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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Tussen de ondergetekenden: 
 
 - 'Philip Morris Holland B.V.’, gevestigd te Bergen op Zoom ,als partij enerzijds, en 
 
 - FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, 
 - CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht, 
 - De Unie, gevestigd te Culemborg, 
elk als partij anderzijds, 
 
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 
 
 
Artikel 1 
DEFINITIES. 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
a. Werkgever:   de partij enerzijds; 
b. Vakbond:   elk der partijen anderzijds; 
c. Medewerker: de mannelijke en vrouwelijke werknemer in dienst van de 

werkgever, waarvan de functie is opgenomen of gezien de aard 
van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage 
1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst; 

d. Maand:  een kalendermaand; 
e. Week:  een periode van 7 etmalen, waarin het eerste etmaal aanvangt 

bij het begin van de eerste dienst op zondagavond resp. 
maandagochtend; 

f. Dienstrooster: een werktijdregeling, die aangeeft op welke tijdstippen de 
medewerker normaliter de voor hem geldende diensten 
aanvangt, onderbreekt en beëindigt; 

g. Normale arbeidsduur: het gemiddeld aantal uren per week gedurende welke de 
medewerker normaliter volgens dienstrooster zijn werkzaam-
heden verricht; 

h. Schaalsalaris: het salaris als geregeld in bijlage 2; 
i. Maandsalaris: het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele persoonlijke 

toeslag als bedoeld in artikel 10 lid 3b sub 2; 
j. Maandinkomen: het maandsalaris, vermeerderd met een eventuele 

ploegentoeslag als bedoeld in artikel 11; 
k. Uurinkomen: 0,575% van het maandinkomen; 
l. Ondernemingsraad: de Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Onder-

nemingsraden. 
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Artikel 2 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER. 
1. De werkgever verplicht zich tijdens de duur van deze collectieve 

arbeidsovereenkomst geen uitsluiting toe te passen, noch toepassing daarvan te 
zullen bevorderen. 

2. De werkgever verplicht zich geen medewerker in dienst te nemen of te houden op 
voorwaarden die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde. 

3. Het is de werkgever toegestaan van de in deze collectieve arbeidsovereenkomst 
vervatte bepalingen in voor de medewerker gunstige zin af te wijken voor zover 
daarmede niet in strijd wordt gehandeld met van overheidswege gegeven 
voorschriften. 

4. De werkgever zal 0,25% van de loonsom van de medewerkers die onder de CAO 
vallen in het '’Mr. A. Steinkühlerfonds’’ storten. Onder loonsom wordt verstaan het 
maximumdagloon in het kader van de sociale wetgeving. Deze gelden zijn 
bestemd ter financiering van algemene vakbondsactiviteiten zoals o.a. scholing, 
vorming en voorlichting. CAO partijen discussiëren gedurende de looptijd van de 
CAO over de doelstelling van het Mr. A. Steinkühlerfonds. Het streven is voor 1 
april 2012 tot een eenduidig discussieresultaat te komen. 

5. De werkgever zal in overleg met de ondernemingsraad passende maatregelen 
nemen in het bedrijf, welke nodig zijn ter uitvoering van de wettelijke voorschriften 
met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de medewerker in de 
onderneming. De werkgever zal de betrokken medewerker hiervan op de hoogte 
stellen. 

6. De werkgever zal met inachtneming van objectieve aan de functie verbonden 
eisen gelijkwaardige medewerkers gelijke kansen op arbeid in de 
arbeidsorganisatie geven. 

7. De werkgever zal niet tolereren, dat binnen de onderneming tussen de 
medewerkers ongewenste omgangsvormen c.q. intimiteiten gepleegd worden. 
Ingeval zulks toch voorkomt, kan een klacht daarover in vertrouwen worden 
gedeponeerd bij de interne dan wel externe vertrouwenspersoon (zie Intranet). 

8. In overleg met de ondernemingsraad is door de werkgever een privacy- reglement 
vastgesteld. 

 
 
Artikel 3 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKBOND. 
1. De vakbond verplicht zich met alle zijn ten dienste staande middelen nakoming 

van deze overeenkomst door haar leden te zullen bevorderen, en generlei actie te 
voeren of te bevorderen, welke beoogt wijzigingen te brengen in deze 
overeenkomst op een andere wijze dan omschreven in de artikelen 24 en 25. 

2. De vakbond verplicht zich tijdens de duur van deze overeenkomst geen stakingen 
in het bedrijf van de werkgever te zullen toepassen noch toepassing daarvan te 
zullen bevorderen. 
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Artikel 4 
ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE MEDEWERKER. 
1. De medewerker is gehouden in dienst van de werkgever alle werkzaamheden 

welke hem gezien zijn functie door of namens de werkgever redelijkerwijs kunnen 
worden opgedragen en welke met het bedrijf in verband staan, naar beste 
vermogen te vervullen. 

2. De medewerker is gehouden zorg te dragen voor eigendommen die toebehoren 
aan de werkgever of onder hem berusten en de schade te vergoeden die door 
opzet, grove schuld of nalatigheid van de medewerker in het bedrijf van de 
werkgever wordt veroorzaakt. 

3. De medewerker is gehouden naar vermogen te waken over veiligheid van zichzelf 
en van andere in het bedrijf werkzame personen. 

4. Het is de medewerker, zonder uitdrukkelijke toestemming van de werkgever, 
verboden enigerlei betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige 
een nevenbedrijf te voeren. 

5. De medewerker dient zich te gedragen naar de normen en zeden, welke gangbaar 
zijn in het maatschappelijke verkeer en zal geen ongewenste omgangsvormen c.q. 
intimiteiten plegen in de richting van andere medewerkers. 

 
 
Artikel 5 
WERKGELEGENHEID. 
1. De werkgever zal de vakbond tenminste eenmaal per halfjaar informeren over de 

algemene gang van zaken, waaronder de technologische ontwikkelingen in de 
onderneming en in het bijzonder overleg plegen over de voornemens en 
ontwikkelingen in kwalitatieve en kwantitatieve zin (de personeelsbezetting per 
januari en juli) op het gebied van de werkgelegenheid.  

2. De werkgever zal jaarlijks in het periodieke overleg met de vakbonden een 
overzicht geven van de financiële stand van zaken en ontwikkeling met betrekking 
tot de premiegelden van de WAO hiaatverzekering. 

3. De werkgever zal binnen zijn primaire verantwoordelijkheid voor de continuïteit 
van de onderneming niet overgaan tot collectief ontslag tenzij bijzondere 
omstandigheden hem hiertoe noodzaken. In dat geval zal hij in overleg treden met 
de vakbond met het oogmerk maatregelen te treffen ter opvang van de sociale 
consequenties. 

4. Ten aanzien van de beperkte inzetbare medewerker zal het beleid van de 
werkgever, mede in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, er op gericht 
zijn deze medewerker, door middel van aanpassing van de functie en/of 
werkplaats of door middel van overplaatsing, te herplaatsen binnen de 
restcapaciteit. 

5. De werkgever zal de voor de medewerker relevante vacature intern bekend 
maken en behandeling van de vacature doen conform de interne procedures. 

6. De werkgever introduceert een integraal beleid betreffende duurzame 
inzetbaarheid. Het resultaat zal zijn een integrale aanpak van levensfasebewust 
personeelsbeleid, competentie ontwikkeling, kennis, training en opleiding, en 
reïntegratie. 

 
 



7  

Artikel 6 
VAKBONDSWERK IN DE ONDERNEMING. 
Ten behoeve van het vakbondswerk in de onderneming zijn partijen faciliteiten 
overeen gekomen, die zijn vastgelegd onder ‘Diversen’ en waaraan rechten kunnen 
worden ontleend voor zover en gedurende de periode als deze collectieve 
arbeidsovereenkomst van kracht is. 
 
 
Artikel 7 
INDIENSTTREDING EN ONTSLAG. 
1. De dienstbetrekking wordt aangegaan: 
 a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
 b. hetzij voor bepaalde tijd. 
 In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van 

toepassing is. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de 
dienstbetrekking geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

 Voor zover er sprake is van een deeltijddienstverband gelden de 
arbeidsvoorwaarden pro rato. 

 De "Wet Aanpassing Arbeidsduur" is niet van toepassing voor zover het betreft het 
recht op vermeerdering van de overeen gekomen arbeidsduur. Het staat de 
medewerker overigens vrij aan de werkgever te verzoeken om meer te mogen 
gaan werken. 

2. Bij het aangaan van een dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van 2 
maanden. 

 Bij het aangaan van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar of korter geldt 
wederzijds een proeftijd van één maand. 

3. Gedurende de gehele proeftijd kunnen zowel de medewerker als de werkgever de 
dienstbetrekking onmiddellijk beëindigen. 

4. De dienstbetrekking voor de medewerker voor onbepaalde tijd in dienst, neemt 
een einde door opzegging. 

 a. Opzegging door de werkgever geschiedt met een termijn van tenminste zoveel 
weken als de dienstbetrekking na de meerderjarigheid van de medewerker 
gehele jaren heeft geduurd tot een maximum van 13 weken. Deze termijn wordt 
voor de medewerker ouder dan 45 doch jonger dan 65 jaar verlengd met een 
week voor elk vol jaar dienstverband na de 45e verjaardag, voor welke 
verlenging eveneens een maximum geldt van 13 weken. 

  De minimale termijn van opzegging door de werkgever is één maand ten 
aanzien van medewerker in salarisgroep 1 t/m 8 en twee maanden ten aanzien 
van medewerkers salarisgroep 9 en hoger. 

 b. Opzegging door de medewerker geschiedt met een termijn van opzegging van 
één maand voor de medewerkers ingedeeld in salarisgroep 1 t/m 8 en van twee 
maanden voor de medewerkers ingedeeld in salarisgroep 9 en hoger. 

 c. De opzegging dient zodanig te geschieden, dat het einde van het dienstverband 
samenvalt met het einde van de maand. 

5. Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, zal de 
werkgever aan de medewerker één maand voor het tijdstip, waarop de aldus 
voortgezette dienstbetrekking van rechtswege eindigt, hiervan schriftelijk 
mededeling doen. 

6. De werkgever zal de voor onbepaalde tijd aangegane dienstbetrekking niet 
opzeggen gedurende de tijd, dat de medewerker ongeschikt is tot het verrichten 
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van arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid tenminste twee jaar heeft 
geduurd en een beschikking tot toetreding tot de IVA is afgegeven door de UWV. 

7. De werkgever zal de voor onbepaalde tijd aangegane dienstbetrekking niet 
opzeggen gedurende de tijd dat een medewerker verhinderd is de bedongen 
arbeid te verrichten, omdat hij anders dan met het oogmerk om krijgsdienst of 
andere overheidsdienst bij wijze van beroep te verrichten, een verplichting naleeft, 
hem opgelegd door de wet of voortvloeiende uit een verbintenis door hem na een 
schriftelijke akkoordverklaring door de werkgever jegens de overheid aangegaan 
ten aanzien van de landsverdediging of ter bescherming van de openbare orde. 

8. De werkgever zal bij de voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking een 
minimale arbeidsduur van 8 uren per week en 26 weken per jaar in acht nemen. 

9.De dienstbetrekking tussen de werkgever en de medewerker eindigt van 
rechtswege op de dag, waarop de medewerker de 65-jarige leeftijd bereikt zonder 
dat hiertoe enige opzegging is vereist. 

 
Artikel 8 
DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR. 
1. Arbeidsduur. 
 De normale arbeidsduur bedraagt voor medewerkers met een voltijd 

dienstverband: 
 a. In dagdienst gemiddeld 40 uur per week, ofwel gemiddeld 8 uur per dienst. De 

normale arbeidsduur is exclusief een half uur onbetaalde pauze per dag. 
 b. In 2-ploegendienst 40 uur per week, ofwel 8 uur per dienst. De normale 

arbeidsduur is exclusief een half uur onbetaalde pauze per dag. 
 c. In 3-ploegendienst 37,5 uur per week, ofwel 7,5 uur per dienst. De normale 

arbeidsduur is exclusief een half uur betaalde pauze per dag. 
 d. In 4-ploegendienst gemiddeld 36 uur per week. De normale arbeidsduur is 

inclusief een half uur betaalde pauze per dag en inclusief ingeroosterde 
feestdagen waarop niet zal worden gewerkt. 

 e. In 5-ploegendienst gemiddeld 36 uur per week. De normale arbeidsduur is 
inclusief een half uur betaalde pauze per dag en inclusief ingeroosterde 
feestdagen waarop niet zal worden gewerkt. 

 f. Een dienstrooster voor beveiligingspersoneel omvat een gemiddelde 
arbeidsduur van 37,8 uur per week. De normale arbeidsduur is inclusief 
betaalde pauze. 

  Diensten met een lengte van maximaal 9 uur gelden in uitzondering op artikel 
12 (‘overwerk en verschoven uren’) niet als overwerk. 

 g. Voor de 4- en 5-ploegendienst wordt de diensttijd met 15 minuten verlengd voor 
een goede overdracht van werkzaamheden. In uitzondering op artikel 12 
(‘overwerk en verschoven uren’) geldt deze verlenging niet als overwerk. 
Compensatie geschiedt door het schrappen op jaarbasis van zes hele diensten 
uit het rooster. 

 h. Voor de 4-en 5-ploegendienst kunnen diensten worden verlengd voor 
werkoverleg of andere activiteiten, bepaald door de afdeling/groep. Op 
jaarbasis is hiervoor 48 uur beschikbaar. Deze verlengingen worden tevoren 
ingeroosterd. In uitzondering op artikel 12 (‘overwerk en verschoven uren’) geldt 
deze verlenging niet als overwerk. Compensatie van de gebruikte uren 
geschiedt door het schrappen op jaarbasis van hele diensten uit het rooster. 

 i. Voor de 4- en 5-ploegendienst geldt dat iedere medewerker over een periode 
van drie jaar gemiddeld 234 dagen per jaar is ingeroosterd (inclusief de 
ingeroosterde feestdagen), waarbij gerealiseerd zal worden dat iedere 
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medewerker gemiddeld evenveel vrij/compensatie van feestdagen heeft over 
die periode. 

 j. Op de verlenging van diensten, zoals beschreven in artikel 8 lid sub g en h, zal 
een projectmatige evaluatie en sturing plaatsvinden conform het proces van 
continue verbetering. 

2. Arbeidstijden. 
 a. in dagdienst wordt normaliter gewerkt op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 

18.00 uur; 
 b. in 2-ploegendienst wordt afwisselend gewerkt in ochtend- en middagdienst, op 

maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 24.00 uur; in verlengde 2-ploegendienst 
wordt gewerkt op maandag t/m vrijdag of dinsdag t/m zaterdag, afwisselend in 
ochtend- en middagdienst tussen 06.00 uur en 24.00 uur. 

 c. in 3-ploegendienst wordt afwisselend gewerkt in ochtend-, nacht- en 
middagdienst, tussen zondag 23.30 uur en zaterdag 08.00 uur; 

 d. in verlengde 3-ploegendienst wordt afwisselend gewerkt in ochtend-, nacht- en 
middagdienst, tussen zondag 23.30 uur en zaterdag 18.00 uur; 

 e.  in 4-ploegendienst wordt afwisselend gewerkt in ochtend-, middag- en 
nachtdienst,  tussen zondag 23.30 uur en zaterdag 23.30 uur. 

 f. in 5-ploegendienst wordt afwisselend gewerkt in ochtend-, middag- en 
nachtdienst, volcontinu op alle dagen van de week. 

 g. de diensten worden met inachtneming van de wettelijke bepalingen 
onderbroken voor een rusttijd van een half uur. 

3. Verder worden met inachtneming van de overlegregeling uit de Arbeidstijdenwet 
van vóór 1 april 2007 en het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden de 
dienstroosters binnen de onderneming in het kader van lid 1 en 2 vastgesteld. 

4. De medewerker ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster 
waarin hij zijn werkzaamheden verricht. 

5. Roostervrije dagen. 
 a. 1. Per kalenderjaar hebben de medewerkers in dagdienst, 2- en 3-

ploegendienstrooster recht op 12,5 roostervrije dagen. 
  2. Per kalenderjaar hebben de medewerkers in een 4- en 5-ploegendienst 

rooster recht op 1 roostervrije dag. 
De roostervrije dag is in het 4- en 5-ploegendienstrooster verwerkt en is dus 
niet meer individueel in te plannen. 

