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Artikel 1 Definities 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
Werkgever   De partij ter ene zijde. 
 
Vakvereniging  Elk der partijen ter andere zijde. 
 
Overeenkomst  De Collectieve Arbeidsovereenkomst. 
 
Werknemer  De mannelijke en vrouwelijke werknemer in dienst van 

de werkgever waarvan de functie is ingedeeld in 
salarisgroep 1 tot en met 8 of Band 9 tot en met 5. Als 
werknemer in de zin van deze overeenkomst wordt niet 
de stagiair beschouwd. Daar waar in deze overeenkomst 
wordt gesproken over ‘hij’ wordt tevens bedoeld ‘zij’. 

 
Partner   De echtgenoot of echtgenote van de werknemer, de  
   geregistreerde partner van de werknemer in de zin van 
   Boek 1 BW of de ongehuwde persoon, niet zijnde  
   bloed- of aanverwant in rechte lijn met wie de   
   werknemer een notarieel verleden    
   samenlevingsovereenkomst is aangegaan. Onder  
   samenleving wordt verstaan het met elkaar duurzaam 
   een gezamenlijke huishouding voeren waarbij is  
   voorzien in huisvesting en elkaars verzorging. 
 
Maand  Een kalendermaand. 
 
Week   Een tijdvak van 7 etmalen waarvan het eerste aanvangt 
   bij het begin van de eerste dienst op maandag. 
 
Dienstrooster Een arbeidstijdenregeling die aangeeft op welke 

tijdstippen de werknemer zijn werkzaamheden aanvangt, 
onderbreekt en beëindigt. 

 
Jaarsalaris  Het salaris als opgenomen in Bijlage I. 
 
Maandsalaris Het jaarsalaris verminderd met de vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering, gedeeld door 12. Dit komt overeen 
met het jaarsalaris gedeeld door 13,32.  

 
Uursalaris  Het maandsalaris gedeeld door 173,93. 
 
Maandinkomen Het maandsalaris vermeerderd met een eventuele  
   ploegentoeslag. 
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Jaarinkomen  Het jaarsalaris vermeerderd met een eventuele  
   ploegentoeslag. 
 
Onder-  De ondernemingsraad als bedoeld in de 
nemingsraad  Wet op de Ondernemingsraden. 
 
BW   Het Burgerlijk Wetboek Boek 7 Titel 10. 
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Artikel 2 Deeltijd 
 
In het Handboek Sociaal Beleid is een richtlijn opgenomen inzake aanpassing 
van de arbeidsduur, de daarin opgenomen procedure is vatbaar voor beroep 
bij de Klachtencommissie. 
 
Indien, op grond van de individuele arbeidsovereenkomst, de bedongen 
arbeidsduur minder bedraagt dan die van een voltijdwerknemer, zijn de 
bepalingen van deze overeenkomst naar evenredigheid van de individuele 
arbeidsduur van toepassing. Dit tenzij in deze overeenkomst anders is 
vermeld. 
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Artikel 3 Verplichtingen van de vakverenigingen 
 
a) De vakverenigingen verplichten zich deze overeenkomst naar 
 maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 
 
b) De vakverenigingen verbinden zich met alle hun ten dienste staande 
 middelen nakoming van deze overeenkomst door hun leden te 
 bevorderen en generlei actie te voeren of te bevorderen welke beoogt 
 wijziging te brengen in deze overeenkomst onverminderd het 
 bepaalde in artikel 23. Voorts verbinden zij zich hun krachtige 
 medewerking aan de werkgever te verlenen tot een ongestoorde 
 voortzetting van zijn bedrijf. 
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Artikel 4 Verplichtingen van de werkgever 
 
4.1  Algemeen 
 
a) De werkgever verplicht zich deze overeenkomst naar maatstaven van 
 redelijkheid en billijkheid na te komen. 
 
b) De werkgever verplicht zich tot generlei actie te voeren of te steunen 
 welke tot doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze 
 overeenkomst geregelde arbeidsvoorwaarden. Het bepaalde in artikel 
 23 valt niet onder dit verbod. 
 
c) De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te 
 houden op voorwaarden die voor de werknemer ongunstiger zijn met 
 hetgeen in deze overeenkomst is bepaald. De CAO heeft hiermee een 
 minimum karakter. 
 
d) De werkgever zal een exemplaar van deze overeenkomst aan de 
 werknemers uitreiken. 
 
4.2  Vakverenigingswerk in de onderneming 
 
a) De werkgever erkent in principe dat het functioneren van de 
 vakverenigingen mede afhankelijk is van de mate waarin de leden 
 betrokken zijn in het werk van de vakverenigingen in het kader van  het 
 bedrijf van de werkgever. 
 
b) In aanmerking nemend, dat een goed functionerende vakbeweging 

 ook voor de werkgever van belang kan zijn, brengt deze erkenning 
mee dat binnen MSD B.V. mogelijkheden zullen worden geboden voor 
het functioneren van het bondswerk in de onderneming. Deze 
 faciliteiten worden geregeld in Bijlage III van deze overeenkomst. 

 
c) De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een 

bijdrage overeenkomstig de tussen de Algemene Werkgevers 
Vereniging Nederland en FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en 
De Unie gesloten overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling 
aan de vakverenigingen. Het aantal werknemers en de bijdrage per 
werknemer zal overeenkomstig bovengenoemde overeenkomst 
worden vastgesteld. 

 



 10 

4.3  Werkgelegenheid 
 
a) De werkgever zal vakverenigingen, indien zij de wens daartoe 
 kenbaar maken, tenminste één maal per jaar informeren over de 
 algemene gang van zaken in de onderneming. 
 
b) De werkgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet 
 overgaan tot gedwongen collectieve ontslagen als bedoeld in de Wet 
 Melding Collectief Ontslag tenzij bijzondere omstandigheden ingrijpen 
 onvermijdelijk maken. Indien dit laatste het geval is,  
 zal de werkgever tijdig in overleg treden met vakverenigingen en 
 ondernemingsraad. 
 
c) In geval partijen bij deze overeenkomst in het hierboven bedoelde 
 geval niet tot overeenstemming kunnen komen, behoudt de 
 werkgever zich het recht voor die beslissingen te nemen die hij in het 
 belang van de onderneming noodzakelijk acht. 
 
d) De werkgever zal maatregelen nemen tot behoud en zo mogelijk tot 
 bevordering van de werkgelegenheid. Deze maatregelen zijn 
 opgenomen in Bijlage IV behorend bij deze overeenkomst. 
 
4.4  Arbeidsomstandigheden 
 
a) De werkgever is gehouden zorg te dragen voor goede 
 arbeidsomstandigheden in de onderneming en daarbij de belangen 
 van de werknemer te behartigen zoals een goed werkgever betaamt. 
 
b) De werkgever dient de nodige aanwijzingen en voorschriften te geven 
 en, zo nodig, veiligheidsmiddelen ter beschikking te stellen en zorg te 
 dragen voor medische begeleiding. De werkgever biedt de  
 mogelijkheid tot periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek van 
 de werknemer. 
 
4.5  Gehandicapte werknemers 
 

Met inachtneming van het bepaalde in de WIA, Wajong en Ziektewet 
zal de werkgever bij aanstelling en de tewerkstelling zoveel als 
redelijkerwijs mogelijk is gelijke kansen bieden aan personen met en 
zonder structurele functionele beperkingen. De werkgever zal ernaar 
streven personen met structurele functionele beperkingen op 
passende wijze te werk te stellen. 

 
De werkgever zal in goed overleg met de ondernemingsraad nadere 
invulling geven aan procedures die betrekking hebben op personen 
met structurele functionele beperkingen 
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4.6  Milieu 
 

In het kader van het milieubeleid zal de werkgever regelmatig overleg 
voeren met de ondernemingsraad en informatie verschaffen aan de 
ondernemingsraad en vakverenigingen over voornemens op 
milieugebied en de uitvoering van deze voornemens. 
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Artikel 5 Verplichtingen van de werknemer 
 
5.1  Algemeen 
 
a) De werknemer is verplicht zich te gedragen naar de in de 
 onderneming van werkgever geldende regels. 
 
b) De werknemer is verplicht de belangen van de onderneming van de 

werkgever als een goed werknemer te behartigen ook indien daartoe 
 niet uitdrukkelijk opdracht is gegeven. 

 
c) De werknemer is verplicht alle hem door of namens de werkgever 
 opgedragen werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijs van hem 
 kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij 
 alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 
 
5.2  Werktijden 
 
a) De werknemer zal zich voor wat betreft zijn werk- en rusttijden 
 houden aan het voor hem geldende dienstrooster. 
 
b) De werknemer is verplicht ook buiten de in het dienstrooster 
 aangegeven uren werkzaamheden te verrichten voor zover de 
 werkgever de betreffende wettelijke voorschriften en bepalingen van 
 deze overeenkomst in acht neemt. 
 
5.3  Nevenwerkzaamheden 
 
a) Als de werknemer, al dan niet tegen betaling, enigerlei 
 werkzaamheden voor derden of als zelfstandige wil gaan verrichten, 
 dient hij dit schriftelijk vooraf aan de werkgever te melden. Het is de 
 werknemer verboden deze werkzaamheden aan te vangen indien de 
 werkgever daartegen schriftelijk bezwaar maakt. 
 
b) Als de werknemer reeds bij aanvang van het dienstverband met de 

werkgever nevenwerkzaamheden verricht, dient hij dit onverwijld 
 schriftelijk aan de werkgever mee te delen. Bij zwaarwegende 
 belangen van de werkgever is de werknemer verplicht, na schriftelijk -
 verzoek hiertoe, de nevenwerkzaamheden onmiddellijk te staken. 

 
c) De werkgever is bevoegd een werknemer die deze bepaling niet 
 nakomt zonder behoud van maandinkomen te schorsen. In het geval 
 van herhaling zal de werkgever dit beschouwen als een dringende 
 reden als bedoeld in artikel 7:678 BW. 
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d) De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van het 
 verrichten van nevenwerkzaamheden heeft geen aanspraak op de in 
 artikel 17 geregelde inkomensaanvullingen. 
 
e) De werknemer die voornemens is een verbintenis jegens de overheid 
 aan te gaan, behoeft daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming 
 van de werkgever. 
 
5.4  Geheimhoudingsplicht 
 

De werknemer is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alles dat 
hem in het kader van zijn dienstverband bekend wordt omtrent de 
activiteiten van de werkgever. Het gaat daarbij onder meer over de 
inrichting van de onderneming, de medewerkers van de onderneming, 
de leveranciers, de afnemers, de grondstoffen, de producten en de 
bewerking van de producten. Deze verplichting geldt ook na 
beëindiging van het dienstverband met de werkgever. 

 
5.5  Arbeidsomstandigheden 
 

Met inachtneming van het bepaalde in de Arbeidsomstandighedenwet, 
dient de werknemer de gegeven aanwijzingen en voorschriften na te 
leven, de ter beschikking gestelde veiligheidsmiddelen daadwerkelijk 
te gebruiken en volgens de geldende controlevoorschriften mee te 
werken aan medische begeleiding en regelmatig deel te nemen aan 
het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 

 
 



 14 

Artikel 6 Indiensttreding en ontslag 
 
6.1  Aard van de individuele arbeidsovereenkomst 
 

Een dienstbetrekking kan worden aangegaan voor: 
• onbepaalde tijd; 
• voor een bepaalde tijdsduur; 
• voor het verrichten van een bepaald geheel aan 
 werkzaamheden; 
• voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden van tijdelijke 
 aard. 

