531,22  2.733,78  2.979,79  3.277,63 

1 Periodiek  2.040,89  2.256,87  2.314,38  2.379,32  2.462,35  2.600,80  2.808,98  3.061,75  3.367,77 

2 Periodieken  2.084,32  2.313,32  2.372,25  2.438,81  2.523,88  2.665,83  2.879,22  3.138,28  3.451,95 

3 Periodieken  2.127,75  2.359,59  2.419,68  2.487,57  2.574,39  2.719,16  2.936,78  3.201,04  3.521,00 

4 Periodieken  2.171,18  2.400,85  2.462,03  2.531,12  2.619,43  2.766,74  2.988,20  3.257,09  3.582,60 

5 Periodieken  2.214,60  2.436,89  2.498,96  2.569,09  2.658,71  2.808,27  3.033,02  3.305,92  3.636,37 

6 Periodieken  2.258,04  2.467,35  2.530,19  2.601,20  2.691,94  2.843,37  3.070,93  3.347,25  3.681,79 

7 Periodieken  2.301,43  2.497,83  2.555,51  2.627,20  2.718,86  2.871,80  3.101,66  3.380,72  3.718,62 

8 Periodieken  -  -  -  -  2.746,08  2.900,52  3.132,63  3.414,53  3.755,79 

9 Periodieken  -  -  -  -  -  -  -  -  3.793,40 

Inclusief toeslag 3-ploegendienst

A Aanloopschaal  2.254,16  2.478,72  2.541,89  2.613,20  2.704,36  2.856,52  3.210,18  3.499,02  3.848,73 

0 Periodieken  2.436,89  2.679,71  2.747,99  2.825,07  2.923,64  3.088,09  3.335,21  3.635,34  3.998,71 

1 Periodiek  2.489,88  2.753,38  2.823,55  2.902,77  3.004,07  3.172,98  3.426,96  3.735,33  4.108,68 

2 Periodieken  2.542,87  2.822,25  2.894,15  2.975,34  3.079,14  3.252,31  3.512,65  3.828,70  4.211,37 

3 Periodieken  2.595,85  2.878,70  2.952,01  3.034,83  3.140,76  3.317,38  3.582,87  3.905,27  4.295,63 

4 Periodieken  2.648,84  2.929,03  3.003,68  3.087,96  3.195,70  3.375,43  3.645,61  3.973,65  4.370,77 

5 Periodieken  2.701,81  2.973,01  3.048,73  3.134,29  3.243,63  3.426,09  3.700,29  4.033,22  4.436,37 

6 Periodieken  2.754,81  3.010,17  3.086,83  3.173,47  3.284,17  3.468,91  3.746,53  4.083,65  4.491,79 

7 Periodieken  2.807,75  3.047,36  3.117,72  3.205,19  3.317,00  3.503,59  3.784,02  4.124,47  4.536,72 

8 Periodieken  -  -  -  -  3.350,21  3.538,63  3.821,81  4.165,72  4.582,06 

9 Periodieken  -  -  -  -  -  -  -  -  4.627,95 

* Groep 0 is van toepassing op werknemers uit groep I in dienst na 1 januari 1996.
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BIJLAGE II
Salarisschalen (dagdienst) per 1 oktober 2018 (inclusief een verhoging van 2,60  %)

Ploegentoeslag

2-ploegendienst 12%

3-ploegendienst 22%

5-ploegendienst 31%

Salarisschaal 0* I II III IV V VI VII VIII

Periodieken

A Aanloopschaal  1.847,67  2.031,74  2.083,52  2.141,97  2.216,69  2.341,41  2.631,30  2.868,05  3.154,70 