  3. Per kalenderjaar hebben de medewerkers in het dienstrooster voor 
beveiligingspersoneel recht op 10 roostervrije dagen. 

  4. Daarnaast heeft de medewerker in het dienstrooster voor beveiligings-
personeel per kalenderjaar recht op 7 roostervrije dagen met behoud van 
salaris ter compensatie van het werken op feestdagen als genoemd in art.17. 

 b. 1. De collectieve roostervrije dagen worden door de werkgever in overleg met 
de ondernemingsraad vastgesteld voor 1 januari van het kalenderjaar 
waarop deze betrekking hebben. 

  2. De resterende roostervrije dagen worden door de werkgever per medewerker 
individueel ingeroosterd. De medewerker kan hierbij zijn voorkeur uitspreken 
voor één of meerdere data. Ingeval een dergelijke voorkeur niet gehonoreerd 
kan worden door de afdelingsleiding, wordt dit schriftelijk, gemotiveerd, 
medegedeeld. 

 c. 1. Is de medewerker op een roostervrije dag ziek, dan zal deze dag niet worden 
gecompenseerd. Betreft dit echter een periode van meer dan twee 
aaneengesloten dagen dan zullen, wanneer de medewerker gedurende deze 
roostervrije dagen ziek is, de eerste 2 dagen van ziekte niet worden 



10  

gecompenseerd, terwijl de resterende roostervrije dagen op een ander 
tijdstip zullen worden vastgesteld. 

  2. Indien een medewerker op een roostervrije dag op verzoek van de 
werkgever heeft gewerkt, dan wordt een vervangende roostervrije dag 
afgesproken. 

  3. Bij einde dienstverband worden de roostervrije dagen verrekend. 
  4. Bij overgang naar een rooster met een ander aantal roostervrije dagen 

worden de roostervrije dagen verrekend. 
 d. De onder a. genoemde roostervrije dagen kunnen worden aangewend ter 

financiering van de pensioenvoorziening. De waarde van een dag is 0,44% van 
het jaarinkomen (12 x maandinkomen x 1,1633). 

6. a. De medewerker in dagdienst heeft op 24 en 31 december na vier werkuren vrij 
met behoud van salaris. 

 b. De medewerker in 2-ploegendienst heeft op 24 en 31 december na 14.30 uur 
vrij met behoud van salaris. 

 c. De medewerker in 3-, 4- of 5-ploegendienst heeft op 24 en 31 december na 
15.30 uur vrij met behoud van salaris. Dit geldt niet voor de medewerker in het 
dienstrooster voor beveiligingspersoneel. 

 d. Jaarlijks vindt compensatie van één gelegenheid plaats voor de medewerkers in 
de 3-, 4- of 5 ploegendienst die vanwege het voor hen geldende rooster zowel 
op 24 als op 31 december geen voordeel hebben genoten van hetgeen is 
geregeld in artikel 8 lid 6c. 

7. Medewerker 55 jaar en ouder. 
 a. In afwijking van het in de vorige leden bepaalde kan de medewerker van 55 jaar 

en ouder per jaar 12 dagen minder werken. Deze dagen zijn vrij opneembaar 
en zijn niet opspaarbaar. 

 b. Over deze vrije dagen zal het salaris op basis van 85% van het maandinkomen 
worden doorbetaald. Bij de opbouw van de pensioenrechten zal niet van deze 
korting worden uitgegaan. 

 c. De medewerker kan een beroep doen op deze regeling met ingang van de 
maand waarin hij 55 jaar wordt. 

 d. Tot 1 april 2009 is een overgangsregeling van kracht voor die medewerkers, die 
op 1 april 2003 behoren tot de leeftijdscategorie van 55 tot en met 60 jaar. Deze 
groep heeft in totaal tot het bereiken van de 61-jarige leeftijd recht op 72 dagen, 
die gelijkmatig per jaar verdeeld zullen worden. Indien men na de 61-jarige 
leeftijd blijft werken, behoudt men het recht op het aantal dagen dat men voor 
die leeftijd per jaar had. 

 e. De in dit lid genoemde dagen worden gehandhaafd voor degenen, die op 31 
december 2005 55 jaar of ouder zijn. Per 1 januari 2006 wordt voor 
medewerkers die per 1 mei 2005 in dienst waren bij werkgever het aantal 
dagen vastgesteld op 4 dagen per jaar.  

 f. Het samenvallen van deze vrije dagen met afwezigheid als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid, feestdagen, vakantie en bijzonder verlof geeft geen 
recht op compenserende vrije dagen. 

 g. De in dit lid genoemde dagen komen te vervallen voor degenen, die na 1 mei 
2005 bij werkgever in dienst zijn getreden. 

8. Ontwerpprincipes ploegendienstroosters. 
Bij het maken van roosters worden als ontwerpprincipes meegenomen: 

 a. Gezond roosteren is belangrijk. 
 b. Eenduidigheid van werkschema’s en duidelijkheid naar medewerkers toe. 
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 c. In het 4- en 5-ploegendienstrooster zijn een minimaal aantal medewerkers 
vanuit productie aanwezig op de factory maintenance dagen. In het 3-ploegen- 
dienstrooster is dat afhankelijk van het aantal collectief in te roosteren 
roostervrije dagen. 

 
 
Artikel 9 
FUNCTIEGROEPEN EN SALARISGROEPEN. 
1. a. Philip Morris kent een functiewaarderingssysteem, dat gebaseerd is op het 

ORBA systeem. 
 b. De functies van de medewerkers zijn ingedeeld in functiegroepen (zie onder 

‘Bijlage’). 
 c. Wanneer een medewerker het niet eens is met zijn functie-indeling, geldt de 

beroepsprocedure zoals neergelegd in Diversen II van deze overeenkomst. 
 d. Bij elke functiegroep behoort een salarisgroep die het schaalsalaris aangeeft 

gebaseerd op ontwikkeling (bij de salarisgroepen 1 t/m 7), en het schaalsalaris 
gebaseerd op periodieken. De salarisschalen maken deel uit van deze 
overeenkomst en zijn opgenomen onder ‘Bijlage’. 

2. a. De medewerker die over de vaardigheid en ervaring beschikt welke voor de 
vervulling van een bepaalde functie is vereist, wordt bij tewerkstelling in die 
functie in de daarmee overeenkomende salarisgroep geplaatst, onverminderd 
het in artikel 10, lid 2 bepaalde. 

 b. De medewerker, die nog niet over de vaardigheid en/of ervaring beschikt welke 
voor de vervulling van een functie is vereist, kan gedurende ten hoogste 6 
maanden ingedeeld worden in de naast lagere salarisgroep. In 
uitzonderingsgevallen kan deze periode verlengd worden tot maximaal één jaar. 
Een dergelijke afwijking kan alleen plaatsvinden indien het gaat om een eerste 
arbeidsovereenkomst bij de werkgever. Een periode die men als flexwerker bij 
de werkgever gewerkt heeft, wordt daarbij mede in beschouwing genomen. 

3. Iedere medewerker ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin 
zijn functie is ingedeeld, de salarisgroep waarin hijzelf is ingedeeld, zijn 
schaalsalaris alsmede eventuele wijzigingen in deze gegevens. 

4. Eenmalige uitkering. 
 In juni/juli 2013 wordt een eenmalige bruto uitkering van €1.000,- uitbetaald. 
5. Resultaatafhankelijke beloning. 
 Per 1 januari 2009 is een resultaatafhankelijke beloning geïntroduceerd. Verdere 

detaillering van deze regeling staat onder ‘Reglementen & Regelingen B’. 
 
 
Artikel 10 
TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALEN. 
1. Schaalsalaris. 
 a. De medewerker ontvangt het schaalsalaris zoals is aangegeven in de 

salarisgroep waarin hij is ingedeeld. 
 b. De medewerker ontvangt bij indiensttreding als regel de 0-periodiek van het 

schaalsalaris. Op grond van elders verkregen vergelijkbare vaardigheden en/of 
opgedane ervaring kunnen één of meer periodieken worden toegepast. 

 c. Het schaalsalaris wordt per 1 maart van ieder jaar opnieuw vastgesteld door 
toekenning van een periodiek, voor zover het einde van de schaal nog niet is 
bereikt. Alleen indien indiensttreding vóór 1 september plaatsvindt, wordt met 
ingang van 1 maart daaropvolgend een periodiek toegekend. 
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 d. De automatische toekenning van periodieken vervalt met de invoering van de 
resultaatafhankelijke beloning. 

 e. Alleen indien indiensttreding vóór 1 september plaatsvindt, wordt met ingang 
van 1 maart daaropvolgend, het individuele gevolg, indien dit is behaald, van de 
resultaatafhankelijke beloning toegekend. 

2. Functiewaarneming. 
 a. De medewerker die in opdracht van de werkgever een functie tijdelijk 

waarneemt, welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in 
de salarisgroep die met zijn eigen functie overeenkomt. 

  Heeft de functiewaarneming tenminste 5 aaneengesloten diensten geduurd, 
dan ontvangt de medewerker over de gehele termijn van waarneming als extra 
beloning een toeslag op zijn schaalsalaris, voor zover hij deze functie op 
normale wijze kan verrichten. Deze toeslag bedraagt per volle dienst een 
evenredig deel van het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0-periodieken 
van zijn huidige salarisgroep en de naast hogere. 

 b. Indien waarneming over meer dan één salarisgroep plaatsvindt, zal als toeslag 
worden betaald het verschil op de nullijn tussen de salarisgroep waarin de 
medewerker zich bevindt en de naast hogere salarisgroep. Daarnaast ontvangt 
men 50% over het verschil op de nullijn van de naast hogere salarisgroep en de 
salarisgroep waarin men waarneemt. 

 c. De medewerker die in opdracht van de werkgever een functie tijdelijk 
waarneemt, die in een lagere functiegroep is ingedeeld, blijft in zijn salarisgroep 
ingedeeld. 

3. Functiewijziging. 
 a. Ingeval van wijziging naar een gelijke of hogere salarisgroep. 
  1. Wanneer de inhoud en/of de naam van de functie van een medewerker 

zodanig verandert, dat niet gesproken kan worden van overplaatsing dan wel 
promotie van de medewerker, zal deze worden ingeschaald op het 
naasthogere salaris in de nieuwe salarisgroep, voor zover na herclassificatie 
blijkt, dat er van verandering van functiegroep sprake is. 

  2. Bij overplaatsing of promotie naar een functie, waar een hogere salarisgroep 
aan verbonden is, bedraagt de verhoging van het schaalsalaris tenminste het 
verschil tussen de schaalsalarissen bij 0-periodieken van de betreffende 
salarisgroepen. Indien de promotie meer dan één salarisgroep betreft, 
bedraagt de verhoging van het schaalsalaris het verschil tussen de 
schaalsalarissen bij 0-periodieken van de oorspronkelijke en de naast hogere 
salarisgroep. 

   Het op deze wijze vastgestelde salaris wordt ingeschaald op de naast hogere 
periodiek. 

   Deze verhoging wordt toegepast met ingang van de maand volgend op die 
waarin de plaatsing in een hogere salarisgroep heeft plaatsgevonden. 

  3. Eventuele verhogingen van het schaalsalaris als gevolg van promotie, 
worden in mindering gebracht op de persoonlijke toeslag. 

 b. Ingeval van wijziging naar een lagere salarisgroep. 
  1. Bij indeling in een lagere salarisgroep wegens onbekwaamheid als gevolg 

van eigen toedoen, is het nieuwe schaalsalaris gelijk aan het schaalsalaris, 
dat hij zou hebben ontvangen bij eenzelfde aantal periodieken in de lagere 
salarisgroep. Dit geldt eveneens voor de medewerker die aantoonbaar in 
gebreke is gebleven om op een redelijk en billijk verzoek van de werkgever 
een inspanning te verrichten, om passend inzetbaar te worden of te blijven. 
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   Deze verlaging wordt toegepast met ingang van de maand volgend op die 
waarin de plaatsing in een lagere salarisgroep heeft plaatsgevonden.  

  2. De medewerker die, als gevolg van een wijziging in de organisatie of een 
herwaardering van zijn huidige functie in een lagere salarisgroep wordt 
ingedeeld, wordt met ingang van de daarop volgende maand in de met zijn 
nieuwe functie overeenkomende groep geplaatst. 

   Indien zijn oorspronkelijk schaalsalaris in de nieuwe salarisgroep tussen 2 
periodieken uitkomt, dan ontvangt hij het naast hogere salaris. 

   Is het oorspronkelijke schaalsalaris hoger dan het voor hem geldende 
eindsalaris in de nieuwe salarisgroep, dan ontvangt de medewerker dit 
verschil in de vorm van een persoonlijke toeslag. 

   Bij procentuele verhogingen van de salarisschalen, bedraagt de afbouw van 
de persoonlijke toeslag 0,5% van de som van het eindsalaris van de nieuwe 
salarisgroep in de verhoogde salaristabel en de bestaande persoonlijke 
toeslag bij de bestaande salaristabel.  

   Voor medewerkers van 55 jaar en ouder zal er geen afbouw van de 
persoonlijke toeslag plaatsvinden; de afbouw van een eerder ingegane 
afbouw stopt bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd. 

   Afbouwregelingen, die voor 1 april 2002 zijn ingegaan blijven tot de 55-jarige 
leeftijd van kracht, waarna de afbouw stopt. 

  3. Indien in het kader van duurzame inzetbaarheid een functie in een lagere 
salarisgroep wordt aanvaard, zal in plaats van een directe afbouw van het 
salaris dit in twee termijnen plaats gaan vinden. 50% van de afbouw vindt 
plaats op het moment van functieaanvaarding, de resterende 50% wordt 
afgebouwd na één jaar. In een dergelijke situatie dient sprake te zijn van een 
formeel loopbaan begeleidingtraject.  

  4. Bij indeling in een lagere salarisgroep op eigen verzoek van de medewerker, 
is het nieuwe schaalsalaris gelijk aan het schaalsalaris dat hij zou hebben 
ontvangen bij hetzelfde aantal periodieken in de lagere salarisgroep. 

   Wat de afbouw van het salaris betreft, geldt hetzelfde als verwoord in artikel 
10 lid 3b sub 3. De verlaging wordt toegepast in de maand, volgend op die 
waarin de plaatsing in de lagere salarisgroep heeft plaatsgevonden. 

4. Salarisspecificatie. 
 Bij uitbetaling van het salaris worden het verdiende salaris en de inhoudingen 

daarop schriftelijk of elektronisch gespecificeerd ter kennis van de medewerker 
gebracht. 
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Artikel 11 
ARBEID IN PLOEGENDIENSTROOSTER. 
1. Door de medewerker wordt, indien de werkgever dat nodig acht en voor zover dat 

bij wet is toegestaan, in ploegendienstrooster gewerkt. De medewerker van 55 
jaar en ouder kan niet verplicht worden in ploegendienstrooster te gaan werken. 

2. Voor geregelde arbeid in ploegendienstrooster wordt een toeslag op het 
maandsalaris gegeven. De toeslag bedraagt per maand bij een: 

 -  2-ploegendienstrooster        : 16,0% 
 -  verlengde 2-ploegendienstrooster    : 17,3% 
 -  3-ploegendienstrooster        : 21,0% 
 -  verlengde 3-ploegendienstrooster    : 24,0% 
 -  4-ploegendienstrooster        : 25,5% 
 -  5-ploegendienstrooster        : 29,0% 
 -  dienstrooster voor beveiligingspersoneel : 30,0% 
 Er is voor het overige een matrix vastgesteld op grond waarvan de ploegentoeslag 

bepaald kan worden bij afwijkend structurele ploegendiensten (afwisselend 
ochtend-, middag-, en/of nachtdienst). Deze matrix is opgenomen onder 
‘Diversen’. 

3. Voor een medewerker, werkzaam in ploegendienst, die anders dan door eigen 
toedoen of op eigen verzoek, definitief wordt overgeplaatst naar een functie in een 
lager betaald dienstrooster, geldt de volgende afbouwregeling voor de 
ploegentoeslag. 
 