 
In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd welke 
dienstbetrekking van toepassing is. Als deze vermelding ontbreekt, 
wordt de dienstbetrekking geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde 
tijd.  
 
Een dienstbetrekking voor bepaalde tijdsduur kan met inachtneming 
van art. 7:668 BW en 7:668a BW worden verlengd. 

 
6.2  Proeftijd 
 

Bij het aangaan van de dienstbetrekking kan in afwijking van artikel 
7:652 lid 4 BW een wederzijdse proeftijd worden overeengekomen van 
twee maanden. Deze overeengekomen proeftijd wordt schriftelijk 
vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst en zal voor beide 
partijen even lang zijn. Tijdens de proeftijd kan de dienstbetrekking 
met onmiddellijke ingang worden beëindigd. 

 
6.3  Beëindiging van de dienstbetrekking 
 
a) Een dienstbetrekking voor bepaalde tijdsduur, bepaalde 
 werkzaamheden of tijdelijke werkzaamheden, eindigt van rechtswege 
 op het tijdstip als bepaald in de individuele arbeidsovereenkomst. 
 
b) Voor opzegging van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijdsduur 

gelden voor zowel werkgever als werknemer de wettelijke 
opzegtermijnen, zoals thans opgenomen in artikel 7:672 BW. 
Opzegging geschiedt tegen het einde van een kalendermaand. 

 
Op dit moment bedragen de wettelijke opzegtermijnen voor de 
werkgever 
• bij een arbeidsovereenkomst die korter dan vijf jaar heeft geduurd: 

één maand;  
• bij een arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur tussen de vijf 

en tien jaar: twee maanden; 
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• bij een arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur tussen de tien 
en vijftien jaar: drie maanden;  

• bij een arbeidsovereenkomst die langer dan vijftien jaar heeft 
geduurd: vier maanden. 

 
Voorts geldt dat de werkgever volgens de wettelijke regeling een 
zogenaamde kortingsmaand mag toepassen, zolang maar één maand 
opzegtermijn resteert. 
 
Voor de werknemer bedraagt de wettelijke opzegtermijn op dit 
moment: één maand.  

 
Werknemers die op 1 januari 1999 de leeftijd van 45 jaar hebben 
bereikt, behouden – zolang de huidige wettelijke regeling niet gunstiger 
is voor hen – recht op de wettelijke opzegtermijn zoals die voor hen 
gold vóór 1 januari 1999.  

 

c) In de individuele arbeidsovereenkomst kan de opzegtermijn voor de 

werknemer worden verlengd. Ingeval van verlenging van de 

opzegtermijn voor de werknemer zal de opzegtermijn voor de 

werkgever gelijk zijn aan die van de werknemer. Voor de bepaling van 

een opzegtermijn zal de diensttijd welke de werknemer heeft 

doorgebracht bij de aan Merck & Co. Inc. gelieerde onderneming in 

aanmerking worden genomen. 

 

d) De dienstbetrekking eindigt op de eerste dag van de maand waarin de 

werknemer op grond van het geldende pensioenreglement opteert 

voor pensionering, dan wel van rechtswege indien de leeftijd van 65 

jaar wordt bereikt.  
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Artikel 7 Schorsing en op non-actiefstelling 
 
a) Schorsing van de werknemer is onder meer toegestaan bij een 

 gegrond vermoeden van een dringende reden tot ontslag als bedoeld 
 in artikel 7:678 BW. De schorsing kan worden gegeven voor de 
periode dat een onderzoek naar de feiten plaatsvindt. De schorsing 
geschiedt voor een zo kort mogelijke periode. De reden van de schor-
sing wordt onverwijld aan de werknemer meegedeeld. Hij wordt in de 
 gelegenheid gesteld al datgene te doen dat redelijkerwijs tot zijn 
 verdediging kan strekken.  

 
b) Indien bij opheffing van de schorsing geen ontslag om dringende  

redenen volgt, zal de werknemer onmiddellijk volledig in functie 
worden hersteld of, indien gewichtige redenen daartoe aanleiding 
geven, in een andere functie worden geplaatst. 

 
c) Het is de werkgever onder meer toegestaan om de werknemer in geval 

de omstandigheden daartoe aanleiding geven, de werknemer met 
behoud van het maandinkomen op non-actief te stellen. 
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Artikel 8 Arbeidsduur en dienstrooster 
 
8.1  Arbeidsduur 
 
a) De normale wekelijkse arbeidsduur bedraagt 40 uur per week. 

Voor deeltijd werknemers bedraagt de wekelijkse arbeidsduur het 
overeengekomen deeltijdpercentage van 40 uur. 

 
b) Met ingang van 1 januari 2008 hebben werknemers recht op 10 

roostervrije dagen per jaar. 
In januari van elk jaar zal het loonequivalent van 4 roostervrije dagen 
met het salaris uitgekeerd worden aan die werknemers die in 
aanmerking komen voor individuele roostervrije dagen. In maart van 
elk jaar wordt de werknemer die op 1 januari van dat jaar in dienst 
was, in de gelegenheid gesteld maximaal 8 vakantiedagen te kopen, te 
weten de dagen die in januari zijn uitbetaald alsmede 4 extra dagen. 
Bovenstaande geldt voor medewerkers met een fulltime 
dienstverband; voor parttime medewerkers geldt dit artikel naar rato. 
 

c) Met ingang van 1 januari 2006 zal de werkgever jaarlijks 5% van het 
 jaarsalaris storten in de pensioenregeling van de werknemer. Voor de 
 werknemer jonger dan 21 jaar die niet deelneemt aan de 
 pensioenregeling van de werkgever wordt de 5% van het jaarsalaris 
als bruto toeslag maandelijks uitgekeerd. 

 
8.2  Roosters 
 

Roosters worden ingericht op een arbeidsduur van gemiddeld 40 uur 
per week gedurende een periode. Het rooster definieert een periode. 

 
8.3  Roostervenster dagdienst 
 
a) De bandbreedte van de in te roosteren dagelijkse werktijd bedraagt 
 minimaal 6 en maximaal 9 uur. 
 
b) Het roostervenster voor werknemers werkzaam binnen MMD ligt van 

maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur. 
 
c) Voor de Verpakkingsafdelingen en de afdelingen die daar direct 

ondersteuning aan verlenen ligt het roostervenster van maandag tot en 
met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur. 

 
d) Voor afdelingen buiten MMD geldt een roostervenster van 07.00 tot 

18.00 uur. 
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e) Voor werknemers die werkzaam zijn binnen de variabele 
 werktijdenregeling, geldt dat de individuele arbeidstijd ligt tussen 7.30 
 en 17.45 uur. 
 
8.4  Mededeling dienstrooster 
 

Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het 
dienstrooster waarbinnen hij werkzaamheden  
verricht. Overplaatsingen naar een ander dienstrooster worden geacht 
te zijn ingegaan aan het begin van de week waarin de overplaatsing 
plaatsvindt. 

 
8.5  Wijziging dienstroosters 
 
a) Voor algemene dienstroosterwijziging waarbij een belangrijk aantal 

 werknemers is betrokken, zal de werkgever tijdig overleg plegen met 
de betrokken werknemers en de ondernemingsraad. 

 
b) Wanneer invoering of wijziging van een dienstrooster verband houdt 
 met werkzaamheden op zondag, zal de werkgever tijdig overleggen 
 met betrokken werknemers, ondernemingsraad en vakverenigingen. 
 
8.6  Incidentele afwijkingen 
 

Incidentele afwijkingen van de normale arbeidsduur van een half uur of 
minder worden geacht deel uit te maken van de in artikel 8.1 
omschreven arbeidsduur. 
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Artikel 9 Functie-, salarisgroepen/bands en salarisschalen  
 
9.A Voor werknemers in de salarisgroep 1 t/m 8 
 
9.A.1  Salarisgroepen 
 

De functies van de werknemers zijn ingedeeld in acht salarisgroepen. 
Deze indeling zal zo nodig periodiek worden herzien, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een systeem van functiewaardering (ORBA). Bij 
elke salarisgroep hoort een salarisschaal. Deze schalen zijn 
opgenomen in Bijlage I. 

 
9.A.2  Indeling  
 

Werknemers, die over de kundigheden en ervaring beschikken, die 
voor de vervulling van hun functie zijn vereist, worden in de 
corresponderende salarisgroep geplaatst. Iedere werknemer ontvangt 
schriftelijk bericht omtrent zijn indeling. 

 
9.A.3 Beoordeling 
 

De werknemer wordt jaarlijks beoordeeld. De beoordeling wordt 
bepaald door de werkgever en wordt gebaseerd op de in het 
voorgaande jaar door de werknemer behaalde resultaten ten opzichte 
van de afgesproken doelstellingen. 
De werknemer kan bij zijn (naasthogere) manager bezwaar maken 
tegen zijn beoordeling. Indien deze het bezwaar afwijst, kan de 
werknemer in beroep gaan, conform de in het Handboek Sociaal 
Beleid opgenomen procedure.  

 
9.A.4  Salarisaanpassingen 
 
a) Jaarlijks wordt per 1 april het salaris van de werknemer aangepast op 

basis van zijn beoordeling en schaalpositie. De schaalpositie van de 
werknemer wordt berekend door het jaarsalaris van de werknemer te 
delen door het referentiesalaris van zijn salarisgroep en wordt 
uitgedrukt als percentage. De salarisverhoging wordt bepaald op basis 
van de merit matrix als opgenomen in Bijlage I van deze 
overeenkomst. 
De werknemer kan op grond van een salarisaanpassing geen hoger 
jaarsalaris krijgen dan de bij de beoordeling behorende maximum 
schaalpositie. 
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b) Om voor een salarisaanpassing per 1 april in aanmerking te komen 
moet de werknemer uiterlijk op 1 juli van het voorgaande jaar in dienst 
zijn getreden van de werkgever. Aan deze werknemers kan de 
beoordeling NR worden gegeven. 

 
9.A.5  Overgangsmaatregel werknemers 45 jaar of ouder  
 

De werknemer die op 1 januari 2001 de leeftijd van 45 jaar of ouder 
heeft bereikt, zal ter compensatie voor het vervallen van dit artikel 
9.A.5 uit de CAO met looptijd tot 1 oktober 2008 een eenmalige 
uitkering met het salaris van december 2008 ontvangen.  

 
9.A.6  Salarisaanpassing werknemers van 55 jaar of ouder 
 

Wanneer de werknemer 55 jaar of ouder is ontvangt hij ten minste een 
salarisverhoging welke gelijk is aan de schaalaanpassing. Voorwaarde 
hiervoor is dat de werknemer ten minste een ME-beoordeling heeft 
ontvangen over het voorgaande jaar. Deze bepaling geldt niet voor 
medewerkers die vallen onder de overgangsmaatregel als bedoeld in 
het vorige lid. 

 
9.A.7  Promotie 
 

Bij plaatsing in een hoger ingedeelde functie en  
bijbehorende salarisgroep zal de werknemer in aanmerking komen 
voor een salarisverhoging van 3% van het jaarsalaris. Deze verhoging 
wordt toegekend op het moment van promotie en is onafhankelijk van 
eventuele andere salarisaanpassingen. 