0 Periodieken  1.997,45  2.196,49  2.252,45  2.315,63  2.396,43  2.531,22  2.733,78  2.979,79  3.277,63 

1 Periodiek  2.040,89  2.256,87  2.314,38  2.379,32  2.462,35  2.600,80  2.808,98  3.061,75  3.367,77 

2 Periodieken  2.084,32  2.313,32  2.372,25  2.438,81  2.523,88  2.665,83  2.879,22  3.138,28  3.451,95 

3 Periodieken  2.127,75  2.359,59  2.419,68  2.487,57  2.574,39  2.719,16  2.936,78  3.201,04  3.521,00 

4 Periodieken  2.171,18  2.400,85  2.462,03  2.531,12  2.619,43  2.766,74  2.988,20  3.257,09  3.582,60 

5 Periodieken  2.214,60  2.436,89  2.498,96  2.569,09  2.658,71  2.808,27  3.033,02  3.305,92  3.636,37 

6 Periodieken  2.258,04  2.467,35  2.530,19  2.601,20  2.691,94  2.843,37  3.070,93  3.347,25  3.681,79 

7 Periodieken  2.301,43  2.497,83  2.555,51  2.627,20  2.718,86  2.871,80  3.101,66  3.380,72  3.718,62 

8 Periodieken  -  -  -  -  2.746,08  2.900,52  3.132,63  3.414,53  3.755,79 

9 Periodieken  -  -  -  -  -  -  -  -  3.793,40 

Inclusief toeslag 3-ploegendienst

A Aanloopschaal  2.254,16  2.478,72  2.541,89  2.613,20  2.704,36  2.856,52  3.210,18  3.499,02  3.848,73 

0 Periodieken  2.436,89  2.679,71  2.747,99  2.825,07  2.923,64  3.088,09  3.335,21  3.635,34  3.998,71 

1 Periodiek  2.489,88  2.753,38  2.823,55  2.902,77  3.004,07  3.172,98  3.426,96  3.735,33  4.108,68 

2 Periodieken  2.542,87  2.822,25  2.894,15  2.975,34  3.079,14  3.252,31  3.512,65  3.828,70  4.211,37 

3 Periodieken  2.595,85  2.878,70  2.952,01  3.034,83  3.140,76  3.317,38  3.582,87  3.905,27  4.295,63 

4 Periodieken  2.648,84  2.929,03  3.003,68  3.087,96  3.195,70  3.375,43  3.645,61  3.973,65  4.370,77 

5 Periodieken  2.701,81  2.973,01  3.048,73  3.134,29  3.243,63  3.426,09  3.700,29  4.033,22  4.436,37 

6 Periodieken  2.754,81  3.010,17  3.086,83  3.173,47  3.284,17  3.468,91  3.746,53  4.083,65  4.491,79 

7 Periodieken  2.807,75  3.047,36  3.117,72  3.205,19  3.317,00  3.503,59  3.784,02  4.124,47  4.536,72 

8 Periodieken  -  -  -  -  3.350,21  3.538,63  3.821,81  4.165,72  4.582,06 

9 Periodieken  -  -  -  -  -  -  -  -  4.627,95 

* Groep 0 is van toepassing op werknemers uit groep I in dienst na 1 januari 1996.
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BIJLAGE III
Protocol 2018-2019 cao PepsiCo

Duurzame Inzetbaarheid
Cao partijen hebben afgesproken om in het volgend CAO-overleg gezamenlijk vorm te zullen 
geven aan verbetermaatregelen in de cao’s naar aanleiding van de uitkomsten en voorstellen 
uit de studie Duurzame Inzetbaarheid. Hierbij zal de mogelijkheid worden betrokken om 
minder te werken met behoud van pensioen en deels vergoeding van salaris (zoals bijvoor-
beeld een 80/90/100 regeling). Ook zullen we naar aanleiding van een rooster onderzoek 
verder overleggen over passende roostervormen en inspraak in werktijden. Daarnaast 
zoeken we naar passende ondersteunende maatregelen voor al onze medewerkers in diverse 
levensfasen. We zullen de onderzoeksresultaten vanuit de enquête duurzaam inzetbaarheid, 
zoals ze gelden voor de CAO-populatie hierbij als startpunt nemen.

Aanpak inzet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
PepsiCo zal gedurende de komende de duur van de cao verder invulling geven aan de 
strategie betreffende het duurzaam inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hier zullen we onder andere in kaart brengen hoe we naar onze huidige medewerkers 
kunnen faciliteren wat zij kunnen verwachten en wat hiervoor nodig is. Daarnaast zullen we 
een start maken met, en het vormgeven aan, het plan van aanpak, het communicatieplan 
en de implementatie om in de toekomst te voldoen aan de wettelijke bepalingen rondom dit 
thema.