Wanneer een medewerker korter dan een half jaar de hogere ploegentoeslag heeft 
ontvangen geldt geen afbouwregeling. 
 

a. Indien hij langer dan een half jaar maar korter dan 3 jaar de hogere 
ploegentoeslag heeft ontvangen:  
100%  van het verschil  gedurende  1 maand; 
 80%   van het verschil  gedurende  1 maand; 
 60%   van het verschil  gedurende  1 maand; 
 40%   van het verschil  gedurende  1 maand; 
 20%   van het verschil  gedurende  1 maand. 

 
       b.  Indien hij langer dan 3 jaar maar korter dan 5 jaar de hogere  

ploegentoeslag heeft ontvangen:  
             100%   van het verschil  gedurende   2 maanden; 
               80%   van het verschil  gedurende   2 maanden; 
               60%   van het verschil  gedurende   2 maanden;  
               40%   van het verschil  gedurende   2 maanden; 
               20%   van het verschil  gedurende   2 maanden.  
 

c. Indien hij langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar de hogere  
ploegentoeslag heeft ontvangen: 

              100%  van het verschil  gedurende    3 maanden; 
                80%  van het verschil  gedurende    3 maanden; 
                60%  van het verschil  gedurende    3 maanden; 
                40%  van het verschil  gedurende    3 maanden; 
                20%  van het verschil  gedurende    3 maanden. 
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        d.    Indien hij langer dan 10 jaar de hogere ploegentoeslag heeft ontvangen: 
               100%  van het verschil gedurende    4 maanden; 
                 80%  van het verschil gedurende    4 maanden; 
                 60%  van het verschil gedurende    4 maanden; 
                 40%  van het verschil gedurende    4 maanden; 
                 20%  van het verschil gedurende    4 maanden. 
 
De afbouwregeling is gebaseerd op het verschil tussen het hogere en het lagere 
percentage ploegentoeslag en op het in de hoger betaalde dienst doorgebrachte 
aantal dienstjaren. Voorbeelden van een overplaatsing  naar een lager betaald 
dienstrooster zijn een verschuiving van 5 naar 3 ploegen of b.v. van 5 ploegen naar 
dagdienst. 
 
Bij terugplaatsing naar een lager betaald dienstrooster zal bij vaststelling van de 
afbouwregeling worden nagegaan of alle in ploegendienst doorgebrachte jaren in 
een afbouwregeling zijn meegenomen. 
 
Enkele voorbeelden ter illustratie: 
 

 Na 20 jaar drieploegendienst  naar dagdienst: afbouw van 21% toeslag  
in euro’s (21 – 0); steeds 100 – 80 – 60 – 40 – 20 % van het eurobedrag 
gedurende 4 maanden 

 Na 20 jaar drieploegendienst  vervolgens 1 jaar vijfploegendienst  
daarna terug naar drieploegendienst: afbouw van 8% toeslag in euro’s (29 
– 21); steeds 100 – 80 – 60 – 40 – 20 % van het eurobedrag gedurende 1 
maand 

 Na 20 jaar drieploegendienst  volledige afbouwregeling naar dagdienst 
 vervolgens 2 jaar dagdienst  gevolgd door 6 jaar vijfploegendienst  
en weer terug naar drieploegendienst: afbouw van 8% toeslag in euro’s (29 
– 21); steeds 100 – 80 – 60 – 40 – 20 % van het eurobedrag gedurende 3 
maanden 

 Als laatste voorbeeld, maar na de laatste 3 ploegendienst gedurende 4 
jaar weer terug naar dagdienst: afbouw van 21% toeslag in euro’s (21 – 0); 
steeds 100 – 80 – 60 – 40 – 20 % van het eurobedrag gedurende 4 
maanden (21% heeft 6+4 jr gelopen) 

 
4. Indien een medewerker in het kader van duurzame inzetbaarheid van een 

ploegendienst- naar een dagdienstfunctie gaat, geldt de navolgende 
afbouwregeling. 

 Met betrekking tot de criteria gelden dezelfde als genoemd in art. 10 lid 3b sub 4. 
 Wanneer een medewerker korter dan een half jaar in ploegendienst is geweest, 

geldt geen afbouwregeling. 
 a. Indien hij langer dan een half jaar maar korter dan 3 jaar bij werkgever in een 

ploegendienstrooster heeft gewerkt:  
    100% gedurende 1 maand; 
  60% gedurende 1 maand; 
  20% gedurende 1 maand. 
 b. Indien hij langer dan 3 jaar, maar korter dan 5 jaar bij werkgever in 

ploegendienstrooster heeft gewerkt: 
    100% gedurende 2 maanden; 
  60% gedurende 2 maanden; 



16  

  20% gedurende 2 maanden. 
 c. Indien hij langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar bij werkgever in 

ploegendienstrooster heeft gewerkt: 
    100% gedurende 3 maanden; 
  60% gedurende 3 maanden; 
  20% gedurende 3 maanden. 
 d. Indien hij langer dan 10 jaar bij werkgever in ploegdienstrooster heeft gewerkt: 
    100% gedurende 4 maanden; 
  60% gedurende 4 maanden; 
  20% gedurende 4 maanden. 
5. Voor de medewerker van 55 jaar en ouder, die tenminste 10 jaar aaneengesloten 

bij werkgever een functie in ploegendienst heeft vervuld, vindt geen afbouw van de 
ploegentoeslag plaats. Indien de afbouw aanvangt voor de leeftijd van 55 jaar, zal 
deze worden gecontinueerd nadat de 55-jarige leeftijd is bereikt. 

6. Voor de medewerker van 55 jaar en ouder, die zelf te kennen geeft niet meer in 
ploegendienst te willen werken, zullen de werknemer en werkgever gezamenlijk 
de mogelijkheid voor een functie in dagdienst onderzoeken. In het geval dat aan 
het verzoek van de medewerker tegemoet gekomen wordt, zal de afbouwregeling 
conform lid 3 a t/m d van toepassing zijn. 

7. Aan projecten kan alleen op vrijwillige basis worden deelgenomen. Indien een 
medewerker in ploegendienst op verzoek van de werkgever te werk wordt gesteld 
in een project in dagdienst, behoudt hij zijn ploegentoeslag maximaal 12 
maanden, indien: 

 De medewerker vrijwillig deelneemt in het project; en 

 De reguliere afbouw ploegentoeslag na 12 maanden wordt 
toegepast, wanneer het project doorloopt; en 

 De medewerker in het project gestart is na de datum waarop 
dit CAO akkoord gesloten is. 

8. Met gewetensbezwaren van werknemers voor het werken op zondag zal, daar 
waar dat mogelijk is, rekening worden gehouden en getracht zal worden tot een 
maatwerkoplossing te komen. 

 
 
Artikel 12 
OVERWERK EN VERSCHOVEN UREN. 
1. Meeruren. 
 Wanneer de medewerker met een deeltijdovereenkomst in opdracht van de 

werkgever meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft, 
maar blijft binnen het dienstrooster op basis van artikel 8 van een medewerker met 
een voltijd arbeidsovereenkomst , dan wordt over deze meeruren een toeslag 
betaald van 16,33% van het uurinkomen. 

 (16,33% is opgebouwd uit 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering). 
2. Overwerk. 
 a. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de 

arbeidsduur volgens het geldende dienstrooster op basis van het bepaalde in 
artikel 8 wordt overschreden is er sprake van overwerk. 

 b. Van overwerk is voor een deeltijd medewerker eerst sprake, indien de 
medewerker meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster 
aangeeft en wanneer de normale arbeidsduur per dag/week van een 
medewerker met een voltijd arbeidsovereenkomst wordt overschreden. 

 c. Voor een deeltijd medewerker in dagdienst is eveneens sprake van overwerk, 
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  indien de werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster 
aangeeft en wanneer er wordt gewerkt op uren die liggen buiten de in artikel 8 
lid 2 genoemde dagdienstbegrenzing. 

3. a. Overwerk zal zoveel mogelijk worden beperkt, doch is verplicht, indien de eisen 
van het bedrijf, dit naar oordeel van de werkgever, noodzakelijk maken. 

 b. Voor de medewerker van 55 jaar en ouder geldt geen verplichting tot overwerk. 
4. De toeslag voor overwerk bedraagt de volgende percentages van het uurinkomen: 
 a.   50% voor de uren liggend tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 00.00 uur. 
 b. 100% voor de uren liggend tussen zaterdag 00.00 uur en maandag 06.00 uur. 
 c. 200% voor uren vallend op feestdagen als genoemd in artikel 17. 
5. Tijd voor tijd regeling. 
 a. De medewerker kan de gewerkte overuren, voor zover de voortgang van de 

werkzaamheden dit toelaat, compenseren in vrije tijd en opnemen in de vorm 
van hele of halve diensten. Deze uren dienen te worden opgenomen in het jaar 
waarin deze zijn opgebouwd. Het dan resterende saldo kan worden opgenomen 
tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Een eventueel restant 
daarvan op die datum, zal worden uitbetaald. 

 b. Ingeval van compensatie van overuren in vrije tijd wordt alleen de 
overwerktoeslag betaald. 

6. De vergoeding voor gemaakte overuren, vanaf 1 januari 2008 tot einde looptijd 
CAO, evenals de toeslag daarvoor, kan worden aangewend als financiering voor 
de pensioenpremie/voorziening. 

7. Verschoven uren. 
 De medewerker die in opdracht van de werkgever werkzaamheden verricht op 

tijden, die gelegen zijn buiten de tijdstippen als bedoeld in artikel 8, lid 2a dan wel 
buiten de tijdstippen waarop de ploegendienst wisseling plaatsvindt, zonder dat 
daardoor de normale dagelijkse arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt 
overschreden, ontvangt voor die uren een vergoeding. 

 Deze vergoeding bedraagt per uur de volgende percentages van het uurinkomen: 
 a. 25% voor uren liggend tussen 06.00 en 07.00 uur, dan wel tussen 18.00 en 

22.00 uur. 
 b. 50% voor uren liggend tussen 22.00 en 06.00 uur. 
 Deze regeling is niet van toepassing op de medewerker, waarvoor afwijkende 

werktijden als normale werktijden gelden, evenals voor werkuren die in overleg 
met de Ondernemingsraad zijn verschoven. 

 
 
Artikel 13 
VAKANTIETOESLAG. 
1. De vakantietoeslag bedraagt 8% van de in het kalenderjaar verdiende 

maandinkomens vermeerderd met de beloning voor overwerk en verschoven uren. 
2. Jaarlijks ontvangt de medewerker in de maand mei gelijktijdig met de uitbetaling 

van het salaris een voorschot op de vakantietoeslag gelijk aan de tot dan toe 
opgebouwde vakantietoeslag, vermeerderd met 8% van het maandinkomen van 
mei x 7 (als voorschot voor de resterende maanden van het kalenderjaar). 

3. De eindafrekening vindt plaats in de maand december. Indien het dienstverband 
voor de datum van uitbetaling wordt beëindigd, zal bij de laatste salarisbetaling de 
eindafrekening van de vakantietoeslag naar rato worden uitbetaald. 

4. De minimumvakantietoeslag bedraagt bij een normale arbeidsduur € 2.052,- per 
jaar voor 2013. Bij een korter dienstverband dan het kalenderjaar, zal naar rato de 
minimumvakantietoeslag worden uitgekeerd. 
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Artikel 14 
EINDEJAARSUITKERING. 
1. De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van de in het kalenderjaar verdiende 

maandinkomens vermeerderd met de beloning voor overwerk en verschoven uren. 
2. Jaarlijks ontvangt de medewerker in de maand november een voorschot van de 

eindejaarsuitkering gelijk aan 8,33% van de tot dan toe verdiende maandinkomens 
en beloning voor overuren en verschoven uren, vermeerderd met 8,33% van het 
maandinkomen van november (als voorschot voor de resterende maand van het 
kalenderjaar). 

3. De eindafrekening vindt plaats in de maand december. Indien het dienstverband 
voor de datum van uitbetaling wordt beëindigd, zal bij de laatste salarisbetaling de 
eindafrekening van de eindejaarsuitkering naar rato worden uitbetaald. 

4. De minimum eindejaarsuitkering bedraagt bij een normale arbeidsduur € 2.052,- 
per jaar. Bij een korter dienstverband dan het kalenderjaar, zal naar rato de 
minimumeindejaarsuitkering worden uitgekeerd. 

 
 
Artikel 15 
UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID. 
Uitkering gedurende de eerste 2 jaren van arbeidsongeschiktheid. 
1. Indien een medewerker ten gevolge van ziekte of ongeval niet in staat is de 

bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen in artikel 7.629 BW 
evenals de bepalingen in de Wet Verbetering Poortwachter. 

2. Gedurende het eerste ziektejaar, zal het salaris voor 100% worden doorbetaald; 
gedurende het tweede ziektejaar geldt een salarisbetaling van 85%. Indien in het 
tweede ziektejaar gewerkt wordt, ook voor zover op therapeutische basis, zullen 
de gewerkte uren voor 100% worden betaald. Indien de behandelende arts een 
verklaring afgeeft, dat er sprake is van een ernstige ziekte, zal in dat geval in het 
tweede jaar 100% van het loon worden doorbetaald. 

Uitkering na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. 
3. Met ingang van 1 januari 2006 is de WIA (Wet Inkomen bij Arbeidsongeschiktheid) 

van kracht. In deze wet worden 3 verschillende situaties onderscheiden, namelijk: 
 - IVA, degenen met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80% tot 100%; 
 - WGA, degenen met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% tot 80%; 
 - Degenen met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35%. 
 a. IVA (van 80% tot 100% arbeidsongeschikt) 
  Indien een medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking komt 

voor een uitkering volgens de IVA, zal met terugwerkende kracht alsnog het 
salaris over het tweede ziektejaar aangevuld worden tot 100%. 

 b. WGA (van 35% tot 80% arbeidsongeschikt) 
  De werkgever zal hiervoor een verzekering afsluiten waarvan de premie op 

basis van de wettelijke regeling opgebracht wordt door de werkgever en de 
werknemer. Deze verzekering is er op gericht om het loonverlies zodanig te 
verzekeren dat hierover een uitkering van 70% plaats vindt. Deze uitkering 
geldt, afhankelijk van leeftijd en dienstverband, maximaal 5 jaar en loopt 
derhalve van het derde tot en met het zevende jaar van arbeidsongeschiktheid. 
Ingeval van werken, zal werkgever gedurende het derde tot en met het zevende 
arbeidsongeschiktheidsjaar, nog een extra aanvulling van 10% van het WGA 
deel betalen. 
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  Medewerkers die vallen onder de WGA, blijven in ieder geval tot en met het 
derde arbeidsongeschiktheidsjaar in dienst van werkgever, in deze periode 
wordt therapeutische arbeid ook als arbeid beschouwd. 

Herplaatsing. 
4. a. Herplaatsing bij arbeidsongeschikt van minder dan 35%. 
  Arbeidsongeschiktheid als zodanig zal geen reden zijn om de dienstbetrekking 

te beëindigen. Indien en voor zover de medewerker meewerkt aan reïntegratie 
biedt de werkgever betrokkene tewerkstelling binnen zijn restcapaciteit. De 
arbeidsvoorwaarden blijven daarbij gehandhaafd. 

 b. Herplaatsing bij arbeidsongeschikt van 35% tot 80%. 
  Arbeidsongeschiktheid als zodanig zal geen reden zijn om de dienstbetrekking 

te beëindigen. Voor medewerkers blijft van toepassing dat de werkgever in 
eerste instantie zal trachten, bij een aanbod tot passend werk, een aanbod tot 
intern passend werk te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met 
opleiding, ervaring en vaardigheden van de medewerker. De werkgever is 
verplicht om een aanbod tot passende arbeid binnen de restcapaciteit zowel 
naar een interne, als externe functie, schriftelijk te (laten) doen. Het aanbod 
vermeldt tevens het wettelijke recht van de medewerker een second opinion 
aan te vragen bij de UWV. De werknemer dient een second opinion binnen 10 
dagen aan te vragen.  