 
9.A.8  Demotie 
 

a) Indien de werknemer als gevolg van bedrijfsomstandigheden wordt 
geplaatst in een lager ingedeelde functie, zal de werknemer, met 
behoud van het dan geldende jaarsalaris, worden ingedeeld in de bij 
de lager ingedeelde functie behorende salarisgroep. 

 
b) Indien de medewerker door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid, 

op eigen verzoek dan wel om medische redenen wordt geplaatst in 
een lager ingedeelde functie, zullen individuele afspraken worden 
gemaakt met betrekking tot het jaarsalaris. 

 
Ter compensatie voor het vervallen van de schaalpositiegarantie zoals 
genoemd werd in artikel 9.A.9 paragraaf a) van de CAO met looptijd 
tot 1 oktober 2008 zal de werknemer die voor 1 oktober 2008 hiervoor 
in aanmerking kwam, een eenmalige uitkering ontvangen met het 
salaris van december 2008.  
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9.A.9 Tijdelijke waarneming 
 
a) De werknemer die tijdelijk, gedurende ten minste twee maanden, een 

hoger ingedeelde functie volledig waarneemt komt gedurende de 
waarnemingsperiode in aanmerking voor een waarnemingstoeslag van 
3% van zijn maandsalaris. Over deze waarnemingstoeslag wordt geen 
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of ploegentoeslag uitgekeerd. De 
werknemer die gedurende de waarnemingsperiode een 
ploegentoeslag ontvangt en in de waarnemingsperiode niet is 
ingedeeld in een ploegendienstrooster komt niet in aanmerking voor 
een waarnemingstoeslag. De toeslag die de werknemer gedurende 
deze periode ontvangt is minimaal gelijk aan de waarnemingstoeslag. 

 
b) De waarneming zal schriftelijk aan de werknemer worden bevestigd. 
 
c) Gedurende de waarneming blijft de werknemer ingedeeld in zijn 
 oorspronkelijk salarisgroep.  
 
d) De waarnemingsperiode bedraagt maximaal 12 maanden. Na het 
 verstrijken van deze periode wordt de werknemer ingedeeld in de 
 hogere salarisgroep. 
 
9.A.10 Verhoging salarisschalen 
 
 Per 1 januari 2009 worden de referentiesalarissen van salarisgroep 1 

tot en met 8 met 3% verhoogd. 
 
9.B Voor werknemers in band 9 t/m 5. 
 
9.B.1  Bands 
 

De functies van de werknemers zijn ingedeeld in vijf salarisgroepen, 
de zogenaamde Bands. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een 
systeem van functiewaardering (HAY). Deze Bands zijn opgenomen in 
Bijlage I. 

 
9.B.2  Indeling  
 

Werknemers, die over de kennis en ervaring beschikken, die voor de 
vervulling van hun functie zijn vereist, worden in de corresponderende 
salarisgroep geplaatst. Iedere werknemer ontvangt schriftelijk bericht 
omtrent zijn indeling. 
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9.B.3  Beoordeling 
 

De werknemer wordt jaarlijks beoordeeld. De beoordeling wordt 
bepaald door de werkgever en wordt gebaseerd op de in het 
voorgaande jaar door de werknemer behaalde resultaten ten opzichte 
van de afgesproken doelstellingen. 
De werknemer kan bij zijn (naasthogere) manager bezwaar maken 
tegen zijn beoordeling. Indien deze het bezwaar afwijst, kan de 
werknemer in beroep gaan, conform de in het Handboek Sociaal 
Beleid opgenomen procedure.  

 
9.B.4  Salarisaanpassingen 
 
a) Jaarlijks wordt per 1 april het salaris van de werknemer aangepast op 

basis van zijn beoordeling, het niveau van functioneren in de hieraan 
voorafgaande jaren (Sustained Performance) en de schaalpositie met 
inachtneming van het voor hem geldende schaalmaximum. De 
schaalpositie van de werknemer wordt berekend door het jaarsalaris 
van de werknemer te delen door het referentiesalaris van zijn Band en 
wordt uitgedrukt als percentage. De salarisverhoging wordt bepaald op 
basis van de merit matrix als opgenomen in Bijlage I van deze 
overeenkomst. Afhankelijk van de Sustained Performance heeft de 
werknemer een persoonlijk maximum in zijn salarisschaal. Een merit-
verhoging kan alleen worden toegekend indien en voor zover het 
jaarsalaris van de werknemer lager is dan dit persoonlijk maximum. 

b) Om voor een salarisaanpassing per 1 april in aanmerking te komen 
moet de werknemer uiterlijk op 1 juli van het voorgaande jaar in dienst 
zijn getreden van de werkgever.  

 
9.B.5  Salarisaanpassing werknemers van 55 jaar of ouder 
 

Wanneer de werknemer 55 jaar of ouder is ontvangt hij ten minste een 
salarisverhoging welke gelijk is aan de schaalaanpassing.  
Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer niet schriftelijk en 
gemotiveerd is geïnformeerd over zijn onvoldoende functioneren.  

 
9.B.6  Promotie 
 

Bij plaatsing in een hoger ingedeelde functie en  
bijbehorende salarisgroep zal de werknemer in aanmerking komen 
voor een salarisverhoging van 5% van het jaarsalaris. Deze verhoging 
wordt toegekend op het moment van promotie en is onafhankelijk van 
eventuele andere salarisaanpassingen. 
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9.B.7  Demotie 
 

a) Indien de werknemer als gevolg van bedrijfsomstandigheden wordt 
geplaatst in een lager ingedeelde functie, zal de werknemer, met 
behoud van het dan geldende jaarsalaris, worden ingedeeld in de bij 
de lager ingedeelde functie behorende salarisgroep. 

 
b) Indien de medewerker door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid, 

op eigen verzoek dan wel om medische redenen wordt geplaatst in 
een lager ingedeelde functie, zullen individuele afspraken worden 
gemaakt met betrekking tot het jaarsalaris. 

 
Ter compensatie voor het vervallen van de schaalpositiegarantie zoals 
genoemd werd in artikel 9.B.8 paragraaf a) van de CAO met looptijd tot 1 
oktober 2008 zal de werknemer die voor 1 oktober 2008 hiervoor in 
aanmerking kwam, een eenmalige uitkering ontvangen met het salaris van 
december 2008.  
 
9.B.8 Tijdelijke waarneming 
 
a) De werknemer die tijdelijk, gedurende ten minste twee maanden, een 

hoger ingedeelde functie volledig waarneemt komt gedurende de 
waarnemingsperiode in aanmerking voor een waarnemingstoeslag van 
5% van zijn maandsalaris. Over deze waarnemingstoeslag wordt geen 
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering of ploegentoeslag uitgekeerd. De 
werknemer die gedurende de waarnemingsperiode een 
ploegentoeslag ontvangt en in de waarnemingsperiode niet is 
ingedeeld in een ploegendienstrooster komt niet in aanmerking voor 
een waarnemingstoeslag. De toeslag die de werknemer gedurende 
deze periode ontvangt is minimaal gelijk aan de waarnemingstoeslag. 

 
b) De waarneming zal schriftelijk aan de werknemer worden bevestigd. 
 
c) Gedurende de waarneming blijft de werknemer ingedeeld in zijn 
 oorspronkelijk salarisgroep.  
 
d) De waarnemingsperiode bedraagt maximaal 12 maanden. Na het 
 verstrijken van deze periode wordt de werknemer ingedeeld in de 
 hogere salarisgroep. 
 
9.B.9  Verhoging Bands 
 
  Per 1 januari 2008 worden de referentiesalarissen van alle Bands met 

3% verhoogd. 
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9.C  Uitzendkrachten 
  
a) Werkgever zal slechts gebruik maken van de hem ter beschikking 

gestelde arbeidskrachten in de zin van de wet, indien degene die deze 
arbeidskrachten ter beschikking stelt, in het bezit is van een 
vergunning als vereist krachtens de wet. De werkgever maakt in 
principe gebruik van uitzendbureaus die NEN-gecertificeerd zijn. 

 
b) In aanmerking nemende het bepaalde in artikel 9.A.2/9.B.2 en 

9.A.7/9.B.6, zal de betaling van ingeleende arbeidskrachten bij het 
voldoen aan de vereisten van de functie, gebaseerd zijn op de CAO 
schalen. 
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Artikel 10 Salarisbetaling 
 
10.1  Tijdstip salarisbetaling 
 
 De werkgever zal het salaris in beginsel omstreeks de 15e van elke 
 maand doch uiterlijk de laatste dag van de maand uitbetalen aan de 
 werknemer. 
 
10.2  Vermindering maandinkomen 
 
a) Voor elke volledige of gedeelte van een dienst gedurende welke een 
 werknemer in een maand niet heeft gewerkt wegens geoorloofd 
 verzuim, arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder behoud van 
 salaris, werkloosheid, in- of uitdiensttreding, wordt het maandinkomen 
 evenredig verminderd. 
 
b) Indien niet is gewerkt wegens geoorloofd verzuim of arbeidsonge- 

schiktheid geldt het bepaalde in artikel 13 of 17 van deze overeen- 
komst. 
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Artikel 11 Bijzondere beloningen 
 
11.1  Algemeen 
 
 Het maandsalaris wordt geacht de beloning te zijn voor een normale 
 functievervulling in dagdienst. Bijzondere beloningen worden slechts 
 toegekend in de volgende gevallen: 
 • werken in ploegendienst; 
 • werken op tijden die afwijken van het dienstrooster (overwerk 
  en/of verschoven dienst); 
 • vervullen van consignatiedienst; 
 • extra opkomsten. 
 
11.2  Ploegendienst 
 
a) Voor geregelde werkzaamheden in ploegendienst ontvangt de 

werknemer een toeslag op zijn maandsalaris. Deze toeslag wordt per 
1 januari 2008 vastgesteld aan de hand van onderstaande 
ploegendiensttoeslag-matrix: 

 

Van Tot Maandag t/m 
vrijdag 

Zaterdag Zondag 

00:00 07:00 40% 40% 80% 

07:00 12:00 0% 40% 80% 

12:00 18:00 0% 80% 80% 

18:00 24:00 40% 80% 80% 

 
Buiten de uren op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur 
geldt volgens deze matrix een toeslag per gewerkt uur. Aan de hand 
van het geldende rooster wordt de toeslag berekend door de som van 
de toeslagen te delen door het aantal ingeroosterde uren. 
De ploegendiensttoeslag-matrix is vooralsnog niet van toepassing op 
het rooster van de 3 ploegendienst Animal Health productie. De 
toeslag voor het rooster zoals van toepassing op 1 januari 2006 (dat 
wil zeggen na inbouw van de arbeidsduur van 40 uur per week) 
bedraagt 21%. Zodra er een wijziging in dit rooster optreedt zal de 
toeslag vastgesteld worden aan de hand van de ploegendiensttoeslag-
matrix.  

 
b) Indien een werknemer niet gedurende een hele maand in 
 ploegendienst heeft gewerkt, wordt voor elke dienst waarin niet in 
 ploegendienst is gewerkt de ploegentoeslag evenredig verlaagd. 
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c) De werknemer in dagdienst die moet invallen in de ploegendienst 
 gedurende tien of minder diensten binnen één maand, ontvangt een 
 toeslag voor verschoven dienst als bepaald in artikel 11.5 van deze 
 overeenkomst. Indien de werknemer in dagdienst gedurende elf of 
 meer diensten binnen één maand moet invallen in de ploegendienst 
 ontvangt deze over de betreffende maand de volledige 
 ploegentoeslag. Wanneer de elf of meer diensten zich uitstrekken over 
twee kalendermaanden, worden zij geacht geheel in de tweede maand 
te zijn verricht. 