Verhouding fix/flex
Er wordt afgesproken dat ten minste 1x per half jaar een periodiek overleg zal worden 
ingepland waarbij de verhouding fix/ flex verhouding onderwerp is. Dit onderwerp zal ook 
elk half jaar in OR worden besproken.

3de WW jaar en arbeidsongeschiktheid
Cao partijen spreken af dat PepsiCo als werkgever bereid is de administratieve verwerking 
te faciliteren om de premie ten behoeve van een 3de WW jaar te verzorgen. De verdere 
communicatie en uitleg hieromtrent zal door de vakbond verzorgd worden. 

Op verzoek van werknemers zullen we informatiebijeenkomsten verzorgen waarin we 
informatie delen over alle regelingen die met arbeidsongeschiktheid te maken hebben. Dit zal 
gericht zijn op inzichten bij eventuele arbeidsongeschiktheid en op welke wijze werknemers 
hier inkomenstechnisch voor verzekerd zijn. 

Reiskosten
De kilometervergoeding woon-werk zal per 1 oktober 2018 verhoogd worden naar 19 cent 
per kilometer. 

Werkgeversbijdrage zorgverzekeringskosten 
Werknemers ontvangen met ingang van 1 juli 2019 een bijdrage van € 435,- bruto op 
jaarbasis. Deze bijdrage zal maandelijks als 1/12e bedrag worden uitgekeerd, tegelijk met 
het salaris.
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Geldigheid vakantierechten 
a. We hebben afgesproken de wettelijke bepalingen met betrekking tot verjaring van 

vakantiedagen en het vervallen van vakantiedagen voor alle vestigingen gelijk te stellen 
(bij Quaker stond in de cao een kortere verjaringstermijn opgenomen). 

b. Dit wil zeggen dat de bovenwettelijke vakantiedagen na 5 jaar verjaren en komen te 
vervallen en dat de wettelijke vakantiedagen na 6 maanden na afloop van het jaar dat 
deze zijn opgebouwd verjaren en komen te vervallen. 

c. Wat betreft huidige bestaande resterende vakantierechten hebben we afgesproken dat 
een 2-jarige overgangsregeling zal worden gehanteerd, wat betekent dat medewerkers 
tot en met 31 december 2020 de gelegenheid krijgen om hun huidige vakantiesaldi af 
te bouwen tot een niveau onder het nieuwe geldende maximum. Hierin zal Quaker op 
individueel niveau afstemmen en vastleggen met de werknemer welke dagen kunnen 
worden verkocht dan wel opgenomen en dit zo goed mogelijk faciliteren op basis van 
redelijkheid en billijkheid. 

d. Een overzicht van de nieuwe geldigheid vakantierechten is opgenomen onderaan deze 
besluitenlijst. 

Afdeling Customer Services te Maarssen
Na een positief advies van de OR PepsiCo hebben CAO partijen te weten FNV en PepsiCo 
Nederland BV met betrekking tot de functies op de Afdeling Customer Service te Maarssen 
de volgende tijdelijke wijziging van de werkingssfeer afgesproken van de cao die geldt voor 
de periode 2018-2019.
 