 
 
Artikel 16 
UITKERING BIJ OVERLIJDEN. 
1. Indien een medewerker overlijdt, zal aan zijn partner (zie art. 19 lid 1) c.q. wettige 

erfgenamen een wettelijke overlijdensuitkering worden verstrekt. Deze is gelijk aan 
een bruto maandinkomen, dat netto wordt uitgekeerd. 

2. De werkgever zal boven deze wettelijke uitkering aan de partner c.q. wettige 
erfgenamen een extra uitkering doen ter grootte van twee bruto maandsalarissen, 
die netto worden uitgekeerd. 

3. Werkgever heeft ten behoeve van de medewerkers een ANW hiaatverzekering 
afgesloten, waaraan iedere medewerker verplicht dient deel te nemen. De aan de 
verzekering verbonden kosten worden door alle medewerkers samen opgebracht 
via een inhouding op het bruto salaris. 

 
 
Artikel 17 
FEESTDAGEN. 
1. Onder feestdagen wordt verstaan: 
 Nieuwjaarsdag, 1e en 2e paasdag, Nationale Feestdag (Koninginnedag, 5 mei in 

een jubileumjaar), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag. 
2. Op feestdagen wordt als regel niet gewerkt. 
3. Voor zover een feestdag valt op een volgens dienstrooster te werken dag, wordt 

het salaris op basis van het maandinkomen doorbetaald. 
4. Voor medewerkers in een dienstrooster van beveiligingspersoneel geldt, dat zij 

een toeslag van 100% betaald krijgen voor de uren, die zij moeten werken op een 
feestdag zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

5. Voor de toepassing van dit artikel worden de feestdagen geacht te lopen van 
00.00-24.00 uur. 
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Artikel 18 
VAKANTIE. 
1. Vakantiejaar. 
 Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Onder salaris wordt in dit artikel 

verstaan het salaris op basis van het maandinkomen. 
2. Duur der vakantie. 
 a. De medewerker verwerft per vakantiejaar recht op 25 vakantiedagen met 

behoud van salaris. 
 b. De medewerker, die in het lopende vakantiejaar jonger is dan 19 jaar heeft, in 

afwijking van het in lid 2a bepaalde, per vakantiejaar recht op 27 vakantiedagen 
met behoud van salaris. 

 c. In afwijking van het in lid 2a bepaalde bestaat per vakantiejaar recht op het 
navolgende aantal extra vakantiedagen met behoud van salaris: 

  1 dag:  vanaf een 12½-jarig dienstverband 
  2 dagen: vanaf een 25-jarig dienstverband 
  3 dagen: vanaf een 40-jarig dienstverband 
  4 dagen: vanaf 50-jarige leeftijd 
  5 dagen: vanaf 55-jarige leeftijd 
  6 dagen: vanaf 57-jarige leeftijd 
  7 dagen: vanaf 59-jarige leeftijd 
  8 dagen: vanaf 60-jarige leeftijd 
  10 dagen: vanaf 61-jarige leeftijd 
  Bepalend voor de leeftijd en het aantal dienstjaren is het aantal jaren dat in het 

vakantiejaar wordt bereikt. 
  De in dit lid genoemde extra vakantiedagen in verband met dienstverband en 

leeftijd komen te vervallen voor degenen, die na 1 mei 2005 bij werkgever in 
dienst treden. 

 d. Voor de berekening van het aantal vakantiedagen wordt een medewerker 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. 

  Een medewerker die na de 15e van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst 
verlaat wordt 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 medewerker een zuiver proportioneel recht op vakantie krijgen. 

3. Opneming van vakantiedagen. 
 a. Van de lid 2 sub a en b genoemde vakantie heeft iedere medewerker het recht 

om gedurende het jaar 20 dagen aaneengesloten vakantie op te nemen, mits 
daardoor naar het oordeel van de werkgever de voortgang van de 
werkzaamheden niet wordt belemmerd, echter met een minimum van 10 dagen 
aaneengesloten. Voor het opnemen van de zomervakantie gelden spelregels, 
die zijn opgenomen in Diversen IX. 

 b. De medewerker kan de overblijvende vakantiedagen als 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. 

  Deze vakantiedagen dienen als regel een week van tevoren te worden 
aangevraagd. 

  De direct leidinggevende beslist ten minste op de derde dag voor de gevraagde 
snipperdag, of het verzoek wordt ingewilligd of afgewezen. Indien het verzoek 
wordt afgewezen, zal dit worden gemotiveerd. 
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 c. De medewerker kan snipperen op uurbasis. 
4. a. De medewerker verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij 

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

 b. Het onder lid 4 sub a bepaalde is niet van toepassing indien een medewerker 
zijn werkzaamheden niet heeft verricht wegens arbeidsongeschiktheid. 

5. Vakantie bij ontslag. 
 a. Indien de medewerker de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen, zal 

hem voor elke niet genoten dag een evenredig salarisbedrag worden uitbetaald. 
 b. Teveel genoten vakantiedagen worden op overeenkomstige wijze met het 

salaris verrekend. 
6. Verjaring. 
 Niet opgenomen vakantiedagen verjaren 5 jaar nadat het recht daarop is 

verworven, betreffende het opgebouwde verlofrecht tot en met 31 december 2011. 
Voor de opgebouwde wettelijke dagen vanaf 1 januari 2012 is het regime van de 
nieuwe vakantiewetgeving van toepassing per 1 januari 2012; de wettelijke dagen 
(20) vervallen een half jaar na het jaar van opbouw. Voor de bovenwettelijke 
dagen en voor de dagen opgebouwd tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid die 
niet opgenomen kunnen worden, blijft de verjaringstermijn van 5 jaar van 
toepassing. 

 
 
Artikel 19 
GEOORLOOFD VERZUIM. 
De medewerker kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4.1 van de 
wet Arbeid en Zorg onder de navolgende bepalingen: 
1. De medewerker heeft bij hieronder genoemde gevallen voor de daar bepaalde 

termijnen verlof met behoud van salaris op basis van het maand inkomen, mits hij 
zo mogelijk ten minste één dag tevoren en onder overlegging van bewijsstukken 
aan de werkgever of diens gemachtigde, hiervan kennis geeft. 

 In gevallen genoemd onder d. t/m p. geldt deze regeling voor zover de 
medewerker de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft kunnen verrichten 
en de gebeurtenis c.q. plechtigheid in het desbetreffende geval bijwoont. 

 Voor de werking van dit artikel worden met gehuwden gelijkgesteld partners, die 
samenwonen en voor wie dit via een notarieel samenlevingscontract is 
vastgelegd, dan wel degenen, die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. 

 Onder de in dit artikel genoemde aanduiding: 
 - '’ouder’’ wordt tevens verstaan '’schoonouder’’; 
 - '’grootouder’’ wordt tevens verstaan '’grootouder van de echtgenote’’; 
 - '’echtgenote’’ wordt tevens verstaan '’echtgenoot’’; 
 - '’kind’’ wordt tevens verstaan '’pleeg- en stiefkind’’; 
 - '’broer / zus’’ wordt tevens verstaan '’zwager / schoonzuster’’. 
 a. Bij bevalling (inclusief kraamverlof) of miskraam van echtgenote……....3 dagen; 
 b. Bij ondertrouw van de medewerker………….…………………….……...….½ dag; 
 c. Bij huwelijk van de medewerker……………….…………..…………...….. 2 dagen; 
  Bij registratie van een partnerschap………………….………………....…….1 dag; 
 d. Bij huwelijk van ouder, broer, zus, kind……………….…………….…..…… 1 dag; 
 e. Bij 25- en 40-jarig huwelijk van de medewerker…………………….…..…...1 dag; 
 f. Bij 25-, 40-, 50-, 60 en 65-jarig huwelijk van 

ouders……………………….……...….  1 dag; 
 g. Bij 50- en 60-jarig huwelijk van grootouders………………………….…...… 1 dag; 
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 h. Bij professie en priesterwijding van kind, broer of zus…………….……...... 1 dag; 
 i. Bij overlijden en uitvaart van echtgenote, kind, inwonende ouder………………..  
  ……………..Dag van overlijden t/m dag van de uitvaart tot ten hoogste 5 dagen; 
 j. Bij overlijden en uitvaart van niet-inwonende ouder, inwonende broer of zus…..  
  ………………………………………………………………………………….2 dagen; 
 k. Bij uitvaart van niet in i en j genoemde bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad 
  ……………………………………………………………………………………. 1 dag; 
 l. Bij verhuizing van de medewerker, niet zijnde kamerverhuizing………......1 dag.;

 m. Bij promotie kind, broer of zus tot 
doctor…………………………………......  1 dag. 

 n. Gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur, indien 
de medewerker ten gevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld en 
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 had kunnen 
vorderen. 

 o. Gedurende de benodigde tijdsduur voor het bezoek aan dokter of tandarts, voor 
zover dit niet in de vrije tijd van de medewerker kan geschieden tot een 
maximum van 2 uur per gelegenheid. 

 p. Op verzoek van de medewerker, lid van de vakbond, en wanneer de 
bedrijfssituatie dit toelaat voor het deelnemen aan vorming- en scholingswerk 
van de vakbond of voor het als officiële afgevaardigde of als functionaris van 
een bestuurscollege bijwonen van een congres, bondsraad of vergadering van 
een ander landelijk bestuursorgaan. 

2. Vakantiedagen als bedoeld in artikel 18 die samenvallen met dagen waar op de 
medewerker geen arbeid heeft verricht om redenen genoemd in lid 1 onder h. t/m 
k. gelden niet als vakantiedagen en kunnen zoveel mogelijk direct na de vakantie 
worden opgenomen. 

3. De medewerker heeft, conform art. 3:2 Wet Arbeid en Zorg, in verband met de 
adoptie van een kind recht op verlof voor een periode van maximaal vier 
aaneengesloten weken, gedurende een tijdvak van achttien weken, conform de 
richtlijnen van het UWV en in overleg met de leidinggevende. Indien twee of meer 
kinderen ter adoptie worden opgenomen, bestaat het recht op verlof slechts ten 
aanzien van één van die kinderen. Bovenstaande verlofrechten zijn eveneens van 
toepassing in het geval van pleegouderschap (plaatsing via de Raad van 
Kinderbescherming met het oogmerk voor onbepaalde tijd) (art.3:2 lid 4 Wet 
Arbeid en Zorg). 

4. a. De werkgever verleent aan de vrouwelijke medewerker een zwangerschap- en 
bevallingsverlof van 2 maal 8 weken. De totale termijn van 16 weken kan 
flexibel worden opgenomen, conform de richtlijnen van het UWV en in overleg 
met de leidinggevende. 

 b. De werkgever biedt aan medewerkers de mogelijkheid om ouderschapsverlof 
op te nemen, waarbij de normale arbeidsduur, gedurende maximaal 6 
aaneengesloten maanden met 100% wordt verminderd, zonder behoud van 
salaris. 

  De medewerker kan zijn recht doen gelden, indien hij tenminste 1 jaar in dienst 
van de onderneming is en voor zover het kind de leeftijd van 8 jaar nog niet 
heeft bereikt. Het verzoek tot opnemen van ouderschapsverlof dient 2 maanden 
van tevoren te worden aangevraagd bij de leidinggevende. 

  De opbouw van pensioenrechten zal ongewijzigd voortgezet worden op basis 
van het bestaande dienstverband bij gelijkblijvende premieverdeling. 
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 c. In afwijking van het bepaalde in lid 4b kan de medewerker een verzoek 
indienen om het ouderschapsverlof flexibel op te nemen. Afwijzing kan slechts 
op basis van zwaarwegende argumenten geschieden. Tegen deze beslissing 
kan beroep worden aangetekend bij de Director HR Business Partner. 

5. Kortdurend zorgverlof. 
 De medewerker kan doorbetaald verlof ter hoogte van 70% van het 

maandinkomen opnemen (artikel 5:1 van de Wet Arbeid en Zorg) gedurende 
maximaal tweemaal de arbeidsduur per week op jaarbasis ten behoeve van de 
noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: 

 a. een inwonend (pleeg) kind 
 b. de echtgenoot of partner 
 c. de ouder van de werknemer 
 Aanvragen worden ingediend bij de leidinggevende. Bij afwijzing kan beroep 

worden aangetekend bij de Director HR Business Partner. 
 
 
Artikel 20 
PENSIOENREGELING. 
Met de vakbonden is een pensioenregeling overeengekomen. De richtleeftijd voor 
pensioen is 65 jaar. In de pensioenregeling is de mogelijkheid tot deeltijd pensioen 
opgenomen. Voor het overige wordt verwezen naar het betreffende reglement van de 
pensioenregeling. 
 
 
Artikel 21 
SPAARREGELINGEN. 
Medewerkers kunnen door middel van de levensloopregeling sparen om in de 
toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Deze regeling is 
vastgelegd in Reglementen & Regelingen onder E. 
 
Artikel 22 
ZORGVERZEKERING. 
1. Medewerkers ontvangen een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering van 
    €40 bruto per maand. 
2. De werkgever zal de kosten van eigen risico vergoeden ingeval van een 

bedrijfsongeval en tevens de kosten van een eventueel niet verzekerde 
behandeling, wanneer deze als gevolg van het bedrijfsongeval noodzakelijk is. 

 
Artikel 23 
OVERGANGSBEPALING. 
Voor zover in de individuele arbeidsovereenkomst salarissen en andere 
arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen, die in voor de medewerker gunstige zin 
afwijken van de bepalingen van deze CAO, blijven de bepalingen in de individuele 
arbeidsovereenkomst gehandhaafd. Ook arbeidsvoorwaarden, die niet in de 
arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen, maar wel individueel van toepassing 
zijn, worden geacht tot bovengenoemde te behoren. 
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Artikel 24 
TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN. 
1. In geval van belangrijke wijzigingen van sociaal-economische aard in Nederland, 

zijn partijen bevoegd tijdens de duur van deze overeenkomst wijzigingen in de 
salarisbepalingen aan de orde te stellen. 

2. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen 3 maanden na de indiening 
daarvan geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij die de wijziging heeft 
voorgesteld, bevoegd deze overeenkomst met een termijn van 2 maanden per 
aangetekend schrijven op te zeggen. 

 
 
Artikel 25 
DUUR VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2013 en eindigt 
van rechtswege, zonder dat enige opzegging is vereist, per 31 december 2013. 
 
 
Aldus overeengekomen 
 
Partijen enerzijds: Partijen anderzijds: 
 
- Philip Morris Holland BV - FNV Bondgenoten 
 gevestigd te Bergen op Zoom.  gevestigd te Utrecht. 
 Marconilaan 20  regio kantoor: Schepenlaan 6 
 4622 RD  Bergen op Zoom.  6002 EG  Weert. 
 0164 - 295000.  0495 - 433000. 
 
 
 
     …………………………...      …………………………… 
 
 - CNV Vakmensen 
  gevestigd te Utrecht. 
  regio kantoor: Druivenstraat 3 
  4816 KB  Breda. 
  076 - 5724670. 
 
 
 
      …………………………… 
 
 - De Unie,  
  gevestigd te Culemborg. 
  regio kantoor: Zuid-Oostsingel 36 
  4611 BC  Bergen op Zoom. 
  0345 - 851851. 
 
 
 
      …………………………… 
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BIJLAGEN 
- 1   : Indeling in functiegroepen. 
- 2   : Salaristabellen. 
 