 
11.3 Afbouw ploegendiensttoeslag 
  
a) De werknemer die wordt overgeplaatst naar de dagdienst of naar een 

 ploegendienst met een lagere ploegentoeslag, verliest met ingang 
 van de dag van overplaatsing zijn recht op ploegentoeslag dan wel -
 ontvangt vanaf dat moment de ploegentoeslag die bij zijn nieuwe 
 ploegendienst hoort. Indien de werknemer echter langer dan 3 
maanden in een (hoger beloonde) ploegendienst heeft gewerkt en 
vanwege bedrijfsomstandigheden of medische redenen wordt 
overgeplaatst, komt hij in aanmerking voor de afbouwregeling. De 
afbouwregeling is uitgedrukt in percentages. De grondslag voor de 
berekening van de afbouwregeling is het verschil tussen de 
ploegentoeslag in het oude en nieuwe rooster zoals dat voor de werk-
nemer gold/geldt: 

 

 Indien de werknemer meer dan 3 maar minder dan 6 maanden in 
ploegendienst heeft gewerkt: 100% voor de lopende maand. 

 

 Indien de werknemer ten minste 6 maanden maar ten hoogste 3 
jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 100% voor de lopende maand 
en daarop volgende maand. 

 

 Indien de werknemer langer dan 3 jaar maar ten hoogste 5 jaar  in 
ploegendienst heeft gewerkt: 100% voor de lopende maand en de 
5 daaropvolgende maanden.  
 

 Indien de werknemer langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft 
gewerkt: 100% voor de lopende en de 9 daarop volgende 
maanden. 

 
b) In afwijking op lid a geldt dat indien de werknemer op basis van een 

medisch advies van de Arbodienst wordt overgeplaatst naar een lager 
beloond dienstrooster en hij op het moment van deze overplaatsing ten 
minste 20 jaar in de ploegendienst heeft gewerkt dan wel de leeftijd 
van 50 jaar of ouder heeft bereikt, zal de op het moment van 
overplaatsing geldende ploegentoeslag worden voortgezet tot het 
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einde van de dienstbetrekking. Eventuele arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen als bedoeld in artikel 17 zullen hierbij in aanmerking 
worden genomen. Wanneer de medische reden komt te vervallen zal 
de ploegentoeslag na 12 maanden alsnog komen te vervallen. 

 
11.4  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 8.1 wordt overschreden (voor een  
 deeltijdwerknemer naar evenredigheid), is er sprake van overwerk.  Dit 
 met inachtneming van hetgeen in artikel 8.6 is bepaald. 

 
b) Werknemers die zijn ingedeeld in Band 6 of 5 dan wel werkzaam zijn 

in één van de hieronder vermelde functies komen niet in aanmerking 
voor de vergoeding van overwerk. In geval van excessief overwerk 
kan, ter beoordeling van het management, op incidentele basis een 
vrije dag worden toegekend. Deze beslissing wordt genomen door de 
Director van de afdeling na overleg met de Director Human Resources. 
 
Alle buitendienstfuncties 
Intermed Support Manager 
Clinical Research Associate 
Manager Travel and Postgraduate Programs 
Alle Marketing functies 

 
c) In geval van overwerk zal de werkgever de grenzen van de Arbeids-

tijdenwet in acht nemen. 
 
d) Bij overwerk dat naar verwachting langer dan 6 maanden zal duren 
 en/of bij overwerk op zaterdag of zondag zullen ondernemingsraad en 
 vakverenigingen in het overleg worden betrokken. 
 
e) De werkgever zal ernaar streven het overwerk tot een minimum te 
 beperken. Indien het noodzakelijk is dat binnen een afdeling 
 gedurende meer dan vijf opeenvolgende diensten overwerk wordt 
 verricht, zal de werkgever tijdig overleg plegen met betrokken werk
 nemers en ondernemingsraad. 
 
f) Werknemer ontvangt een toeslag voor uren die als overwerk worden 

aangemerkt. Deze toeslag wordt uitgedrukt in een percentage van het 
salaris per uur. De overwerktoeslag wordt per 1 januari 2008 
vastgesteld aan de hand van onderstaande overwerktoeslag-matrix: 
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Van Tot Maandag t/m 
donderdag 

Vrijdag Zaterdag 
en zondag 

Feestdag 

06:00 22:00 60% 60% 100% 200% 

22.00 06:00 60% 100% 100% 200% 

De vergoeding voor 1 uur overwerk is dan 1 uurloon + bovengenoem-
de toeslag in geld 

 
g) Op verzoek van de werknemer kunnen, voor zover bedrijfsomstan- 

digheden dit toelaten, overuren in vrije tijd worden gecompenseerd. De 
te compenseren vrije tijd komt overeen met het aantal overuren. 

 
h) Per uur compenserende vrije tijd ontvangt werknemer per 1 januari 

2008 alleen de overwerktoeslag conform de matrix zoals weergegeven 
in sub f. De vergoeding voor 1 uur overwerk is in dit geval 1 uur in tijd 
en overwerktoeslag in geld.  

 
11.5  Verschoven diensten 
 
a) Indien in opdracht van de werkgever wordt gewerkt op tijden welke 

liggen buiten de in artikel 8.3 aangegeven tijdstippen zonder dat de 
normale dagelijkse arbeidsduur volgens dienstrooster wordt 
overschreden, wordt een toeslag voor verschoven dienst betaald. 
Deze toeslag wordt per 1 januari 2008 uitgedrukt in een percentage 
van het salaris  per uur: 

   

Maandag t/m 
Vrijdag 

Zaterdag 
en zondag 

Feestdag 

50% 100% 200% 

 
b) De werknemer in ploegendienst die wordt overgeplaatst naar een 

andere ploeg of dienst, ontvangt daarvoor, in afwijking van het in 
bovenstaand lid bepaalde, per 1 januari 2008 een eenmalige toeslag 
van 300% van het uursalaris.  

 
11.6  Consignatie en extra opkomst 
 
a) Geconsigneerd is de werknemer die in opdracht van de werkgever op 

buiten zijn dienstrooster gelegen uren beschikbaar moet zijn voor het 
eventueel verrichten van overwerk. 

De geconsigneerde werknemer ontvangt per 1 januari 2008 een 
vergoeding op basis van het uursalaris volgens onderstaande matrix: 
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Consignatievergoeding per dienst 

(percentage uursalaris) 

Consignatieniveau 

1 2 3 

Maandag 06:00 – vrijdag 22:00 Vergoeding 
per maand 

€ 50,- 

100% 125% 

Vrijdag 22:00 – maandag 06:00 200% 250% 

Feestdagen 300% 350% 

 
 

Definities van de consignatieniveaus: 

• Niveau 0: in een noodgeval kan een medewerker worden 
gebeld en geconsulteerd buiten werktijd, maar hiertoe bestaat 
geen formele plicht. Dit geldt in principe voor elke medewerker. 
Er is geen sprake van een consignatievergoeding; 

• Niveau 1: de werknemer is in geval van calamiteiten telefonisch 
bereikbaar en kan dan worden geconsulteerd of worden 
opgeroepen om naar het bedrijf te komen. De kans op een 
oproep is gering. Van de medewerker wordt niet verwacht dat 
hij thuis of binnen een bepaalde afstand blijft. Niveau 1 is van 
toepassing op medewerkers die voor de gehele vestiging MSD 
verantwoordelijkheid dragen in het kader van 
veiligheidskwesties of onvoorziene (nood-)omstandigheden;  

• Niveau 2: de werknemer is constant telefonisch bereikbaar voor 
consultatie. Hij is meestal in staat om na consultatie eventuele 
problemen vanuit huis op te lossen, telefonisch of nadat 
ingelogd is op het netwerk van MSD. Komt zo nodig naar het 
bedrijf met spoed. De volgende groepen zullen in het algemeen 
bij consignatie volgens dit niveau van consignatie worden 
beloond: planners, coaches, IT-medewerkers, medewerkers 
Quality;  

• Niveau 3: de werknemer is constant telefonisch bereikbaar voor 
consultatie en blijft thuis of binnen een hieraan gelijk staande 
reistijdzone rond het bedrijf. Hij is vaak in staat om na 
consultatie eventuele problemen vanuit huis op te lossen, 
telefonisch of nadat ingelogd is op het netwerk van MSD. Is na 
een oproep (= een opdracht om te komen) zo snel mogelijk op 
het bedrijf aanwezig. Bij de groep medewerkers die in het 
algemeen bij consignatie volgens dit niveau wordt beloond, kan 
gedacht kan worden aan bijvoorbeeld technisch specialisten. 

 
b) Indien de werknemer tijdens de consignatiedienst moet opkomen 

ontvangt werknemer per 1 januari 2008 een ½ uur overwerktoeslag, op 
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basis van het percentage overwerktoeslag die geldt bij einde van de 
consignatiedienst.  

 
11.7  Verzuimuren 
 
a) De werknemer in dagdienst die overwerk verricht op uren die vallen 
 tussen 22.00 uur en de aanvang van de volgende dienst, krijgt 
 hiervoor verzuimuren. Als het overwerk is aangevangen op of na 
 06.00 uur ontstaat er geen recht op verzuimuren. Gedurende de  
 verzuimuren hoeft de werknemer geen werkzaamheden te verrichten 
 met behoud van salaris. Per overuur ontvangt de werknemer een 
 verzuimuur. Bovendien ontvangt de werknemer per opkomst twee 
 extra verzuimuren. Het maximum aantal verzuimuren tussen twee 
 dagdiensten bedraagt ten hoogste negen uur. 
 
b) De geconsigneerde werknemer die overwerk verricht na 4.30 uur, krijgt 

hiervoor verzuimuren.  
 
c) De werknemer in ploegendienst die in aansluiting op het dienstrooster 
 meer dan vier uur overwerk verricht, heeft recht op verzuimuren voor 
 de uren waarmee deze vier uur wordt overschreden. 
 
d) Verzuimuren dienen te worden opgenomen onmiddellijk aansluitend 
 op het overwerk waaruit de verzuimuren zijn opgebouwd. Indien de 
 verzuimuren niet onmiddellijk worden opgenomen, vervallen ze 
 zonder dat werkgever verplicht is tot enige vergoeding. 
 
11.8  Toeslag voor werken op zon- en feestdagen voor werknemers 

bewakingsdienst 
  
a)  Genoemde werknemers die volgens dienstrooster op een feestdag, 

vallend op een zaterdag of zondag, moeten werken, ontvangen over 
de maand waarin die feestdag valt een toeslag van 158% van hun 
uursalaris per op die dag gewerkt uur. Betreft het echter arbeid op een 
op maandag tot en met vrijdag vallende feestdag, dan wordt deze 
toeslag 79% per gewerkt uur. 

 
b)  Per kalenderjaar zal een vaste compensatie in vrije tijd worden 

gegeven voor het werken of roostervrij zijn op feestdagen. Deze 
compensatie bedraagt 6 roosterdagen per jaar, welke maximaal binnen 
een periode van 30 dagen, gerekend vanaf de feestdag, dient te 
worden opgenomen. Indien het bedrijfsbelang zich tegen vrijgeven 
verzet, zal per niet genoten roosterdag een compensatie ten bedrage 
van 633% van het uursalaris worden gegeven. 
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11.9  Inconveniëntentoeslag 
 
a) De toeslag voor vuil en onaangenaam werk bedraagt voor functies 
 met 15 of meer ORBA/UGM punten voor inconveniënten € 22,00 
 bruto per maand.  
 
b) Bij herclassificatie zal aan de functies die aan gestelde voorwaarden 
 voldoen eveneens deze toeslag worden toegekend. Voor functies die 
 door herclassificatie en/of verbeterde werkomstandigheden hier niet 
 meer aan voldoen komt deze toeslag te vervallen. 
 