Per 1 mei 2019 start een pilot waarin bestaande cao-medewerkers van de afdeling Customer 
Service in Maarssen de mogelijkheid krijgen vrijwillig over te stappen naar de arbeidsvoor-
waardenregelingen en afspraken zoals in overleg met de OR PepsiCo zijn vastgesteld en 
gelden voor medewerkers van wie de functie conform het functiewaarderingssysteem van 
Hay gewogen zijn. Indien de medewerker kiest om over te stappen naar een op grond van 
de Hay methode gewogen functie en daarbij behorende arbeidsvoorwaarden, dan zal de 
cao niet langer van toepassing zijn op zijn/haar arbeidsovereenkomst en zullen vanaf 1 mei 
2019 tot het einde van de looptijd van de CAO de Hay arbeidsvoorwaarden gelden. CAO 
partijen, OR en betrokken medewerkers houden het recht voor om tegen het einde van de 
looptijd van de CAO de uitwerking van deze pilot te evalueren. Bij een negatieve uitkomst 
vervalt de tijdelijke wijzing van de werkingssfeer en zal met terugwerkende kracht tot 1 mei 
2019 de CAO weer van kracht worden. Bij een positieve evaluatie, zullen cao partijen met 
elkaar in overleg treden om bij besluit de werkingssfeer van de cao definitief te wijzigen door 
aanpassing van art 1 sub c.
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Artikel 1 sub c
c. werknemers: de werknemer en werkneemster in 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 arbeidsover-
eenkomst. Niet als werknemer of werkneemster in de zin van deze cao 
wordt beschouwd hij/zie die werkt op de afdeling Customer Service in 
Maarssen en met wie een afspraak in de individuele arbeidsovereenkomst 
is gemaakt waarop de HAY arbeidsvoorwaardenregelingen en afspraken 
zoals deze in overleg met de OR zijn vastgesteld.

 
Overig 
a. Het nieuwe CAO boekje zal digitaal via intranet beschikbaar gesteld worden aan alle 

medewerkers, er zal slechts een beperkt aantal fysieke exemplaren worden gedrukt ter 
inzage op locatie. 

b. De AWVN bijdrage blijft gehandhaafd. 
c. De mogelijkheid blijft bestaan om de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te verreke-

nen. 
d. We continueren de regeling waarbij medewerkers, gedurende de looptijd van de CAO, 

de mogelijkheid krijgen om 14 ADV dagen op jaarbasis te verkopen. 
e. De ploegentoeslag en het bruto maandsalaris zullen met ingang van 1 januari 2019 op 

de loonstrook als afzonderlijke looncomponent worden weergegeven, net als reeds bij 
Duyvis en Quaker het geval is. Dit is een technische wijziging in de loonadministratie, dit 
betreft geen verandering in de hoogte van de uitbetaling van deze looncomponenten. 
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BIJLAGE IV
Overzicht nieuwe geldigheid vakantierechten  
met ingang van 1 januari 2019

Verlofsoort Verjaren op Beleid Opmerking

Verlofpotje t/m 2015 31 dec 2020 Ongewijzigd Verjaren 5 jaar na afloop van het 
kalenderjaar 2015

Wettelijk 2016 31 dec 2020 Nieuw Overbruggingsbeleid 2 jaar - 
ingaande per 1 januari 2019 
lopend t/m 31 december 2020

Bovenwettelijk 2016 31 dec 2021 Ongewijzigd Verjaren 5 jaar na afloop van 
het kalenderjaar waarin ze zijn 
opgebouwd

Wettelijk 2017 31 dec 2020 Nieuw Overbruggingsbeleid 2 jaar - 
ingaande per 1 januari 2019 
lopend t/m 31 december 2020

Bovenwettelijk 2017 31 dec 2022 Ongewijzigd Verjaren 5 jaar na afloop van 
het kalenderjaar waarin ze zijn 
opgebouwd

Wettelijk 2018 31 dec 2020 Nieuw Overbruggingsbeleid 2 jaar - 
ingaande per 1 januari 2019 
lopend t/m 31 december 2020

Bovenwettelijk 2018 31 dec 2023 Ongewijzigd Verjaren 5 jaar na afloop van 
het kalenderjaar waarin ze zijn 
opgebouwd

Wettelijk 2019 31 dec 2020 Nieuw Verjaren 6 maanden na afloop 
van het kalenderjaar waarin ze 
zijn opgebouwd

Bovenwettelijk 2019 31 dec 2024 Ongewijzigd Verjaren 5 jaar na afloop van 
het kalenderjaar waarin ze zijn 
opgebouwd

ATV 2019 31 dec 2019 Ongewijzigd Verjaren 1 dag na afloop van 
het kalenderjaar waarin ze zijn 
opgebouwd
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