 
Bijlage 1 
INDELING IN FUNCTIEGROEPEN  
 
 
FUNCTIEGROEP 1 ( 0 t/m 34,5 punten ORBA ) 
- algemeen medewerker 
- productie medewerker 
 
FUNCTIEGROEP 2 ( 35 t/m 49,5 punten ORBA ) 
- logistiek medewerker 
- medewerker quality support 
 
FUNCTIEGROEP 3 ( 50 t/m 64,5 punten ORBA ) 
- distributie operator 
- operator 
- quality auditor 
- snijder 
 
FUNCTIEGROEP 4 ( 65 t/m 79,5 punten ORBA ) 
- assistent administratief medewerker productie/logistiek 
- algemeen technisch medewerker 
- compounder 
- drukker/snijder 
- logistiek operator 
- medewerker documentatie 
- medewerker finance 
- medewerker office services 
- procesoperator 
- senior quality auditor 
 
FUNCTIEGROEP 5 ( 80 t/m 94,5 punten ORBA ) 
- administratief medewerker engineering 
- administratief medewerker finance 
- administratief medewerker leaf 
- administratief medewerker productie/logistiek 
- administratief medewerker human resources 
- administratief medewerker project engineering 
- assistent technician 
- documentalist 
- lead quality auditor  
- senior compounder 
- senior drukker / snijder 
- senior logistiek operator 
- senior operator 
- surveillant SER 
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FUNCTIEGROEP 6 ( 95 t/m 109,5 punten ORBA ) 
- administratief beheerder M & E 
- administratief assistent EHS&S 
- administrator  
- assistent analist quality services 
- control compounder 
- customs & trade specialist 
- documentalist / coördinator 
- junior legal assistant 
- lab technician 
- lead kok bedrijfsrestaurant 
- logistiek control operator 
- officer SER 
- process control operator 
- quality technician 
- technician 
- technisch operator secondary 
- senior administratief medewerker productie/logistiek 
 
FUNCTIEGROEP 7 ( 110 t/m 129,5 punten ORBA ) 
- administratief medewerker FPC 
- administrator DSSC 
- afdelingssecretaresse 
- assistent communications 
- assistent inkoper 
- begeleider systeemgebruik 
- data analist 
- documentalist 
- junior financial analist 
- lead administratief medewerker logistiek 
- leaf administration officer 
- ordercontroller 
- proces analist operations 
- proces technician 
- purchasing agent A 
- scheduler 
- senior administrator 
- senior customs & trade specialist 
- senior lab technician 
- senior quality technician 
- senior technician 
- specialist office services 
- specificatiebeheerder 
- technisch documentalist 
- tekenaar / constructeur 
- wachtcommandant 
- warehouse coordinator 
- werkvoorbereider 
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FUNCTIEGROEP 8 ( 130 t/m 149,5 punten ORBA ) 
- analist quality services 
- assistent engineer 
- constructeur 
- directiesecretaresse 
- financial analist 
- lead technician 
- legal assistent 
- material planner 
- proces control technician 
- purchasing agent B 
- senior begeleider systeemgebruik 
- senior data analist 
- senior transportplanner 
- senior wachtcommandant 
- senior werkvoorbereider 
- trainer 
- transport planner 
 
FUNCTIEGROEP 9 ( 150 t/m 169,5 punten ORBA ) 
- assistent internal auditor 
- communications executive 
- constructeur / coordinator 
- engineer 
- functional controller 
- information services junior analist 
- junior projectleider QAS 
- lead data analist 
- proces control specialist 
- project engineer 
- purchaser 
- senior constructeur 
- senior financial analist 
- senior trainer 
- shortterm planner 
- specialist payroll & time DSSC 
- specialist source & select DSSC 
- supervisor logistics operations 
- supervisor quality 
- systems analist 
 
FUNCTIEGROEP 10 ( 170 t/m 189,5 punten ORBA ) 
- business analist 
- coordinator payroll & time 
- information services analist 
- information services projectleader 
- internal auditor 
- lead trainer 
- legal analyst 
- proces supervisor 
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- projectleider QAS 
- purchasing analist 
- purchasing executive A 
- senior communications executive 
- senior engineer 
- senior proces control specialist 
- senior project engineer 
- senior systems analist 
- specialist develop & counsel DSSC 
- specialist re-integration DSSC 
- supervisor logistics operations 
- supervisor logistieke administratie 
- supervisor maintenance & engineering 
- supervisor quality 
- supervisor SER 
- supply chain planner 
 
FUNCTIEGROEP 11 ( 190 t/m 209,5 punten ORBA ) 
- information services senior analist 
- information services senior project leader 
- inkoper 
- lead engineer 
- lead process control specialist 
- lead project engineer 
- lead systems analist 
- leaf assistent 
- purchasing executive B 
- senior business analist 
- senior internal auditor 
- senior project leider QAS 
- supervisor maintenance & engineering) 
- supervisor material call-off 
- supervisor planning & support 
- supervisor quality audit 
- supervisor transport & documentation 
- supervisor user support 
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Bijlage 1A 
 
INDELING IN FUNCTIEGROEPEN – Review Manufacturing Organisatie  
 
 
FUNCTIEGROEP 2 ( 35 t/m 49,5 punten ORBA ) 
Support Worker 
 
FUNCTIEGROEP 4 ( 65 t/m 79,5 punten ORBA ) 
Operator I 
 
FUNCTIEGROEP 5 ( 80 t/m 94,5 punten ORBA ) 
Administrator Operations Training 
Operator II  
 
FUNCTIEGROEP 6 ( 95 t/m 109,5 punten ORBA ) 
Electric Technician I 
Electronic Technician I 
Mechanic Technician I 
Operator III 
 
FUNCTIEGROEP 7 ( 110 t/m 129,5 punten ORBA ) 
Administrator engineering 
Coordinator Filtermaking 
Draughtsman/designer I 
Electric technician II 
Electronic Technician II 
Mechanic Technician II 
Technical documentalist Secondary 
 
 
FUNCTIEGROEP 8 ( 130 t/m 149,5 punten ORBA ) 
Contract controller 
Draughtsman/designer II 
Electric technician III 
Electronic technician III 
Engineer technical documentation 
Mechanic Technician III 
Project controller 
Spare parts specialist 
Trainer I 
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FUNCTIEGROEP 9 ( 150 t/m 169,5 punten ORBA ) 
Process control engineer I 
Process engineer I 
Technical specialist I 
Trainer II 
 
FUNCTIEGROEP 10 ( 170 t/m 189,5 punten ORBA ) 
Maintenance engineer I 
Process control engineer II 
Process control specialist (IS) 
Process engineer II 
Project engineer I 
Team leader manufacturing I 
Technical specialist II 
Trainer III 
Training engineer 
 
FUNCTIEGROEP 11 ( 190 t/m 209,5 punten ORBA ) 
 
Energy leader 
Maintenance engineer II 
Process control engineer III 
Process engineer III 
Project engineer II 
Senior process control specialist (IS) 
Team leader Engineering Support 
Team leader manufacturing II 
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Bijlage 2. 
CAO SALARISTABEL PER 1 APRIL 2013  
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0   1446 1896 1952 2011 2094 2176 2263 2376 2495 2620 2778 2941 

1     1958 2024 2079 2169 2250 2345 2457 2589 2724 2902 3109 

2     2023 2090 2146 2243 2325 2426 2541 2678 2832 3028 3275 

3     2082 2158 2213 2314 2397 2507 2622 2771 2936 3151 3443 

4     2143 2229 2284 2392 2469 2590 2706 2862 3042 3278 3609 

5     2207 2296 2353 2467 2543 2673 2785 2955 3146 3401 3776 

6     2271 2364 2421 2542 2618 2753 2869 3045 3253 3528 3942 

7     2333 2434 2490 2618 2691 2834 2954 3136 3358 3651 4106 

8     2393 2501 2554 2692 2762 2916 3034 3228 3465 3777 4272 

9         2624 2768 2838 2996 3117 3321 3574 3903 4434 

10             2909 3079 3198 3411 3680 4029 4597 

11                 3282 3503 3784 4150 4761 

12                   3595 3888 4275 4924 

13                     3996 4398 5089 

14                       4521 5251 
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DIVERSEN 
I t/m X. 
 
 
Diversen I 
REGELING VAKBONDSFACILITEITEN. 
1. Uitgangspunten. 
 a. De werkgever erkent dat het functioneren van de vakbond afhankelijk is van de 

mate waarin de leden betrokken zijn bij het werk van de vakbond met 
betrekking tot de onderneming. 

 b. De werkgever en de vakbond zijn echter van mening, dat de huidige 
communicatiepatronen en overlegstructuren met de Ondernemingsraad 
enerzijds en met de bezoldigde vakbondsbestuurders anderzijds hierdoor niet 
behoren te worden aangetast. 

 c. De werkgever is bereid ten behoeve van de communicatie betreffende 
bedrijfsaangelegenheden, tussen de bezoldigde bestuurder van de vakbond en 
zijn leden binnen de onderneming, faciliteiten te verlenen. 

 d. De te verlenen faciliteiten dienen zowel naar aantal als naar inhoud de 
voortgang van de werkzaamheden niet in gevaar te brengen. In voorkomende 
gevallen zal steeds vooraf overleg plaatsvinden tussen de vakbond en de 
werkgever. 

  Na overeenkomst zal de werkgever de faciliteiten ter beschikking stellen. 
 e. De vakbond zal de werkgever mededeling doen van de samenstelling en 

wijziging van het bestuur van de bedrijfsledengroep. 
 f. De werkgever zal een bestuurslid van de bedrijfsledengroep niet ontslaan dan 

indien dit ook zou zijn gebeurd indien hij deze functie niet zou hebben bekleed. 
 g. Aan deze regeling kunnen slechts faciliteiten worden ontleend voor zover en 

gedurende dezelfde periode als de CAO van kracht is. 
  De te verlenen faciliteiten kunnen worden opgeschort ingeval de vakbond zich 

niet aan de gestelde regels of afspraken houdt of zich in een conflictsituatie met 
de werkgever bevindt. 

2. Faciliteiten. 
 a. Publicatieborden. 
  De werkgever zal voor het publiceren van zakelijke mededelingen (zoals 

uitnodigingen voor vakbondsvergaderingen) een publicatiebord ter beschikking 
stellen. De verspreiding van deze publicaties geschiedt via de geëigende 
communicatiemiddelen binnen de werkgever. 

 b. Vergaderruimte. 
  De werkgever zal voor vergaderingen van de vakbond (zoals bijvoorbeeld in het 

kader van CAO-onderhandelingen) buiten bedrijfstijd, vergaderruimte 
beschikbaar stellen voor zover en voor zolang dit geen afbreuk doet aan de 
eigen behoefte van het bedrijf en de huishoudelijke mogelijkheden. 

 c. Contacten. 
  De werkgever zal toestaan, dat de bezoldigde bestuurder van de vakbond in 

dringende gevallen tijdens werktijd contact heeft met één of meer leden van het 
bestuur van zijn bedrijfsledengroep voor zover de voortgang van de 
werkzaamheden hierdoor niet wordt verstoord. 

  In voorkomende gevallen zal steeds vooraf overleg plaatsvinden tussen de 
vakbond en de werkgever. 
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  Na overeenkomst kan de bezoldigde bestuurder het gevraagde contact 
opnemen. 

 d. Introductie vakbond. 
  De werkgever stelt elk BLG-bestuur in de gelegenheid om voor nieuwe 

medewerkers een vorm van presentatie over zijn vakorganisatie te geven. 
 e. Overleg OR-BLG. 
  De werkgever stelt de dagelijkse besturen (tot maximaal 3 personen) van de 

Ondernemingsraad en de BLG-besturen twee maal per jaar in de gelegenheid 
met elkaar van gedachten te wisselen. 

 f. BLG-bestuur. 
  De werkgever stelt de BLG-besturen in de gelegenheid tien maal per jaar te 

vergaderen. Het vergadertijdstip is van 15.30 tot 16.30 uur, waarbij de 
medewerkers uit de ochtendploeg blijven, de medewerkers uit de nachtploeg 
terugkomen en voor de medewerkers in de middagploeg vrijaf met behoud van 
salaris wordt gegeven. De vakbonden zullen jaarlijks een planning voor het 
gehele jaar afgeven. Het geven van vrijaf met behoud van salaris wordt beperkt 
tot 1 uur voor degenen, die in de middagploeg werkzaam zijn. 

 g. Vakbondskantoor. 
  Aan de vakbonden zal een vakbondskantoor ter beschikking worden gesteld 

waarbij een workstation en telefoon deel uit maken van de inrichting. 
3. Vakbondscontributie. 
 De werkgever is bereid mee te werken aan het innen van de vakbondscontributie 

op een zo fiscaal gunstig mogelijke wijze, zolang dit wettelijk is toegestaan. 
Hiertoe zal de vakbondscontributie verrekend worden met het salaris van 
december. Medewerkers, die hier gebruik van willen maken, moeten uiterlijk op 15 
november van enig jaar een volledige/complete jaaropgave indienen bij de 
werkgever. Jaaropgaven, die na die datum binnenkomen, alsmede niet volledige 
jaaropgaven zullen niet meer in behandeling worden genomen.  

 
 
Diversen II 
BEROEPSPROCEDURE FUNCTIECLASSIFICATIE. 
1. Indien een medewerker het niet of niet meer eens is met zijn functie- indeling, dan 

kan hij via zijn directe, c.q. naasthogere leidinggevende schriftelijk een met 
redenen omkleed bezwaar indienen bij de Director HR Business Partner. 

2. De Director HR Business Partner stelt over het bezwaar een onderzoek in en 
geeft betrokkene en de directe, c.q. naasthogere leidinggevende de gelegenheid 
hun visie aan hem voor te leggen. 

3. Binnen twee maanden nadat het bezwaar is ingediend ontvangt de medewerker 
een met redenen omkleed schriftelijk antwoord hierop van de Director HR 
Business Partner. 

4. Indien aan het ingediende bezwaar van de medewerker geen gevolg wordt 
gegeven, dan kan hij dit voorleggen aan het dagelijks bestuur van de 
Ondernemingsraad. 

5. Het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad onderzoekt in vergelijking met 
andere functies de indeling. Zij geeft binnen twee maanden nadat zij partijen 
(betrokkene, directe, c.q. naasthogere leidinggevende en de Director HR 
Business Partner) heeft gehoord, haar standpunt weer in de vorm van een advies 
aan degene, die de procedure heeft aangegaan, met betrekking tot het al dan niet 
voortzetten van de procedure. 
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6. Indien aan een ingediend bezwaar van de medewerker dan nog geen gevolg 
wordt gegeven, dan kan hij dit voorleggen aan de vakbond waarvan hij lid is. 

7. Naar aanleiding van het onder 6 genoemde, kan de functiewaarderings-
deskundige van de vakbond in samenwerking met de externe functiewaarderings-
deskundige van de onderneming een onderzoek instellen. Binnen twee maanden 
wordt gerapporteerd over het resultaat, dan wel over de voortgang van het 
onderzoek. 

8. Indien de functiewaarderingsdeskundigen van beide partijen een éénstemmig 
advies uitbrengen, zal dit voor de partijen en de beroepsprocedure gelden als een 
bindende beslissing. 

9. Wordt over een beroep in positieve zin voor de medewerker beslist en heeft dit 
financiële consequenties, dan geldt als datum van ingang van deze verbetering 
de eerste van de maand volgend op de datum waarop het verzoek is ingediend. 

10. Het streven is er op gericht een beroepsprocedure binnen een half jaar af te 
ronden. 

 
 
Diversen III 
DUURZAME INZETBAARHEID. 
Werkgever introduceert een integraal beleid betreffende duurzame inzetbaarheid. 
Het resultaat zal zijn een integrale aanpak van levensfasebewust personeelsbeleid, 
competentie ontwikkeling, kennis, training en opleiding, en reïntegratie. Het beleid is 
verder uitgewerkt in een separate regeling (zie Reglementen & Regelingen A. 
Duurzame Inzetbaarheid). 
 
 
Diversen IV 
WERKGELEGENHEID. 
De werkgever zal de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de onderneming in 
kaart brengen; deze aan de ondernemingsraad voorleggen en in het regulier overleg 
met de vakverenigingen presenteren. De werkgever zal in het kader van het te 
voeren werkgelegenheidsbeleid, werkervaringsplaatsen en arbeid-leer-
overeenkomsten ter beschikking stellen; ingeval van werkervaringsplaatsen vindt 
betaling plaats volgens het minimumloon. Daarnaast zal bij de instroom van nieuwe 
medewerkers de aandacht gericht zijn op het doelgroepenbeleid, dat zich richt op 
kansarmen op de arbeidsmarkt.  
 