11.10  Maaltijdvergoeding 
 

Wanneer een werknemer aansluitend op zijn normale dagdienst ten 
minste twee uur en/of na 18.00 uur moet overwerken, kan hij gratis 
een maaltijd gebruiken in het bedrijfsrestaurant. Hiervoor moet een 
door de manager/supervisor getekend maaltijdformulier bij het 
Bedrijfsrestaurant worden ingeleverd. Bij overwerk op zaterdag en 
zondag van ten minste vier uren heeft de werknemer recht op een 
maaltijdvergoeding van € 10,= bruto. 
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Artikel 12 Zon- en feestdagen 
 
a) Onder feestdagen worden in deze overeenkomst verstaan: 

nieuwjaarsdag, Koninginnedag, de beide paasdagen, Hemelvaartsdag, 
de beide pinksterdagen, de beide kerstdagen en in de lustrumjaren 5 
mei ter viering van nationale Bevrijdingsdag. 

 
b) Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze 
 overeenkomst worden de zon- en feestdagen geacht een tijdvak van 
 24 aaneengesloten uren te omvatten, dat aanvangt op 00.00 uur van 
 de betrokken zon- of feestdag. 
 
c) Op zon- en feestdagen wordt, behalve door bewakingsbeambten, als 
 regel niet gewerkt.  
 
d) Indien op een op maandag tot en met vrijdag vallende feestdag niet 
 wordt gewerkt, wordt het inkomen over die feestdag normaal 
 doorbetaald. 
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Artikel 13 Geoorloofd verzuim 
 
In afwijking en met uitsluiting van artikelen 4:1 tot en met 4:6 van de Wet 
Arbeid en Zorg geldt het volgende: 
 
13.1  Bijzonder verlof 
 

In de volgende gevallen kan de werknemer doorbetaald verlof 
opnemen mits de werknemer zo mogelijk ten minste één dag van te 
voren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van 
het verzuim kennis geeft en de betreffende gebeurtenis bijwoont:  

 
a) van de dag van overlijden tot en met de dag van de 
 begrafenis/crematie bij overlijden van de partner, van eigen of 
 aangehuwde kinderen, ouders, schoonouders of pleegkind van de 
 werknemer; 
b) gedurende twee dagen of diensten bij overlijden of 
 begrafenis/crematie van bloedverwanten die in het gezin van de 
 werknemer gevestigd zijn en geen eigen kinderen zijn; 
c) gedurende één dag of dienst op de dag van de begrafenis/crematie 
 van een grootouder van de werknemer of van diens partner,  kleinkind, 
 broer, zuster, schoonzoon, schoondochter, zwager en schoonzuster;  
d) gedurende een halve dag of dienst bij ondertrouw of aangifte voor 
 geregistreerd partnerschap van de werknemer  en gedurende twee 
 dagen of diensten bij zijn huwelijk of aangaan van geregistreerd 
 partnerschap (te weten de dag van het huwelijk / aangaan van het 
 geregistreerd partnerschap en de daarop volgende dag);  
e) gedurende één dag of dienst bij huwelijk van een kind, pleegkind, 
 kleinkind, broer, zuster, ouder en schoonouder, zwager en 
 schoonzuster; 
f) gedurende één dag of dienst bij 25, 40 en 50-jarig huwelijk van de 
 werknemer, diens ouders of schoonouders; 
g) gedurende twee dagen bij het laten passeren van een 
 samenlevingsovereenkomst bij een notaris (te weten de dag waarop 
 gepasseerd wordt en de daarop volgende dag); 
h) gedurende twee dagen of diensten bij bevalling van de partner; 
i) gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen 
 tijdsduur, wanneer de werknemer ten gevolge van de vervulling van 
 een door de wet of overheid opgelegde verplichting verhinderd is te 
 werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden. Het 
 maandinkomen wordt doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen 
 die van derden kunnen worden verkregen; 
j) gedurende één dag of dienst bij de Grote Professie van een kind, 
 pleegkind, broer, zuster van de werknemer en gedurende één dag of 
 dienst bij Priesterwijding van een zoon, pleegzoon en broer van de 
 werknemer; 
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k) gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur 
 voor het noodzakelijk bezoek aan dokter of specialist, voor zover dit 
 niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden; 
l) gedurende één dag of dienst maximaal éénmaal per kalenderjaar bij 
 verhuizing van de werknemer, indien deze een zelfstandige 
 huishouding voert of gaat voeren; 
m) gedurende één dag of dienst bij een academische promotie van de 
 werknemer of zijn partner. 
n) voor de uitoefening van het actief kiesrecht, voor zover dat niet in vrije 
 tijd kan plaatsvinden; 
o) in gevallen waarin de werknemer zijn arbeid niet kan verrichten 
 wegens een plotselinge persoonlijke gebeurtenis (calamiteit), bestaat 
 recht op verlof voor een korte, naar billijkheid, te berekenen tijd. Het 
 verlof is maximaal één dag per gebeurtenis. Als de werknemer, die 
 gebruik heeft gemaakt van dit verlof, er niet in slaagt aannemelijk te 
 maken dat er sprake was van een calamiteit, dan wordt het verlof in 
 mindering gebracht op het saldo aan vakantiedagen. 
 
13.2  Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 

De werkneemster heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 14 
weken bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof van de 6e en/of 5e 
week voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum, kan na de 
bevallingsdatum worden opgenomen. Wanneer de werkneemster van 
deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zij dit uiterlijk 3 
weken voor de ingang van het zwangerschapsverlof kenbaar te maken 
aan de werkgever. De werkneemster ontvangt het gebruikelijke 
maandinkomen (minus onkostenvergoedingen), terwijl de werkgever 
de Ziektewet- of andere uitkering ontvangt. 

 
13.3 Adoptieverlof 
 

De werknemer heeft in verband met de adoptie van een kind of de 
opname van een pleegkind recht op doorbetaald verlof voor ten 
hoogste 4 aaneengesloten weken gedurende een tijdvak van 18 
weken. Het verlof kan ingaan vanaf 2 weken voor de eerste dag dat de 
feitelijke opneming ter adoptie een aanvang heeft genomen of zal 
nemen. De werknemer dient uiterlijk 3 weken van tevoren aan de 
werkgever kenbaar te maken wanneer hij het verlof wenst op te 
nemen. De werknemer ontvangt het gebruikelijke maandinkomen 
(minus onkostenvergoedingen), terwijl de werkgever de Ziektewet- of 
andere uitkering ontvangt. 
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13.4 Ouderschapsverlof 
 
a) De werknemer heeft recht op onbetaald ouderschapsverlof voor een 
 eigen kind of een kind dat bij hem woont en waarvoor hij duurzaam  de 
 zorg op zich heeft genomen. 
 
b) Recht op ouderschapsverlof bestaat indien het dienstverband ten 

minste een jaar heeft geduurd, tenzij bij indiensttreding anders is 
overeengekomen. Het aantal uren verlof waarop de werknemer ten 
hoogste recht heeft bedraagt per 1 januari 2009  zesentwintig maal de 
arbeidsduur per week. Dit geldt alleen als er voor een kind vóór 1 
januari 2009 nog niet eerder ouderschapsverlof is opgenomen of 
gedeeltelijk is opgenomen. Voor verlof opgenomen vóór 1 januari 2009 
geldt een periode van 13 weken. 

 
Geen aanspraak op verlof bestaat over de periode gelegen na de 
datum waarop het kind de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. De 
werknemer dient werkgever uiterlijk twee maanden voor het tijdstip van 
ingang van het verlof schriftelijk en onder opgave van de periode, het 
aantal uren verlof per week mee te delen. 

 
c) Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een 
 aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf maanden. Het aantal 
 uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de 
 arbeidsduur per week. 
 
d) In afwijking van artikel 13.4 c) kan de werknemer de werkgever 
 verzoeken om: 
 •  verlof voor een langere periode dan twaalf maanden, of 
 •  het verlof op te delen in ten hoogste zes perioden, waarbij  
  iedere periode ten minste één maand bedraagt, of 
 •  meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per 
  week. 
 
e) De werkgever kan het verzoek van de werknemer zoals bedoeld in 
 artikel 13.4 d) afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of 
 dienstbelang zich hiertegen verzet. De werkgever kan uiterlijk tot één 
 maand voor het door de werknemer opgegeven tijdstip van ingang 
 van het verlof de gewenste spreiding van de verlofuren wijzigen op 
 grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. 
 
f) Indien de werknemer werkzaamheden buiten Nederland verricht 
 bestaat er geen aanspraak op verlof, tenzij bij uitzending anders is 
 overeengekomen. 
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13.5  Vakbondsverlof 
 
a) De werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn 
 oordeel toelaten, op verzoek van de vakvereniging, waarvan de 
 betrokken werknemer lid is, aan een werknemer doorbetaald verlof 
 toekennen in de navolgende gevallen: 

Het als officieel afgevaardigde deelnemen aan een bijeenkomst van 
 het bondscongres, de bondsraad, een districtsvergadering, een 
 bedrijfsconferentie of andere daarmee vergelijkbare in de statuten 
 van de vakvereniging opgenomen organen, voor zover opgenomen in 
 de door de vakvereniging ter beschikking van de werkgever te stellen 
 lijst; het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde 
 vormings- of scholingsbijeenkomst.  
 
b) Het verzoek om vrijaf voor een van de hiervoor bedoelde activiteiten 
 zal door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de 
 werkgever worden ingediend. 
 
c) Het doorbetaalde verlof zal, in de regel, per vakvereniging ten 
 hoogste drie dagen bedragen. 
 
13.6  Scholingsverlof 
 

Niet leerplichtige werknemers jonger dan 19 jaar hebben gedurende 
de daarvoor benodigde tijd tot een maximum van één dag per week 
vrij met behoud van inkomen voor het deelnemen aan door erkende 
instituten te geven vormings- en scholingsonderwijs. 
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Artikel 14 Vakantie 
 
14.1  Vakantiejaar 
 
 Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
14.2  Vakantierechten 
 
a) De werknemer heeft per vakantiejaar recht op vakantie met behoud 
 van maandinkomen van 25 dagen. 
 
b) De werknemer die in de loop van het vakantiejaar vijf of tien jaar in 
 dienst is van de werkgever, ontvangt met ingang van het lopende 
 vakantiejaar 1 respectievelijk 2 extra vakantiedagen. 
 
c) De werknemer die in de loop van het vakantiejaar onderstaande 
 leeftijd bereikt, heeft met ingang van dat jaar recht op extra 
 vakantiedagen en wel als volgt: 
 • 45 jaar 2 vakantiedagen 
 • 50 jaar 3 vakantiedagen 
 • 55 jaar 5 vakantiedagen 
 
d) Een werknemer kan geen aanspraak maken op toekenning van 
 vakantierechten op basis van zowel sub b als sub c van dit artikel. In 
 de toekenning wordt het hoogste aantal extra vakantiedagen vanwege 
 diensttijd of leeftijd toegepast. Het maximum aantal vakantiedagen per 
 vakantiejaar bedraagt 30. 
 
e) Vakantiedagen kunnen in halve dagen, hele dagen of uren worden 
 opgenomen tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 
 
14.3  Berekening van vakantierechten bij indiensttreding en ontslag 
 
a) De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst is 
 van de werkgever, heeft recht op een evenredig deel van de in lid 2 
 genoemde vakantierechten. 
 
b) Voor de berekening van de vakantie wordt de werknemer die voor of 
 op de 15e van een maand in dienst treedt dan wel de dienst verlaat, 
 geacht op de eerste dag van die maand in dienst te zijn getreden 
 dan wel de dienst te hebben verlaten. 
 
c) Indien de werknemer ná de 15e van de maand in dienst treedt danwel 
 de dienst verlaat, wordt hij geacht op de eerste dag van de volgende 
 maand in dienst te zijn getreden dan wel de dienst te verlaten. 
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d) Indien de dienstbetrekking korter dan één maand heeft geduurd, heeft 
 de werknemer een zuiver proportioneel recht op vakantie. 
 