De werkgever stelt 5 stageplaatsen ter beschikking voor Wajongers. De 
stageplaatsen zullen beloond worden tegen “normale voorwaarden” zoals voor 
reguliere posities, met dien verstande dat partijen moeten onderzoeken wat de 
impact hiervan is op de Wajong uitkering en dit geen negatieve invloed mag hebben 
voor de medewerker en PMH. 
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Diversen V 
PLOEGENMATRIX. 
1. In geval van afwijkende structurele ploegenschema's wordt de daarbij behorende 

ploegentoeslag als volgt vastgesteld: 
 -   9% voor een ochtenddienst die loopt van: 07.30 tot 15.30 uur. 
 - 23% voor een middagdienst die loopt van: 15.30 tot 23.30 uur. 
 - 31% voor een nachtdienst die loopt van: 23.30 tot 07.30 uur. 

Het gaat hier om diensten, die verricht worden tussen zondagavond 23.30 uur en 
vrijdagavond 23.30 uur. 

2. Bij afwijkingen van artikel 8 en/of 11 zal overleg met de vakbonden plaatsvinden. 
 
 
Diversen VI 
CAO À LA CARTE. 
De werkgever heeft een regeling CAO à la Carte. Hierbij gaat het om het uitwisselen 
van tijd- en geldbronnen. Het reglement betreffende CAO à la carte is onderdeel van 
de CAO (Zie Reglementen & Regelingen C). 
 
 
Diversen VII 
SPELREGELS ZOMERVAKANTIE. 
De zomervakantieperiode betreft een periode van zes weken, namelijk de 
basisschoolvakantie. Vakantieaanvragen moeten vóór 1 november van ieder jaar 
schriftelijk, op het daartoe bestemde formulier worden ingediend bij de direct 
leidinggevende. De beslissing wordt uiterlijk 1 december schriftelijk meegedeeld. De 
periode tussen 1 november en 1 december wordt door de leiding gebruikt om een 
totaal vakantieplan op te stellen.  
 
Blijken er knelpunten in de vakantieplanning te bestaan, dan hanteert een 
leidinggevende de volgende basisregels bij het maken van de vakantieplanning: 
- Medewerkers met de zorg voor schoolgaande kinderen hebben in principe 

voorrang.  
 Met de term "schoolgaande kinderen" worden kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 

jaar bedoeld. 
- Medewerkers kunnen maximaal drie weken vakantie opnemen tijdens de 

schoolvakantieperiode. De bedoeling is dat er twee blokken van drie weken 
ontstaan. Dit betekent overigens niet dat de medewerker geen twee weken of één 
week vakantie kan opnemen. Voorwaarde is dat deze vakantie binnen een van de 
twee blokken valt en niet is verspreid over beide periodes. 

- Wanneer een medewerker in de loop van het jaar van functie of van afdeling 
verandert, zal de toegekende vakantieplanning blijven staan. 

- Als de medewerker niet tevreden is met de behandeling van de vakantieaanvraag 
of de uiteindelijke vakantieplanning, dan kan hij beroep aantekenen via de 
hiërarchische lijn. 
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Diversen VIII 
FLEXWERKERS. 
De werkgever zal flexwerkers gedurende de eerste 26 weken van de tewerkstelling 
betalen conform de ABU-CAO; indien men langer activiteiten voor de werkgever blijft 
verrichten, worden zij betaald conform de CAO salaristabel. Indien een flexwerker 
langer dan 1,5 jaar activiteiten verricht, komt men in aanmerking voor extra 
arbeidsvoorwaarden, namelijk: 
- een periodiek in de salarisschaal; 
- ploegentoeslag wordt betaald over ziektedagen; 
- vakantietoeslag wordt betaald over de ploegentoeslag; 
- ploegentoeslag wordt betaald over vakantiedagen; 
Indien bij aanvang van de werkzaamheden bekend is dat de periode van 
tewerkstelling de periode van 1,5 jaar zal overschrijden, zullen deze extra 
arbeidsvoorwaarden vanaf het begin gelden.  
Flexwerkers, die langer dan 1,5 jaar onafgebroken te werk zijn gesteld bij de 
werkgever, zullen in geval van vacatures bij voorkeur benoemd worden, mits zij 
daartoe geschikt zijn.  
De werkgever maakt gebruik van maximaal 10% FTE aan flexwerkers op het totaal 
aantal FTE PMH medewerkers. PMH behoeft bij overschrijding van dit aantal 
instemming van de ondernemingsraad. In het reguliere overleg zal Philip Morris 2 
maal per jaar de vakverenigingen informeren over het aantal flexwerkers, de duur 
van hun verblijf bij PMH en op welke functies zij zijn ingezet. 
 
 
Diversen IX 
 
OVERIGE AFSPRAKEN. 
 
1. Gedifferentieerde WGA premie. 
 De werkgever zal gedurende deze contractperiode geen verrekening toepassen. 

De werkgever behoudt zich echter het recht voor, na afloop van deze CAO, van 
zijn bevoegdheid tot verrekenen gebruik te maken, maar zal daarover eerst in 
overleg treden met de vakorganisaties. 

 
2. Werkgroepen 2013 
Cao-partijen hebben besloten tot het instellen van een drietal werkgroepen voor de 
volgende dossiers: 
- Pensioen 

- Duurzame inzetbaarheid  

- Roosteren. 

 

Partijen zullen op 4 juli 2013 de opdrachtformuleringen voor deze werkgroepen 

vaststellen. Partijen hebben data vastgesteld voor Periodiek Overleg om de 

voortgang van de werkgroepen te monitoren. 
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3. Periodiek overleg 
 
Partijen kunnen in het periodiek overleg op hun initiatief onderwerpen inbrengen en.  
hebben hiervoor de volgende data afgesproken:  
1. 5 september 2013 (van 10.00 uur tot 15.00 uur),  
2. 18 september 2013 (van 14.00 uur tot 17.00 uur), 
3. 2 oktober 2013 (van 10.00 uur tot 17.00 uur). 
4. 30 oktober 2013 (van 14.00 uur tot 18.00 uur). 
 
 
5. Werkkostenregeling  
 
PMH zal in het kader van de nieuwe werkkostenregeling geen wijzigingen 
doorvoeren voor 1 april 2013 en de bonden op de hoogte houden van de uit te 
voeren inventarisatie. 
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Diversen X 
 
REGLEMENTEN & REGELINGEN  
A.  DUURZAME INZETBAARHEID. 
 
 
Uitgangspunten. 
Om de bedrijfsresultaten in een dynamische (werk)omgeving, welke is gericht op 
continue verbeteren, te kunnen borgen, dienen alle medewerkers zich blijvend te 
ontwikkelen, waardoor de in- en externe arbeidszekerheid toeneemt. 
Om dit te kunnen realiseren is het PMH beleid er op gericht om medewerkers 
gedurende de gehele loopbaan gemotiveerd, vitaal, productief en duurzaam 
inzetbaar te houden. 
 
Er zijn vier thema’s benoemd die de basis vormen van een integrale aanpak: 
1. Duurzaam inzetbaar: Vitaal kunnen functioneren (zowel fysiek als mentaal) in de 

huidige en toekomstige functie. 
2. Gedeelde verantwoordelijkheid: Naast een verantwoordelijkheid vanuit de 

organisatie wordt van medewerkers verwacht dat ze inzet plegen om vitaal te 
blijven om goed te kunnen functioneren. Iedere individuele medewerker is 
verantwoordelijk voor zijn / haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

3. Blijvend ontwikkelen: Met lef nieuwe uitdagingen verkennen. Voor vitaliteit is 
leeftijd niet alleen bepalend, maar ook het feit of men zich is blijven ontwikkelen. 
Het aangaan van uitdagende ervaringen en mogelijkheden voor ontwikkeling leidt 
tot groei van en succes voor zowel het individu als de organisatie. 

4. Flexibiliteit: Mee kunnen bewegen in een dynamische (werk)omgeving, 
openstaan voor continu verbeteren en bereidheid tot mobiliteit is cruciaal voor 
zowel PMH als de individuele medewerker. 

 
 
Integrale aanpak. 
De uitgangspunten zoals die hierboven geformuleerd gaan uit van het HR 
basisprincipe van in-, door en uitstroom. De integrale aanpak van duurzame 
inzetbaarheid is mede ontwikkeld vanuit dat basisprincipe. 
 
Bij de integrale aanpak gaat PMH uit van drie invalshoeken: 
 
1. Het PMH-beleid voortzetten, aanscherpen en bijsturen. 

Het beleid wordt integraal benaderd. Leidinggevende spelen aantoonbaar een 
cruciale rol. De afdelingsontwikkelingsplannen gelden als kapstok voor de andere 
personeelsinstrumenten. 

- De instroom van jongeren wordt gestimuleerd door het afschaffen van de 
jeugdschalen; de beloning voor BBL-ers wordt meer concurrerend gemaakt.  

- Opleiden en ontwikkelen vindt niet alleen plaats via opleiding en studie, 
maar kan ook gebeuren door het oppakken van neventaken of deelname 
aan projecten. 

- Het ontwikkelgesprek wordt geformaliseerd. 
-   Er wordt bij nieuwe benoemingen of indiensttredingen gestreefd naar een 

maximale verblijftijd van 7 jaar in positie, ploeg, functie of afdeling om 
mobiliteit en flexibiliteit te stimuleren en om zichzelf te blijven ontwikkelen. 
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- Levensfasemanagement zal ingericht worden waarbij uitgangspunt is om 
iedere medewerker op talent en expertise te kunnen waarderen en uit te 
dagen, passend bij de levensfase van de betrokkene. Ook 
loopbaanmentoring door ervaren medewerkers en/of managers zal daarbij 
zijn intrede doen. 

- Het beleid van verzuim en reïntegratie is nog meer gericht op preventie. Het 
huidige reïntegratie beleid wordt verder voortgezet conform de richtlijnen 
van de Wet Verbetering Poortwachter. 

- Bij reïntegratie is er een wederzijdse inspanningsverplichting om terugkeer 
in het arbeidsproces te realiseren; in eerste instantie zal de inspanning 
intern gericht zijn, maar indien nodig, zal ook extern aan de orde zijn. 

 
2. Individuele ontwikkeling “Hoe blijf ik fit bij PMH”. 

Iedere medewerker heeft ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om 
zijn/haar inzetbaarheid, vitaliteit en daarmee zijn functioneren voor nu en in de 
toekomst. 

 Medewerkers dienen zich blijvend te ontwikkelen door middel van 
a. een nulmeting middels een inzetbaarheidscan waarin wordt vastgesteld wat de 

status is van de huidige inzetbaarheid, en wat tevens het startpunt is van een 
zogenaamd ‘ontwikkelingspaspoort’. 

b. het vaststellen van concrete ontwikkelacties gericht op duurzame inzetbaarheid, 
die worden vastgelegd en meegenomen in de beoordelingscyclus. 

c. De ontwikkeling is onderdeel van het totale functioneren. Het is een van de 
elementen in de jaarlijkse beoordeling. 

  
3. Belonen van ontwikkeling. 

a. Uitgangspunt is dat de medewerker initieert en acteert en dat PMH stimuleert 
en faciliteert. Dit doet PMH onder andere door de volledige financiering in geld 
van de overeengekomen opleidingskosten. Van de medewerker wordt een 
investering in tijd gevraagd. 

b. Persoonlijke ontwikkeling maakt integraal onderdeel uit van de jaarlijkse 
beoordeling. Het behalen van de ontwikkeldoelstellingen is een randvoorwaarde 
voor een beoordeling ‘A’ (‘Overtreft de verwachting / Exceeds’), die recht geeft 
op een bonus van €250 bruto. 
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Reglementen & Regelingen. 
B.  RESULTAATAFHANKELIJKE BELONING. 
 
 
Resultaatafhankelijke beloning. 
De werkgever introduceerde per 1 januari 2009 een resultaatafhankelijke beloning.  
Met de methodewijziging voor de resultaatafhankelijke beloning in deze CAO kan de 
jaarlijkse uitkering oplopen tot maximaal € 1.200 bruto voor het PMH resultaat plus 2 
x € 250 voor het afdeling/groep en individueel resultaat. 
 
 
Uitgangspunten. 
1. PMH wil alle medewerkers in staat stellen meer dan in het verleden een directe 

invloed uit te laten oefenen op de beloning van behaalde resultaten. 
2. PMH wil een meer gelaagde beloningsstructuur inrichten, die past binnen de 

invloedsfeer van de medewerker. 
 a. Betrokkenheid op bedrijfsniveau. 
 b. Samenwerking op afdeling/groep niveau. 
 c. Verantwoordelijkheid voor individuele resultaten en voor persoonlijke 

ontwikkeling op medewerkerniveau. 
 
 
Uitwerking van het beleid. 
 
1. Bonussysteem van bruto maximaal € 1.200 op jaarbasis (PMH) en 2 x € 250 

(afdeling/groep en individu). 
 Iedereen kan op jaarbasis een resultaatafhankelijke beloning verdienen door de 

introductie van een nieuw bonussysteem dat is opgebouwd uit drie te verdienen 
bedragen op drie verschillende niveaus (zie ook hierboven): 

 a. PMH,  b. afdeling/groep,  c. individu. 
 
2. Vaststelling doelstellingen en te behalen resultaten. 
 a. PMI sluit jaarlijks een contract met de general manager van PMH over de 

doelstellingen en de te behalen resultaten voor PMH. 
 b. De general manager PMH sluit vervolgens een contract met zijn 

managementteam leden. Deze bepalen vervolgens in onderling overleg de 
doelstellingen en te behalen resultaten voor hun afdelingen/procesgroepen, die 
door de general manager worden vastgesteld. 

 c. Uiteindelijk worden er afgeleide individuele doelstellingen en te behalen 
resultaten voor dat jaar opgenomen binnen het normale beoordelingsproces. 

 d. In het individuele beoordelingsproces worden ook doelstellingen opgenomen in 
het kader van de inzetbaarheid. Voor een uitwerking van inzetbaarheid wordt 
verwezen naar de uitwerking van dat onderwerp onder deze ‘Reglementen en 
Regelingen’. 

 e. In geval van onvoorziene omstandigheden of indien vanuit PMI aan de general 
manager veranderende eisen worden gesteld met betrekking tot PMH, is er de 
ruimte om te werken met zogenaamde ‘moving targets’. Dit zal altijd zo spoedig 
mogelijk bekend worden gemaakt aan alle betrokkenen met daarbij een uitleg 
en de gevolgen voor de doelstellingen en de te behalen resultaten. 
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3. Voortgang.  
 Er zijn rapportages beschikbaar waarmee de voortgang gevolgd kan worden met 

betrekking tot de doelstellingen en de te behalen resultaten voor dat jaar. Deze 
worden gedeeld met iedereen, zodat een ieder weet wat de stand van zaken is 
met betrekking tot de PMH, afdeling/groepsdoelstellingen en individuele 
doelstellingen. Denk daarbij aan de flash rapportages, de dashboards, de weekly 
reports en de OB/RF voor dat jaar. Indien nodig zal op basis van de rapportages 
tijdige sturing plaatsvinden vanuit het bedrijf, de afdeling/groep en/of het individu. 

 
4. Uitbetaling. 
 a. De eerste twee niveaus (PMH en afdeling/groep) worden uitgekeerd op 

respectievelijk jaarbasis (PMH) en kwartaalbasis (afdeling/groep). 
 b. Het individuele niveau wordt jaarlijks vastgesteld bij de jaarlijkse beoordeling op 

basis van een driepunt schaal. 
  1. Bij een beoordeling A (‘Overtreft de verwachting / Exceeds’) geldt een 

bonusbedrag van € 250 naast de eventuele periodiek. 
  2. Bij een beoordeling B (‘Voldoet aan verwachting / Meets’) geldt dat er geen 

bonus kan worden verdiend naast de toekenning van een periodiek. 
  3. Bij een beoordeling C (‘Voldoet niet aan de verwachting / Misses’) wordt 

geen bonus uitgekeerd en ontvangt de medewerker geen periodiek. 
 
5. Beroepscommissie. 
 Er wordt een beroepscommissie ingesteld bestaande uit de director HR, een lid 

van het Operationeel Management Team PMH en een afgevaardigde namens de 
vakorganisaties. Deze commissie kan in geval van zaken die niet opgelost kunnen 
worden volgens de hiërarchische lijn over individuele resultaatafhankelijke 
beloning, de zaak bestuderen en een advies uitbrengen aan de general manager 
PMH. 
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Reglementen & Regelingen. 
C.  CAO À LA CARTE. 
 