14.4  Bij vorige werkgever(s) verworven vakantie 
 

In afwijking van artikel 7:641 lid 3 BW heeft de werknemer geen 
aanspraak op onbetaald verlof voor de bij vorige werkgever(s) 
verworven maar niet genoten vakantierechten, tenzij de werknemer in 
het kalenderjaar van indiensttreding niet ten minste recht houdt op het 
wettelijk minimum vakantiedagen. 

 
14.5  Niet verwerven van vakantiedagen gedurende onderbreking van de 
 werkzaamheden 
 
a) De werknemer verwerft geen vakantie over de tijd gedurende welke 
 hij wegens het niet verrichten van werkzaamheden geen aanspraak 
 op loon heeft. 
 
b) De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij zijn 
 werkzaamheden niet heeft verricht vanwege: 
 1) Volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte veroorzaakt  
  buiten opzet van de werknemer. In dit geval wordt slechts  
  vakantie verworven over de laatste 6 maanden waarin geen  
  arbeid is verricht. Tijdvakken met een onderbreking van minder 
  dan een maand worden samengeteld. Indien één van deze  
  tijdvakken valt in een voorgaand vakantiejaar wordt deze  
  eveneens in aanmerking genomen.  
 2) Zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
 3) Adoptieverlof 
 4) Het opnemen van verlof vanwege in een vorige   
  dienstbetrekking verworven doch niet genoten vakantie 
 5) Het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een 
  door de vakvereniging van de werknemer georganiseerde  
  bijeenkomst. 
 6) Het onvrijwillig niet in staat zijn de arbeid te verrichten (zoals 
  werktijdvermindering en calamiteiten). 
 7) Vakantie en bijzonder betaald verlof. 
  
c) In geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt vakantie 
 verworven naar evenredigheid van het gedeelte dat de werknemer 
 werkt. 
 
14.6  Vakantievaststelling en niet opgenomen vakantie 
 

Deze regeling is bedoeld ter vaststelling van de vakantie zoals bedoeld 
in artikel 7:638 lid 2 BW: 
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a) De werkgever stelt de vakantieplanning vast overeenkomstig de 
 wensen van de werknemer. De werknemer heeft het recht zijn 
 vakantie, in overleg met de werkgever, zodanig op te nemen dat hij 
 een aaneengesloten periode van ten minste drie weken doch in 
 overleg een langere vakantie kan genieten. De werknemer mag, 
 indien bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever 
 toelaten, in een vakantiejaar maximaal 6 weken aaneengesloten 
 vakantie genieten. Hiertoe mag de werknemer 5 dagen van het 
 voorgaande en 5 dagen van het volgende vakantiejaar aanwenden. 
 De werkgever kan de voorgestelde vakantieplanning weigeren, indien 
 gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 
 In dat geval zal de werkgever, binnen 2 weken na ontvangst van het 
 schriftelijke verzoek van de werknemer, de werknemer hiervan 
 schriftelijk in kennis stellen. 
 
b) De werkgever mag per vakantiejaar maximaal 2 collectieve 
 vakantiedagen vaststellen. Naast de dag volgend op Hemelvaart mag 
 de werkgever nog één andere dag vaststellen. Dit dient te gebeuren 
 aan het begin van het vakantiejaar en in overleg met de 
 Ondernemingsraad. 
 
c) Indien de werknemer zijn vakantie niet heeft opgenomen voor 1 april 
 van het vakantiejaar volgend op het jaar dat de vakantie is 
 toegekend, is de werkgever, in overleg met de werknemer, gerechtigd 
 tijdstippen vast te stellen waarop de werknemer deze vakantie zal 
 opnemen. 
 
d) Wordt geen vakantie opgenomen dan zal de werkgever de bruto 

waarde van het openstaande vakantiedagensaldo uitbetalen. 
Dit geldt niet voor de in de voorgaande 3 jaren gekochte 
vakantiedagen (maximaal 24 dagen). De waarde bij verkoop van een 
vakantiedag is gelijk aan 4,6% van het geldende maandsalaris. 

 
14.7  Ziekte en vakantie 
 
a) Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde 
 aaneengesloten vakantie of andere vakantiedag(en), zullen de dagen 
 waarop de verhindering zich voordoet niet als vakantie worden 
 aangemerkt. De werknemer dient zich daarvoor zo spoedig mogelijk 
 ziek te melden en aannemelijk te maken dat hij zodanig beperkt was 
 in zijn bewegingsvrijheid dat de bedoeling van de vakantie niet tot 
 haar recht is gekomen. De werkgever zal in een dergelijk geval 
 gerechtigd zijn in overleg met de werknemer nieuwe data vast te 
 stellen waarop de vakantie- en roostervrije dagen alsnog kunnen 
 worden genoten. 
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b) De werkgever zal geen gebruik maken van de mogelijkheid om  
 ingevolge artikel 7:637 BW bij ziekte vakantiedagen in mindering te 
 brengen bij de werknemer. 
 
14.8  Vakantie bij ontslag 
 
a) Bij beëindiging van de dienstbetrekking zal de werknemer – voor 
 zover bedrijfsomstandigheden dit toelaten naar het oordeel van de 
 werkgever – in de gelegenheid worden gesteld de hem nog 
 toekomende vakantie op te nemen.  
 
b) Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet geheel heeft 

kunnen opnemen, zal de resterende vakantie bij het einde van de 
dienstbetrekking worden uitbetaald, waarbij de waarde van een 
vakantiedag gelijk is aan 4,6% van het geldende maandsalaris. 

 
c) Teveel genoten vakantie zal bij beëindiging van de dienstbetrekking 
 worden verrekend, waarbij de waarde van een vakantiedag gelijk is 
 aan 4,6% van het geldende maandsalaris. 
 
d) De werkgever reikt de werknemer bij het einde van  
 de dienstbetrekking een verklaring uit waaruit blijkt hoeveel vakantie 
 is uitbetaald. 
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Artikel 15 Vakantietoeslag 
 
a) De vakantietoeslag wordt berekend op basis van het kalenderjaar. 
 
b) De vakantietoeslag wordt uitbetaald in mei. 
 
c) De werknemer die gedurende het gehele kalenderjaar in dienst van 
 de werkgever is geweest, ontvangt een vakantietoeslag van 8% van 
 12 maal het maandinkomen per 1 mei van het betreffende jaar.  
 
d) De werknemer die een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is 
 geweest ontvangt de vakantietoeslag naar evenredigheid van het 
 aantal maanden dat de werknemer in het betreffende jaar in dienst is 
 geweest. Bij in- of uitdiensttreding op of voor de 15e van een maand 
 wordt de werknemer geacht op de eerste dag van de maand in dienst 
 dan wel uit dienst te zijn getreden. Bij in- of uitdiensttreding na de 15e 
 van een maand wordt de werknemer geacht op de eerste van de 
 volgende maand in dienst dan wel uit dienst te zijn getreden. 
 
e) Indien voor de werknemer gedurende het kalenderjaar een wijziging 
 is opgetreden in de individueel overeengekomen arbeidsduur, zal bij 
 de vaststelling van de vakantietoeslag hiermee rekening worden 
 gehouden. 
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Artikel 16 Eindejaarsuitkering 
 
a) De eindejaarsuitkering wordt berekend op basis van het kalenderjaar. 
 
b) De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in november. 
 
c) De werknemer die gedurende het gehele kalenderjaar in dienst van 
 de werkgever is geweest, ontvangt een eindejaarsuitkering van 3% 
 van 12 maal het maandinkomen per 1 december van het betreffende 
 jaar.  
 
d) De werknemer die een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is 
 geweest ontvangt de eindejaarsuitkering naar evenredigheid van het 
 aantal maanden dat de werknemer in het betreffende jaar in dienst is 
 geweest. Bij in- of uitdiensttreding op of voor de 15e van een maand 
 wordt de werknemer geacht op de eerste dag van de maand in dienst 
 dan wel uit dienst te zijn getreden. Bij in- of uitdiensttreding na de 15e 
 van een maand wordt de werknemer geacht op de eerste van de 
 volgende maand in dienst dan wel uit dienst te zijn getreden. 
 
e) Indien voor de werknemer gedurende het kalenderjaar een wijziging 
 is opgetreden in de individueel overeengekomen arbeidsduur, zal bij 
 de vaststelling van de eindejaarsuitkering hiermee rekening worden 
 gehouden. 
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Artikel 17 Arbeidsongeschiktheid 
 
17.A.1 Uitkering bij arbeidsongeschiktheid: eerste ziektedag vóór 1 januari 

2004 
 

Uitsluitend voor de werknemer die ten gevolge van ziekte zonder 
onderbreking niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten en bij 
wie de eerste ziektedag vóór 1 januari 2004 is gelegen, geldt dat op 
hem van toepassing is de regeling over uitkering bij arbeidsongeschikt-
heid zoals opgenomen in artikel 17.A.1 van de CAO 2007. 

 
17.A.2 Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: eerste ziektedag 

vóór 1 januari 2004 
 

Uitsluitend voor de werknemer die ten gevolge van ziekte zonder 
onderbreking niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten en bij 
wie de eerste ziektedag vóór 1 januari 2004 is gelegen, geldt ten 
aanzien van de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de 
regeling zoals die is opgenomen in artikel 17.A.2 van de CAO 2007. 