 
1. Uitgangspunten. 
1. Algemeen. 
 De CAO à la Carte in de vorm van een flexibele verlofregeling geeft de 

medewerker de mogelijkheid onderdelen van het arbeidsvoorwaardenpakket zoals 
vastgelegd in de CAO en/of individuele arbeidsovereenkomst naar eigen inzicht 
tegen elkaar uit te wisselen onder de voorwaarden van dit reglement.  

2. Deelname. 
 Deelname staat open voor iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst. 

Deelname is daarentegen niet mogelijk voor medewerkers die 80% tot 100% 
arbeidsongeschikt zijn voor doeleinden van de WAO of WIA .  

 
2. Begrippen. 
1. Definities. 
 a. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Philip Morris Holland B.V. (voor 

doeleinden van dit reglement "PMH"), laatstelijk afgesloten en in werking 
getreden per 1 april 2012. 

 b. Flexibel verlofregeling: De regeling die voorziet in uitwisseling van 
arbeidsvoorwaarden, zoals vernoemd onder CAO à la Carte in diversen VIII van 
de CAO en uitgewerkt in dit reglement met bijlagen.  

 c. Bron: De arbeidsvoorwaarde waarvan de medewerker (gedeeltelijk) afziet 
onder de voorwaarden van dit reglement.  

 d. Doel: De arbeidsvoorwaarde die een medewerker kan verkrijgen of uitbreiden 
door het aanwenden van een bron, onder de voorwaarden van dit reglement.  

 e. De regeling: De regeling Flexibel verlof als bedoeld in dit reglement met 
bijlagen.  

2. Niet gedefinieerde begrippen  
 Begrippen die in dit reglement niet zijn gedefinieerd dienen primair te worden 

verstaan in de context die de bijbehorende toelichting er aangeeft en, in geval de 
toelichting geen uitsluitsel geeft, in de betekenis die is vastgelegd in de CAO.  

 
3. Bronnen en doelen. 
1. Bronnen.  
 a. Bovenwettelijke verlofdagen dagen. 
 b. ADV dagen, exclusief de collectief vastgestelde.  
 c. 55+ dagen.  
 d. Maximaal 6,6% van het jaarsalaris.  
 e. De vakantietoeslag.  
2. Bestedingsdoelen.  
 a. Extra vrije dagen.  
 b. Uitbetaling.  
3. Waarde van een dag.  
 De waarde van een dag bedraagt 0,44% van het jaarsalaris. Peildatum voor 

vaststelling van het relevante salaris is 1 januari van het jaar waarop de keuze 
zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement betrekking heeft. 
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4. Keuzeproces. 
1. Jaarlijkse keuze.  
 De medewerker krijgt jaarlijks voor 1 oktober een beslissingenformulier 

toegestuurd. Voor 1 november maakt de medewerker zijn keuze bekend. Daartoe 
geeft de medewerker op het beslissingenformulier aan welke bronnen hij wil 
inzetten voor welke bestedingsdoelen. 

 Indien de medewerker op 1 november van enig jaar geen keuze bekend heeft 
gemaakt, gelden de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de CAO, geldt de 
individuele arbeidsovereenkomst, en gelden de overige in de CAO of de 
individuele arbeidsovereenkomst van toepassing verklaarde regelingen.  

2. Geldigheidsduur keuze.  
 De keuze die de medewerker heeft gemaakt, geldt voor de periode van 1 januari 

tot en met 31 december van het volgende jaar. Aan het einde van dat kalenderjaar 
herleeft de arbeidsovereenkomst zoals deze luidde direct voor de à la carte keuze 
van de medewerker inwerking trad.  

3. Keuze door nieuwe medewerkers.  
 De medewerker die op of na 1 januari van enig jaar in dienst treedt kan pas 

conform lid 1 van dit artikel voor het volgende kalenderjaar zijn keuze bekend 
maken.  

 
5. Voorwaarden aan keuzes. 
1. Algemeen.  
 Deze regeling beoogt de medewerker maximale vrijheid te bieden bij het kiezen 

van bestedingsdoelen. Het uitoefenen mag echter niet gebeuren ten nadele van 
het bedrijfsbelang; het vindt daarom plaats in overleg met de leidinggevende.  

2. Bronnen.  
 a. Verlofdagen. 

 - De bovenwettelijke verlofdagen kunnen worden aangewend (zijnde het 
meerdere aan vakantiedagen boven 20 dagen per jaar voor een fulltime 
dienstverband of een pro rato deel in geval van een parttime dienstverband).  

 - Tevens kunnen ADV dagen en 55+ dagen worden aangewend en wel tot een 
gezamenlijk maximum van 6,6% van het jaarsalaris. Hierbij wordt de waarde 
van een 55+dag bepaald als 85% x 0,44%; de aldus vastgestelde waarde wordt 
herleid tot een geheel aantal verlofdagen.  

  - Tenslotte kunnen seniorendagen worden aangewend.  
 b. Maximaal 6,6% van het jaarsalaris  

 De medewerker kan maximaal 6,6% van het jaarsalaris inzetten voor aankoop 
van 15 extra dagen. Verrekening hiervan vindt plaats door middel van inhouding 
op het salaris van januari en/of de vakantietoeslag in mei of op het vooraf 
bekende moment van opname in het jaar van aankoop. Jaarsalaris is 
gedefinieerd als bruto maandsalaris x 12, te vermeerderen met ploegentoeslag, 
(eventueel) persoonlijke toeslag en te vermeerderen met 8% vakantietoeslag en 
8,33% eindejaarsuitkering.  

3. Doelen. 
 a. Extra vrije dagen.  

 De medewerker kan kiezen voor maximaal 15 extra vrije dagen binnen het jaar, 
welke met inachtneming van de normaal geldende regels kunnen worden 
opgenomen.  

 b. Financiering Pensioenpremie.  
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 Op basis van de reeds bestaande pensioenregeling kunnen verlofdagen 
worden aangewend ter financiering van de volledige pensioenpremie. 

 De financiering van het pensioen kan gewoon doorgang vinden en valt als 
zodanig niet onder de beperkingen van het te besteden maximum van 13,20%. 
( 6,6% verlofdagen en 6,6% van het salaris)  

 c. Uitbetaling.  
 De waarde van verlofdagen ( tot een maximum van 15 per jaar ) kan worden 

uitbetaald in contanten. In een jaar waarin een dergelijke uitbetaling plaatsvindt, 
kunnen geen dagen worden aangekocht.  

4. Registratie verlofdagen. 
 Registratie van verlofdagen als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub a vindt plaats in 

dagen. Periodiek zal de werknemer via de systeem portal een overzicht krijgen 
van zijn tegoed. Het overzicht luidt in werkuren. Dit impliceert, dat afhankelijk van 
het geldende rooster, een herziening van het tegoed plaatsvindt ingeval van 
overgang van een fulltime dienstverband naar een parttime dienstverband en 
omgekeerd. 

 
6. Wettelijke beperkingen en gevolgen van keuzes. 
1. Wettelijke beperkingen.  
 Keuzes mogen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen en regelgeving.  
2. Gevolgen van keuzes.  
 Deelname aan deze regeling heeft voor de medewerker in beginsel geen gevolgen 

op fiscaal gebied, voor de sociale verzekeringen en het pensioen. Deze gevolgen 
kunnen echter door toekomstige wetswijziging en/of rechtspraak ontstaan voor de 
medewerker; wijzigingen kunnen zowel voordelig als nadelig uitwerken. De 
medewerker is zelf verantwoordelijk voor dergelijke gevolgen en draagt het risico 
daarvan. PMH compenseert de nadelige gevolgen niet.  

3. Toepasselijke voorwaarden.  
 Tijdens periodes van verlof als bedoeld in artikel 5.3.b. gelden de arbeids-

voorwaarden zoals vastgelegd in de CAO, de individuele arbeidsovereenkomst, en 
overige in de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing 
verklaarde regelingen 

 
7. Beëindiging dienstverband. 
1. Verrekening waarden van doelen en bronnen.  
 Indien het dienstverband met de medewerker om welke reden dan ook wordt 

beëindigd en op dat moment de waarde van de doelen de waarde van de bronnen 
overtreft, ziet de medewerker af van brutosalaris ter grootte van dit verschil. Indien 
het brutosalaris onvoldoende is om het verschil te kunnen voldoen, heeft de 
medewerker voor het overige een schuld bij PMH. Deze schuld is rentedragend en 
direct opeisbaar.  

 Indien de waarde van de bronnen meer bedraagt dan de waarde van de doelen, 
wordt het verschil als brutosalaris aan de medewerker uitbetaald.  

 
8. Slotbepalingen. 
1. Wijziging of intrekking van dit reglement.  
 PMH behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen of in te trekken met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 7:613 van het Burgerlijk Wetboek en de 
voor haar geldende en gebruikelijke overlegverplichtingen.  
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Reglementen & Regelingen. 
D.  CONSIGNATIE. 
 
 
1. Doel.  
 Teneinde de bedrijfszekerheid en continuïteit van de onderneming te garanderen, 

geldt voor een aantal bedrijfsonderdelen een consignatieregeling op die tijdstippen 
dat de reguliere personeelsbezetting van die bedrijfsonderdelen niet op het bedrijf 
werkzaam is.  

2. Uitgangspunten.  
 a. De consignatieregeling loopt van vrijdagmiddag 16.00 uur tot de 

daaropvolgende vrijdagmiddag 16.00 uur;  
 b. Conform de Arbeidstijdenwet mag een medewerker niet geconsigneerd zijn 

vooraf of aansluitend aan een nachtdienst. Ook moeten er tijdens een periode 
van 4 weken steeds 2 tijdruimten zijn van 7 x 24 uur waarin geen consignatie 
wordt gelopen.  

 c. Tijdens deze consignatie moet de dienstdoende functionaris telefonisch 
bereikbaar zijn, hiertoe kan hij gebruik maken van de mobiele telefoon die voor 
dit doel door de werkgever beschikbaar is gesteld. 

 d. Na oproep van de beveiligingsdienst moet de dienstdoende functionaris binnen 
redelijke tijd op het bedrijf aanwezig zijn (max. 1 uur na oproep);  

 e. De vergoeding bedraagt per periode van 7 dagen een hierna te noemen 
percentage, afhankelijk van de dag van de week en het aantal etmalen dat men 
geconsigneerd is:  
- Werkdagen: toeslag per 24 uur: 1%  
- Weekend: toeslag per 24 uur: 2,25%  
- Feestdagen: toeslag per 24 uur: 2,5%  

  Het percentage wordt uitbetaald op basis van het bruto maandsalaris, exclusief 
ploegentoeslag. Voor een telefonische oproep wordt een compensatie gegeven 
van ½ uur werktijd. 

 f. Uren waarop de reguliere afdelingsbezetting aanwezig is en de normale 
werkuren van een geconsigneerde tellen niet mee als consignatiedienst;  

 g. De reëel gewerkte uren worden vergoed volgens de overwerkregeling. 
Ongeacht de feitelijke werkduur wordt per opkomst minimaal een half uur 
uitbetaald;  

 h. Per opkomst ontvangt men van de werkelijke reistijd 85 % van het maandsalaris 
op uurloonbasis berekend;  

 i. De gereden kilometers worden vergoed als zakelijke kilometers. 
 j. Indien meerdere medewerkers gezamenlijk reizen, ontvangt alleen de chauffeur 

deze vergoeding;  
 k. De eerste werkdag na afloop van de consignatie dient de leidinggevende de 

consignatiedienst in te voeren. De vergoeding zal bij de volgende 
salarisuitbetaling worden uitbetaald.  

3. Toewijzing. 
 De Directeur HR Business Partner bepaalt in overleg met de verantwoordelijke 

proceseigenaar of bovenstaande regeling geldt voor een bepaald 
bedrijfsonderdeel. De proceseigenaar bepaalt hoeveel en welke medewerkers 
hieraan per bedrijfsonderdeel deelnemen.  
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Reglementen & Regelingen. 
E.  LEVENSLOOP. 
 
 
1. Inleiding.  
Met de levensloopregeling kunnen medewerkers sparen om in de toekomst een 
periode van onbetaald verlof te financieren.  
De levensloopregeling kan worden gebruikt voor de financiering van alle mogelijke 
vormen van verlof, zoals zorgverlof, verlof voor stervensbegeleiding, 
ouderschapsverlof en overige vormen van onbetaald verlof. Medewerkers mogen het 
spaarsaldo ook gebruiken voor een periode onbetaald verlof, voorafgaand aan het 
pensioen. Let wel: de levensloopregeling is geen onderdeel van de pensioenregeling 
van PMH. Ze kunnen echter wel aansluitend op elkaar gebruikt worden.  
De medewerker krijgt geen wettelijk recht op opname van het levensloopverlof. Het 
verlof kan opgenomen worden in overleg met de werkgever; behalve voor die 
verlofvormen waar een wettelijke regeling voor geldt vanuit de Wet Arbeid en Zorg.  
PMH faciliteert deze regeling. Via PMH kunnen medewerkers hun opgespaarde 
tegoeden onderbrengen bij ABN AMRO. PMH heeft met de ABN AMRO een 
collectief contract afgesloten tegen extra gunstige voorwaarden. Medewerkers die via 
PMH bij de ABN AMRO een levenslooprekening willen openen, kunnen via 
www.abnamro.nl/levensloopPhilipMorris een informatiepakket opvragen. Hierbij dient 
spaararrangementscode 115.46.58.375 gebruikt te worden.  
Elke medewerker is vrij om een andere instelling te kiezen buiten het collectieve 
contract van PMH bij de ABN AMRO. De kredietinstelling of een verzekeraar zoals 
beschreven in artikel 19 g van de Wet op Loonbelasting, dient wel de juiste 
documenten te kunnen overleggen om aan te tonen dat juist gehandeld wordt binnen 
de geldende wetgeving van de levensloopregeling. Een reglement, opgesteld tussen 
werknemer en instelling, moet bijvoorbeeld een aantal wettelijke bepalingen 
bevatten.  
Elke medewerker kan alleen via zijn brutosalaris een bedrag laten storten in de 
levensloopregeling. De kosten hiervoor komen geheel ten laste van de medewerker. 
Er zal dus geen werkgeversbijdrage zijn.  
 
2. Afschaffing levensloopregeling   
De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Daarbij geldt een 
overgangsregeling. 
 
3. Overgangsregeling.  
De in het verleden opgebouwde levensloopverlofkorting blijft in tact voor 
medewerkers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling 
hebben staan.  
 
Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van 
minimaal € 3.000 hebben staan: 
Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van 
minimaal € 3.000 hebben staan, kunnen met de levensloopregeling doorgaan. Vanaf 
2012 wordt echter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. 
De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag van het opgenomen 
levenslooptegoed, maar ten hoogste € 205 per kalenderjaar waarin is gestort in de 
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levensloopregeling. Bedragen aan levensloopverlofkorting die in voorafgaande jaren 
al zijn genoten worden in mindering gebracht. 
 
Deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van 
minder dan €3.000 hebben staan: 
Voor deelnemers aan de levensloopregeling die op 31 december 2011 een saldo van 
minder dan €3.000 hebben staan,  wordt de regeling tijdelijk opengehouden. Zij 
kunnen in 2012 en 2013 niet meer bijstorten. Indien deze deelnemers het 
levenslooptegoed niet uiterlijk in het jaar 2013 omzetten naar vitaliteitssparen, wordt 
het tegoed op 31 december 2013 belast als loon.  
 