 
17.B.1 Uitkering bij Arbeidsongeschiktheid: eerste ziektedag op of na  
 1 januari 2004 
 

Uitsluitend voor de werknemer die ten gevolge van ziekte niet in staat 
is de bedongen arbeid te verrichten en bij wie de eerste ziektedag op 
of na 1 januari 2004 ligt, geldt met inachtneming van Bijlage VIII, de 
artikelen 7:629, 629 a, 658 a en 660 a BW, de Ziektewet, het 
volgende:  

 
a) Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 

26 weken van de wettelijke periode 100% van het maandinkomen 
worden doorbetaald. Behoudens sub j) van dit artikel zal gedurende de 
daaropvolgende 78 weken van de wettelijke periode over het 
arbeidsongeschikte deel 80% van het maandinkomen aan de 
werknemer worden doorbetaald. Over het arbeidsgeschikte deel, voor 
zover ook (passend) werk wordt verricht voor dat deel, ontvangt de 
werknemer 100% van het maandinkomen.Tijdens een eventuele 
verlenging van de 104 weken periode voor de duur van een door het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen aan de werkgever 
opgelegde loonsanctie, zal MSD 80% van het maandinkomen 
doorbetalen. 
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b) Onder maandinkomen wordt in dit artikel bedoeld het maandinkomen 
 dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt 
 zou zijn geweest. Indien de werknemer recht heeft op  ploegentoeslag, 
 wordt de gemiddelde ploegentoeslag genomen van de 3 maanden  
 voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid. 
 
c) De in lid a bedoelde loondoorbetaling wordt beëindigd wanneer de 
 dienstbetrekking met de werknemer eindigt en de aanvullingen 
 worden niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder. 
 
d) De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde 
 loondoorbetaling en aanvullingen te weigeren ten aanzien van de 
 werknemer die: 
 1) door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
 2) arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek  
  waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse  
  informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing van de voor 
  de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon  
  worden uitgevoerd; 
 3) zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd;  
 4) zonder deugdelijke grond geen passend werk bij de werkgever 
  of een derde verricht, waartoe werkgever hem in de   
  gelegenheid stelt; 
 5) geen gevolg geeft aan door de werkgever of een door  
  werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke  
  voorschriften of weigert mee te werken aan door werkgever of 
  door de deskundige getroffen maatregelen of nalatig is geweest 
  in re-integratie-inspanningen 
 6) weigert medewerking te verlenen bij het opstellen, evalueren, 
  bijstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.  
 
e) De werkgever heeft het recht om de loonbetaling en aanvulling op te 
 schorten dan wel de aanvullingen te weigeren ten aanzien van de 
 werknemer die zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en 
 aanwijzingen bij ziekte. 
 
f) De werkgever heeft het recht om de aanvullingen op de wettelijke 
 regeling te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 
 1) weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever 
  gevraagde second opinion van het Uitvoeringsinstituut  
  Werknemersverzekeringen of 
 2) weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde   
  veiligheidsmiddelen dan wel de voorschriften met betrekking  
  tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan 
  arbeidsongeschikt is geworden of 
 3) misbruik maakt van de voorziening. 
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g)  De werkgever en de werknemer hebben het recht een second opinion 
 aan te vragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 
 De werknemer heeft recht op loondoorbetaling zoals genoemd onder a 
 van dit artikel, mits de second opinion binnen 10 werkdagen na het 
 advies van de Arbodienst wordt aangevraagd. 
 
h) De werknemer zal eventuele vorderingen op wettelijke organen uit 
 hoofde van arbeidsongeschiktheid overdragen aan de werkgever voor 
 de tijd dat de werkgever het inkomen aanvult. 
 
i)  Indien de werkgever ter zake van arbeidsongeschiktheid van de 
 werknemer tegen derden een vordering tot schadevergoeding kan 
 doen gelden, zal de werknemer daaraan zijn medewerking verlenen 
 tenzij een nadrukkelijk belang van de werknemer zich hiertegen 
 verzet. 
 
j)  De werknemer die zich op grond van de Wet Werk en Inkomen naar 

Arbeidsvermogen ("WIA") kwalificeert als volledig en duurzaam 
arbeidsongeschikt (conform de dan geldende regeling 
Inkomensvoorziening arbeidsongeschikten ("IVA") ontvangt over de 
wettelijke periode van 104 weken een volledige doorbetaling van de 
werkgever van het maandinkomen.  

 Tijdens een eventuele verlenging van de 104-weken periode voor de 
duur van een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
aan de werkgever opgelegde loonsanctie, geldt voor de werkgever een 
 verplichting 80% van het maandinkomen door te betalen. Dit geldt ook 
 als de werkgever en de werknemer in onderling overleg besluiten de 
aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen. 

 
k) In geval de volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemer op 

grond van de WIA in aanmerking komt voor een vervoegde IVA-
uitkering, zal hij de aanspraken uit dien hoofde gedurende de wettelijke 
periode van de 104 weken aan de werkgever overdragen. Indien 
onverhoopt aan de werkgever een loonsanctie wordt opgelegd, geldt 
dat de werknemer evenzeer over die verlengde periode verplicht is om 
zijn aanspraken uit hoofde van de IVA-uitkering aan de werkgever over 
te dragen. 

 
17.B.2 Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: eerste ziektedag 

op of na 1 januari 2004 
 

Uitsluitend voor de werknemer die ten gevolge van ziekte niet in staat 
is de bedongen arbeid te verrichten en bij wie de eerste ziektedag op 
of na 1 januari 2004 ligt, geldt dat:  
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a) De WIA uitkering van de werknemer die langer dan 104 weken 
 arbeidsongeschikt is en wiens inkomen lager is dan het maximum 
dagloon, wordt aangevuld met een aanvullende arbeidsongeschikt- 
heidsverzekering. Deze aanvulling bedraagt maximaal 10% van het 
jaarinkomen dat gold op 1 januari van het jaar waarin de 
arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Bij gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheid wordt de aanvulling vastgesteld naar evenredigheid van de 
arbeidsongeschiktheid op basis van de WIA indeling. De premie voor 
deze verzekering komt vanaf 1 januari 2006 volledig voor rekening van 
 de werkgever. 
 

b) Naar aanleiding van de invoering van de WIA zijn de werkgever en de 
vakverenigingen overeengekomen dat de werkgever bij werknemers 
die voor meer dan 65% arbeidsgeschikt zijn een compensatie zal 
geven van 70% tussen het maandinkomen en het salaris voor het 
passend werk dat verricht kan worden gelet op arbeidsongeschiktheid. 
Deze compensatie wordt verhoogd tot 80% van het jaarinkomen tot het 
maximum dagloon. 
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Artikel 18 Overlijdensuitkering 
 
a) Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekking een 
 overlijdensuitkering worden verstrekt op grond van artikel 7:674 BW. 
 
b) De overlijdensuitkering bedraagt 3 maandinkomens.  
 
c) Onder nagelaten betrekking wordt verstaan: 
 • De overlevende partner van wie de werknemer niet duurzaam 
  gescheiden leefde. 
 • Bij ontstentenis van een partner; de, minderjarige, wettige of  
  natuurlijke kinderen van de werknemer. 
 • Bij ontstentenis van de partner; de wettige of natuurlijke  
  kinderen voor zover deze jonger zijn dan 27 jaar en studerend 
  in de zin van de Wet op de Studiefinanciering. 
 • Bij ontstentenis van de partner; de wettige of natuurlijke  
  kinderen die in belangrijke mate afhankelijk zijn van de  
  financiële zorg van de werknemer. 
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Artikel 19 Oudere werknemers 
 
19.1  Werktijdvermindering oudere werknemers 
 

Alleen voor de werknemer die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder was 
en uitsluitend op eigen verzoek heeft de werknemer van 57 jaar en 
ouder met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de 
mogelijkheid zijn arbeidsduur met 20% te verminderen (voor een 
fulltime werknemer tot 4 dagen per week) met behoud van zijn 
maandinkomen. 
De werknemer levert hiertoe de leeftijdsafhankelijke vakantiedagen en 
de individuele roostervrije dagen in. Per kalenderjaar bouwt de 
werknemer 20 vakantiedagen op (een deeltijd werknemer naar rato) 
en behoudt hij zijn collectieve roostervrije dagen. 
De extra vrije tijd zal in overleg met de werkgever als regel volgens 
een van te voren overeengekomen schema worden opgenomen. Bij 
ziekte op ingeplande werktijdvermindering of anderszins niet opnemen 
van deze extra vrije tijd vervallen deze zonder verdere compensatie. 
Het gebruik maken van deze faciliteit heeft geen gevolgen voor de 
pensioengrondslag en aanvulling Ziektewet. Werken op vrije uren, 
dagen of diensten volgens bovenstaande regeling geeft geen 
aanspraak op extra vergoeding. 

 
19.2  Prepensioneringscursus 
 

Voorafgaand aan de pensionering zal de werknemer in staat worden 
gesteld deel te nemen aan een prepensioneringscursus. Kosten van 
deelneming zullen door de werkgever worden vergoed. 

 
19.3  Oudere werknemers en overwerk 
 

Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen niet worden verplicht tot het 
verrichten van overwerk.  

 
19.4  Oudere werknemers en ploegendienst 
 
a) Werknemers van 50 jaar of ouder kunnen niet worden verplicht in  
 ploegendienst te gaan werken of, wanneer zij in een twee- of 
 drieploegendienst werken over te gaan naar een drie- respectievelijk 
 vierploegendienst. 
 
b) Werknemers in ploegendienst van 55 jaar of ouder kunnen schriftelijk 
 aangeven dat zij, met behoud van het maandinkomen, in dagdienst 
 wensen te worden geplaatst. Uitgangspunt is dat binnen een termijn 
 van 3 maanden na het schriftelijke verzoek in overleg de gewenste 
 plaatsing wordt gerealiseerd. 
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Artikel 20 Spaarloonregeling 
 
a) Binnen de onderneming van de werkgever bestaat een 
 spaarloonregeling. Het reglement van deze spaarloonregeling wordt 
 vastgesteld in overleg met de ondernemingsraad. 
 
b) De werknemer kan op vrijwillige basis deelnemen aan deze 
 spaarloonregeling. 
 
c) Het maximum spaarbedrag voor de spaarloonregeling bedraagt 
 € 613,00 per jaar.  
 
d) Wijzigingen in het maximale spaarbedrag, anders dan door wettelijk 

verplichte aanpassingen, vinden slechts plaats na overleg met de 
vakverenigingen. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst 
zullen de wettelijke indexaties van het maximale spaarbedrag worden 
doorgevoerd. De spaarloonregeling wordt voortgezet mits en voor 
zover fiscaal ondersteund. 
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Artikel 21 Pensioen 
 
a) Binnen de onderneming van de werkgever geldt een 
 pensioenregeling die onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden 
 opgenomen in deze CAO. Voor de werknemer is deelname aan deze 
 pensioenregeling verplicht met inachtneming van het gestelde in het 
 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds MSD. 
 
b) Wijzigingen in de pensioenregeling welke betrekking hebben op de 
 werknemerspremie of de hoogte van de pensioenuitkering zullen door 
 de werkgever worden vastgesteld nadat hij daarover kennis heeft 
 gegeven aan de vakverenigingen. Wijzigingen met betrekking tot de 
 pensioensystematiek worden door de werkgever vastgesteld nadat de 
 vakverenigingen daarover zijn geïnformeerd. Voor overige wijzigingen 
 gelden de voorwaarden opgenomen in het pensioenreglement. 
 
c) Alle werknemers ontvangen een exemplaar van het Pensioen- 
  reglement. 
 
d) In Bijlage IX van deze CAO is ter informatie een samenvatting 

opgenomen van het Pensioenreglement; de tekst van het reglement is 
te allen tijde bepalend. 
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Artikel 22 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd 
 
Partijen betrokken bij de verlenging van deze overeenkomst hebben 
geconstateerd dat de bepalingen opgenomen in deze overeenkomst onder de 
artikelen: 
 
6.3  Beëindiging van de dienstbetrekking 
9.A.6/9.B.5 Salarisaanpassing werknemers 55 jaar en ouder 
11.3  Ploegendienst 
13.6  Scholingsverlof 
14.2  Vakantierechten 
19  Oudere werknemers 
 
een onderscheid maken op grond van leeftijd. 
 