3. Inleg levensloopregeling.  
Van het brutoloon wordt een bedrag ingehouden dat op een speciale spaarrekening 
van de medewerker wordt gestort of als premie voor een ‘levensloopverzekering’ van 
de medewerker wordt overgemaakt.  
Jaarlijks mag maximaal 12% van het brutoloon worden gespaard. Het totale 
spaartegoed (inclusief rente/rendement) mag maximaal 210% van het (laatste) 
brutoloon bedragen. Hiermee kunnen medewerkers 2,1 jaar verlof volledig 
financieren of bijvoorbeeld 3 jaar tegen 70% van het laatste inkomen.  
Zodra het maximum van 210% is bereikt mag geen geld meer worden ingelegd. Het 
tegoed is wel hervulbaar, d.w.z. als (een deel van) het tegoed is opgenomen mag 
weer opnieuw worden gespaard tot het maximum van 210%.  
Medewerkers die op 31 december 2004, 50 jaar of ouder, maar nog geen 55 jaar 
zijn, mogen jaarlijks meer dan 12% in de levensloopregeling storten. Het maximum 
voor het totale spaartegoed van 210% van het laatste brutoloon blijft daarbij wel 
gelden.  
Op de bedragen die op de levenslooprekening worden gestort moeten premies 
werknemersverzekeringen worden ingehouden. Tijdens de opname van de 
opgebouwde tegoeden dienen de volksverzekeringspremies en loonbelasting (op 
dezelfde wijze als het loon) ingehouden te worden. Per 2013 is, met de invoering van 
de Wet uniformering loonbegrip, de storting op de levensloopregeling aftrekbaar voor 
alle loonheffingen. Tijdens de opname van de tegoeden voor verlof zijn per 2013 alle 
loonheffingen (op dezelfde wijze als loon) verschuldigd. 
 
De stortingen van de bedragen op de levenslooprekening geschieden altijd middels 
een inhouding op het salaris. Het betreft dus maandelijkse bruto bedragen. Wel is het 
mogelijk om middels eenmalige stortingen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering op 
de levenslooprekening te laten storten (of een gedeelte daarvan). Ook is het mogelijk 
om de waarde van verkochte dagen (waarde 0.44% van het jaarinkomen) te laten 
storten op de levenslooprekening. Het is niet mogelijk om opgebouwde tegoeden uit 
de prepensioenregeling in te leggen in de levensloopregeling. 
Indien een medewerker er voor kiest om aan de levensloopregeling te gaan 
deelnemen via een andere instelling, dient het een officieel erkende 
levenslooprekening te betreffen. Dus een kredietinstelling of verzekeraar zoals 
beschreven in artikel 19g van de Wet op Loonbelasting of een ander lichaam dan 
banken of verzekeraars dat voldoet aan de door de Minister van Financiën te stellen 
voorwaarden.  
De tegoeden van de levensloopregeling kunnen niet worden vervreemd en afkoop is 
niet mogelijk, met uitzondering van afkoop bij beëindiging van de dienstbetrekking. 
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Tevens kunnen de tegoeden van de levensloopregeling niet worden verpand, met 
uitzondering van de verpanding ten behoeve van de belastingdienst. 
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4. Tijdens opbouw levensloop.  
Elke medewerker is verplicht per november van elk jaar of direct bij indiensttreding 
schriftelijk aan PMH op te geven hoeveel tegoeden hij heeft opgebouwd. Dit is 
noodzakelijk zodat PMH kan controleren of het eerdergenoemde maximum van 
210% niet overschreden wordt. Indien een medewerker niet voldoet aan deze 
informatieverstrekkingplicht zal de deelname aan de levensloopregeling direct 
stopgezet worden.  
 
Er zijn enkele uitzonderingsgevallen, waarin de 210% overschreden mag worden. 
Namelijk als er sprake is van:  
- Hoger rendement;  
- Deeltijd of demotie;  

Een uitzondering geldt voor loondalingen voorzover sprake is van een daling ten 
gevolge van het aanvaarden van een deeltijdfunctie dan wel het terugtreden naar 
een lager gekwalificeerde functie, in de periode die aanvangt 10 jaar direct 
voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum. Die 
einddatum is gekozen omdat uiterlijk op de dag voorafgaand aan het ingaan van 
het ouderdomspensioen het tegoed op de levensloopregeling ineens tot het loon 
wordt gerekend. Met deze bepaling wordt bewerkstelligd dat de mogelijkheden 
voor de opbouw van een levenslooptegoed niet worden beperkt in situaties waarin 
oudere werknemers aan het eind van hun loopbaan minder gaan werken of een 
lager gekwalificeerde functie aanvaarden.  

- Hogere opbrengst van beleggingen.  
De inleg wordt in deze gevallen wel direct stopgezet.  
Tijdens de jaarlijkse beslisronde in november kan men de gewenste hoogte van 
de inleg wijzigen. 

 
5. Opname levensloop.  
De levensloopregeling kan worden gebruikt voor de financiering van de volgende 
vormen van verlof:  
- zorgverlof (aanvulling op het recht van 70% van het (gemaximeerde) dagloon);  
- verlof voor stervensbegeleiding;  
- ouderschapsverlof;  
- overige vormen van onbetaald verlof. 
Medewerkers mogen het spaarsaldo ook gebruiken voor een periode van onbetaald 
verlof voorafgaand aan het pensioen.  
Enkel voor financiering van bovenstaande vormen van verlof, bij uitdiensttreding en 
pensionering is het mogelijk om het opgebouwde tegoed uit te laten keren.  
Een medewerker dient minimaal 1 jaar in vaste dienst te zijn voordat hij zijn 
opgebouwde levenslooptegoed kan gebruiken voor de financiering van onbetaald 
verlof. In het eerste jaar dienstverband met PMH wordt een uitzondering gemaakt als 
het gaat om het opnemen van het levenslooptegoed ten behoeve van de financiering 
van onbetaald verlof in het kader van de Wet Arbeid & Zorg (stervensbegeleiding, 
zorgverlof en ouderschapsverlof)  
Minimaal 6 maanden (m.u.v. stervensbegeleiding, zorgverlof en ouderschapsverlof) 
voordat een medewerker gebruik wil maken van de levensloopregeling, dient hij 
hiervoor een verzoek in te dienen. Dit verzoek dient goedgekeurd te worden door de 
direct leidinggevende en HR. Indien akkoord worden de gemaakte afspraken 
schriftelijk vastgelegd.  
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De periode tijdens opname van de levensloopregeling wordt door de werkgever 
gezien als een periode van onbetaald verlof. Immers, de financiële aanvulling 
geschiedt geheel uit eigen middelen van de medewerker. De opgebouwde tegoeden 
worden via de gekozen instelling gestort naar de werkgever. Deze verwerkt het 
tegoed via de salarisadministratie en stort de netto bedragen (na inhouding van 
loonbelasting en premieheffing volksverzekering) op de salarisrekening van de 
medewerker.  
Het opgenomen bedrag per maand mag niet meer zijn dan het bruto loon dat de 
medewerker direct voorafgaand aan de verlofperiode per maand ontving.  
Indien de periode van opname van de levensloopregeling niet langer duurt dan 3 
maanden (of bij deeltijdopname is de som van het genoten verlof korter of gelijk aan 
3 maanden), blijven de overige secundaire arbeidsvoorwaarden gehandhaafd. Denk 
hierbij aan pensioen, kinderopvang, reiskosten woon- en werkverkeer, collectieve 
verzekeringen, ziektekosten verzekering, bedrijfsfitness, auto van de zaak, telefoon 
van de zaak. Ook kan de inleg in de levensloopregeling tijdens deze 3 maanden 
continueren voor het werkende deel.  
Indien de periode van opname van de levensloopregeling langer dan 3 maanden is, 
zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden niet meer van toepassing. Denk hierbij aan 
het stoppen van de pensioenopbouw (m.u.v. risicodekking), kinderopvang, reiskosten 
woon- en werkverkeer, collectieve verzekeringen, ziektekostenverzekering, 
bedrijfsfitness, auto van de zaak, telefoon van de zaak. Dit geldt dan voor de hele 
periode, dus ook de eerste 3 maanden. Bij opname van de levensloopregeling voor 
langer dan 3 maanden is het niet toegestaan om tevens tijdens deze periode in te 
leggen in de levensloopregeling.  
 
Als een medewerker er voor kiest om in een deeltijdvorm gebruik te maken van de 
levensloopregeling, wordt de pensioengrondslag aangepast aan het werkende deel. 
Tijdens de opname van de levensloopregeling bouwt een medewerker geen 
vakantierechten en vakantiegeld op.  
 
Gedurende de verlofperiode worden over de opname van het levenslooptegoed geen 
premies werknemersverzekeringen meer geheven. Dit heeft tot gevolg dat 
gedurende de verlofperiode geen opbouw van sociale verzekeringsrechten plaats 
vindt. Op dat moment worden immers ook geen premies werknemersverzekeringen 
afgedragen. In de Wet onbetaald verlof en sociale verzekeringen is geregeld dat het 
normale, vóór de verlofperiode geldende arbeidspatroon van de verlofganger 
uitgangspunt blijft voor de vaststelling van het recht op een uitkering wanneer het 
verlof niet langer duurt dan 18 maanden. Een medewerker die tijdens de 
verlofperiode ziek wordt, heeft onmiddellijk na afloop van het verlof recht op een 
Ziektewetuitkering of loondoorbetaling door de werkgever. Op deze wijze is geregeld 
dat zowel tijdens de spaarperiode als gedurende/na het verlof, voor de 
werknemersverzekeringen geen nadeel ondervonden wordt van deelname aan de 
levensloopregeling. Deze bescherming geldt ook gedurende het deeltijdverlof. Indien 
de verlofperiode langer dan 18 maanden duurt, is de hiervoor beschreven reparatie 
van de gevolgen van het verlof niet meer van toepassing. Dit kan bijvoorbeeld leiden 
tot een verlaging van het dagloon of indien het verlof veel langer heeft geduurd dan 
18 maanden, tot het niet voldoen aan de wekeneis zoals die in de WW wordt 
gehanteerd. Bij zijn keuze voor de lengte van een verlofperiode zal de medewerker 
de consequenties binnen de sociale zekerheid bij verlof voor een langere periode 
dan 18 maanden moeten meewegen.  
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Een medewerker kan recht hebben op de levensloop verlofkorting en/of 
ouderschapsverlofkorting. Voor verdere informatie zie www.belastingdienst.nl  
 
6. Beëindiging levensloopregeling bij PMH.  
Als een medewerker uitdienst gaat bij PMH, kan hij kiezen voor:  
- het laten uitbetalen van het opgebouwde tegoed ( onder inhouding van 

loonbelasting en premieheffing volksverzekeringen);  
- overdracht van de opgebouwde tegoeden naar gekozen instelling nieuwe 

werkgever;  
- voortzetting van de individuele regeling bij een andere instelling via nieuwe 

werkgever. 
Als een medewerker komt te overlijden, zal het opgebouwde tegoed (na aftrek 
loonbelasting en volksverzekering) uitgekeerd worden aan de erfgenamen en maakt 
het vervolgens deel uit van de nalatenschap en wordt krachtens het erfrecht als 
verkrijging in de heffing van successierecht betrokken.  
Als een medewerker volledig met pensioen gaat, stopt de opbouw van de levensloop 
regeling. In dit geval kan een medewerker kiezen voor:  
- het laten uitbetalen van het opgebouwde tegoed (onder inhouding van de 

verschuldigde loonheffingen) );  
- met het opgebouwde tegoed extra ouderdomspensioen aan te kopen mits 

hierdoor de fiscale begrenzingen van de pensioenregeling niet worden 
overschreden.  

Indien een medewerker met deeltijdpensioen gaat geldt bovenstaande naar rato. 
 
7. Bijzondere situaties.  
1. Arbeidsongeschiktheid.  

Gedurende de periode dat een medewerker ziek is, blijft de inleg voor de 
levensloopregeling in beginsel doorlopen. De medewerker kan er ook voor kiezen 
om de inleg te beëindigen.  
Indien de periode van opname van de levensloopregeling niet langer duurt dan 3 
maanden en de medewerker wordt in deze periode ziek, dan zal dit geen invloed 
hebben op de lengte van de verlofperiode. De vastgestelde terugkeerdatum blijft 
gehandhaafd. De werkgever zal dan dus geen salaris voor zijn rekening uitkeren; 
met andere woorden tijdens ziekte continueert de periode van onbetaald verlof.  
Een medewerker dient zich vanaf de eerste ziektedag wel conform 
verzuimprocedure ziek te melden bij PMH.  
Indien de periode van opname van de levensloopregeling langer duurt dan 3 
maanden dan eindigt het levensloopverlof na een periode van 4 weken ziekte. Een 
medewerker dient zich vanaf de eerste ziektedag conform verzuimprocedure ziek 
te melden bij PMH. 
Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is (WGA), zal een 
medewerker alleen levensloop kunnen opbouwen over het werkende deel. Ook de 
toetsing van de 210% zal gaan over het werkende deel.  
Als een medewerker uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt is (IVA), zal het 
opgebouwde tegoed aan de medewerker uitbetaald worden. Immers is de 
medewerker in dit geval niet meer in dienst bij PMH.  
Wanneer opname van de levensloopregeling voorafgaand aan het pensioen wordt 
genoten is een ziekmelding niet van toepassing en heeft een ziekteperiode geen 
invloed op de lengte van de verlofperiode. 
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2. Overige verlofspaarregelingen.  
Binnen de levensloopregeling is het alleen mogelijk om in geld te sparen. De 
tijdspaar-mogelijkheid zoals die in de CAO à la Carte bestond, vervalt.  
De mogelijkheid tot het kopen c.q. verkopen van verlofdagen blijft wel bestaan 
binnen de CAO à la Carte regeling. 
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Reglementen & Regelingen. 
F.  PMH FIETSENPLAN. 
 
1. Beleid 
Het PMH fietsenplan heeft als doel het gebruik van de fiets voor het woon- 
werkverkeer te stimuleren in het kader van milieu en gezondheidsmanagement. PMH 
wil haar medewerkers de mogelijkheid bieden een fiets te kopen onder fiscaal 
gunstige voorwaarden. Dit beleid geeft de regels, instructies en criteria voor de 
aankoop van een fiets binnen het PMH fietsenplan.  PMH kan maatregelen nemen 
als je een van de regels van dit (of een ander gerelateerd) beleid overtreedt. 
 
2. Criteria 
Alle medewerkers van PMH die voldoen aan de volgende criteria, komen in 
aanmerking voor het gebruik van het PMH fietsenplan: 

 De enkele woon- werkafstand van de medewerker dient 15 km of minder te 
bedragen (zonodig toetsing door het DSSC); 

 De medewerker dient een arbeidscontract te hebben voor onbepaalde tijd; 

 PMH en de medewerker dienen geen verwachting te hebben dat het 
arbeidscontract eindigt binnen 6 maanden of dat de medewerker binnen één 
jaar met voltijds pensioen gaat, na het moment van de fiscale verrekening van 
de fiets binnen het PMH fietsenplan; 

 De medewerker dient de afgelopen drie jaar geen gebruik gemaakt te hebben 
van een fietsenplan bij een voorgaande werkgever of het PMH fietsenplan; 

 De medewerker komt niet in aanmerking voor een auto van de zaak. 
 
3. Aankoop 
De aankoop van de fiets dient te geschieden bij één van de door PMH aangewezen 
fietshandelaren. 
Niet-toegestaan is: 

 De aankoop van een damesfiets door een mannelijke medewerker of een 
herenfiets door een vrouwelijke medewerker; 

 De aankoop van een kinderfiets; 

 De aankoop van meer dan één fiets middels kortingregelingen of ongeoorloofd 
gebruik van tegoedbonnen. 

 
4. Uitgaven 
De uitgaven van het PMH fietsenplan die in aanmerking komen voor een fiscale 
verrekening via het bruto salaris zijn één keer per drie jaar: 

 De aankoopprijs van de fiets tot maximaal € 749 (belastingwetgeving 2009) 
inclusief BTW; 

 De betaling voor een fietsverzekering tot maximaal € 100, inclusief BTW; 

 De aankoopprijs van tegoedbonnen tot maximaal € 82, inclusief BTW. 
 
5. Verantwoordelijkheden van de medewerker 
De medewerker die gebruik maakt van het PMH fietsenplan dient de fiets te 
gebruiken op minstens 50% van zijn werkdagen voor het woon- werkverkeer en 
mede hiervoor het PMH fietsformulier te ondertekenen. 
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6. Belasting 
Het PMH fietsenplan is onderworpen aan de geldende Nederlandse regels en 
wetgeving voor loon- en inkomstenbelasting. 
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NOTITIES 
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