De werkgever en de vakorganisaties zijn van mening dat ten tijde van het tot 
stand komen van deze bepalingen er voldoende objectieve gronden 
aanwezig waren tot het maken van onderscheid op basis van leeftijd in deze 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Tevens zijn zij van mening dat deze 
objectieve gronden aanwezig zijn. 
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Artikel 23 Tussentijdse wijzigingen 
 
a) In geval van ingrijpende veranderingen in de sociaal-economische 
 verhoudingen in Nederland, zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur 
 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigingen in de 
 overeenkomst aan te brengen.  
 
b) In geval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of 
 er inderdaad sprake is van ingrijpende veranderingen in de 
 sociaaleconomische verhoudingen in Nederland, zal over deze vraag 
 binnen 4 weken een advies aan de Stichting van de Arbeid worden 
 gevraagd, dat partijen zal binden. In het geval dat de Stichting van de 
 Arbeid zich niet competent acht om een uitspraak te doen kunnen 
 partijen overgaan tot instelling van een arbitragecommissie. Deze 
 commissie bestaat uit drie personen, waarvan één wordt aangewezen 
 door de werkgever en één door de vakverenigingen. Deze twee 
 personen wijzen gezamenlijk een derde persoon aan, welke tevens 
 als voorzitter zal fungeren. Binnen een maand na instelling zal de 
 arbitragecommissie een bindend advies aan partijen uitbrengen 
 omtrent het verzoek tot tussentijdse wijzigingen. 
 
c) Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden, nadat 
 deze aan de orde zijn gesteld, geen overeenstemming wordt bereikt, 
 is de partij welke de wijzigingen heeft voorgesteld gerechtigd deze 
 collectieve arbeidsovereenkomst met een termijn van een maand per 
 aangetekend schrijven aan alle overige partijen op te zeggen. 
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Artikel 24 Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 oktober 2008 
en eindigt op 30 september 2009 van rechtswege, derhalve zonder dat enige 
opzegging is vereist. 
 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen: 
 
Partijen ter ene zijde  
 
Merck Sharp & Dohme B.V. te Haarlem 
M. van Onzenoort, Director Human Resources 
 
Merck Sharp & Dohme International Services B.V. te Hoofddorp 
M.A. Blanca, General Manager. 
 
Merck Sharp & Dohme Latin America Services te Hoofddorp  
J. Link, Financial Director / P.F. Rademaker, Director CS/DM & Logistics 
 
 
Partijen ter andere zijde 
 
FNV Bondgenoten te Amsterdam  
P. van der Put 
Bestuurder  
          
CNV BedrijvenBond te Hoofddorp 
D. Polders 
Bestuurder 
 
De Unie te Culemborg 
S. Bajema 
Bestuurder 
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Bijlage I 
 
Salarisschalen (in jaarsalarissen) per 1 januari 2009 voor de werknemers in 
de salarisgroep 1 t/m 8 
 

Salarisgroep Minimum Referentiepunt Maximum 

1 € 24.257 € 27.940 € 32.130 

2 € 24.734 € 28.698 € 33.001 

3 € 25.379 € 29.464 € 33.884 

4 € 26.014 € 30.205 € 34.736 

5 € 26.862 € 31.720 € 36.478 

6 €28.349 € 33.813 € 38.883 

7 € 30.705 € 37.091 € 42.656 

8 € 33.894 € 41.703 € 47.957 

 

 

Merit Matrix Schaalpositie per 1 april 2009 voor werknemers in de 
salarisgroep 1 t/m 8 

 

 Beoordeling   100  101 - 107,5  107,6 – 115% 
Maximum 

Schaalpositie 

 TP  11%  9%  6% 115%  

 EE  9%  7%    109% 

 ME  7%  5%    104% 

 RI  1,5%      95% 

 NA         

 NR  7%      102,5% 
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Salarisschalen (in jaarsalarissen) per 1 januari 2008 voor de werknemers in 
Band 9 t/m 5 
 

Band Minimum Referentiepunt Maximum 

9 € 34.484 € 45.980 € 57.475 

8 € 39.355 € 52.474 € 65.594 

7 € 45.718 € 60.957 € 76.196 

6 € 53.131 € 70.842 € 88.553 

5 € 61.825 € 82.435 € 103.044 

 
 
 
Merit Matrix Schaalpositie per 1 april 2008 voor werknemers in Band 9 t/m 5 

 

  Sustained 
Performance 

 < 90  91  - 100  101 - 105  106 – 115  116 - 125 
 Persoonlijk 
Maximum 

              

 High   2 - 10  1 - 8  0,5 – 6  0,5 – 4  0,5- 3  125 

              

 Low *  0,0 –0,5          90 

 
*  alleen van toepassing indien ''onvoldoende functioneren'' schriftelijk en 

gemotiveerd is vastgelegd. 
 
NB 1   Voor zover de position in range lager blijft dan 105% en met 

uitzondering van de “low” waardering geldt dat de merit increase 
tenminste gelijk is aan, de door partijen vast te stellen, algemene 
looncomponent per 1 april van enig jaar. 

NB 2 Toekenning van de merit increase zal, met zo nodig een motivering, 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt en vindt plaats in hele of halve 
procenten. 
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Bijlage II  
 
Organisatiebureaus 
 
De werkgever zal, alvorens een definitieve opdracht te verlenen aan een 
extern organisatiebureau, om een onderzoek in te stellen met betrekking tot 
de organisatie van de onderneming, indien daaraan voor de werknemers 
sociale consequenties zijn verbonden, de Ondernemingsraad en de 
Vakorganisaties inlichten. 
 
De wijze van uitvoering van het onderzoek en de wijze van informatie aan het 
personeel, vormen een punt van overleg met de Ondernemingsraad en de 
Vakorganisaties. 
 
Fusie, sluiting, reorganisatie 
 
a) Onverminderd de verplichting die voorvloeit uit de S.E.R.-
 fusiegedragsregels, dient de werkgever die overweegt 
 • een fusie aan te gaan; 
 • een bedrijf of een bedrijfsonderdeel te sluiten en/of 
 • de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren 
 
 bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties te 
 betrekken. 
 
b)  1. In verband daarmede zal de werkgever, zo spoedig mogelijk als  

  de noodzakelijke geheimhouding dit mogelijk maakt, de  
  Vakorganisaties, de Ondernemingsraad en de werknemers  

    inlichten over de overwogen maatregelen. 
 
 2.  Aansluitend hierop zal de werkgever de overwogen  
   maatregelen  en de daaruit eventueel voor de werknemers of  
   een aantal werknemers voortvloeiende gevolgen bespreken met  
   de Vakorganisaties en de Ondernemingsraad. 
 
c) Indien de hierboven genoemde gevolgen voor de werknemers of een 
 aantal werknemers zijn te verwachten, zal de werkgever in overleg 
 met de Vakorganisaties een sociaal plan opstellen, waarin wordt 
 aangegeven met welke belangen van de werknemers in het bijzonder 
 rekening dient te worden gehouden en welke voorzieningen in 
 verband daarmede kunnen worden getroffen. 
 
d. De financiële regelingen, voorkomende in een sociaal plan, komen  ten 
 laste van de betrokken onderneming, voor zover daarin niet wordt 
 voorzien door een wettelijke regeling. 
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Bijlage III  
 
Bondswerk in de onderneming 
 
Uitgangspunten 
 
a) De werkgever erkent in principe dat het functioneren van de 
 vakorganisaties mede afhankelijk is van de mate waarin de leden 
 betrokken zijn in het werk van de vakorganisaties met betrekking tot 
 de werkgever. 
 
b) In aanmerking nemend, dat een goed functionerende vakbeweging 
 ook voor de werkgever van belang kan zijn, brengt deze erkenning 
 mede dat binnen MSD B.V. mogelijkheden zullen worden geboden 
 voor het functioneren van het bondswerk in de onderneming. 
 
c) De werkgever en de vakorganisaties zijn van mening dat de 
 bestaande communicatiepatronen en overlegstructuren (zoals de 
 ondernemingsraad) door het bondswerk in de onderneming niet 
 behoeven en behoren te worden aangetast. Dit omdat het bij het 
 bondswerk in de onderneming gaat om een interne organisatie van  de 
 vakorganisaties. Overleg tussen de werkgever en het bestuur van de 
 bedrijfsledengroepen zal uitsluitend plaatsvinden voor zover de 
 faciliteiten die zijn toegestaan dit overleg noemen. 
 
d) De werkgever kan de verleende faciliteiten opschorten indien door het 
 bondswerk in de onderneming bestaande communicatiepatronen en 
 overlegstructuren worden aangetast en/of de voortgang van de 
 werkzaamheden daardoor wordt belemmerd, en/of de 
 vakorganisaties zich niet aan de gestelde regels of gemaakte 
 afspraken houden of zich anderszins in een conflictsituatie met de 
 onderneming bevinden. Opschorting van de faciliteiten zal alleen na 
 onverwijld overleg met de vakorganisaties plaats vinden. 
 
Faciliteiten 
 
a) De vakorganisaties delen de werkgever schriftelijk mede welke van 

haar leden uit het personeel deel uitmaken van de besturen van de 
bedrijfsledengroepen en houden de werkgever op de  hoogte van de 
mutaties in deze besturen. 
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b) Vrijstelling van bondswerk binnen de onderneming 
 In beginsel zal buiten werktijd worden vergaderd. Indien door 
 afwijkende werktijden of andere organisatorische moeilijkheden een 
 uitzondering op dit beginsel dient te worden gemaakt, zal vrijaf met 
 behoud van loon worden gegeven voor zover de voortgang van de 
 werkzaamheden hierdoor niet wordt verstoord en zolang hierdoor het 
 maximum aantal voor vakbondswerk binnen de onderneming ter 
 beschikking gestelde uren niet wordt overschreden. Daartoe zullen de 
 bedrijfsledengroepen tijdig contact opnemen met de werkgever of een 
 door hem aangewezen persoon. De werkgever zal ten behoeve van 
 het bondswerk binnen de onderneming aan de vakorganisaties die 
 partij zijn bij de CAO I een bepaald aantal uren per jaar ter 
 beschikking stellen. 
 Het maximum aantal uren dat aldus ter beschikking kan worden 
 gesteld bedraagt per vakbondslid dat in de onderneming werkzaam is 
 twee uren per jaar. Hieronder zijn mede de uren begrepen die aan 
 vergaderen binnen de werktijd worden besteed. De wijze waarop het 
 ter beschikking staande aantal uren zal worden besteed wordt door 
 de bedrijfsledengroepen vastgesteld. Met de werkgever zal de 
 controle op het opnemen van de beschikbare uren worden geregeld. 
 
c) Publicatieborden 

De werkgever zal aan voornoemde besturen voor het doen van 
feitelijke mededelingen het bondswerk in de onderneming betreffende 
(zoals het convoceren van vakbondsbijeenkomsten en mededelingen 
over wijzigingen in de bestuurssamenstelling) aankondigingsborden ter 
beschikking stellen. Met de besturen van de onderscheiden groepen 
zal worden afgesproken wie de verantwoordelijkheid voor de 
publicaties draagt en het beheer heeft over de borden. Betreffende 
publicaties kunnen worden gedaan na voorafgaande inzage door de 
werkgever of de door hem daartoe aangewezen functionaris. Van alle 
hier bedoelde publicaties zal de werkgever een kopie ontvangen. 

 De kaderleden van de vakorganisaties zullen de mogelijkheid hebben 
 gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen. 
 
d) Vergaderruimte 

De werkgever zal voor vergaderingen van bedrijfsledengroepen binnen 
het bedrijf vergaderruimte beschikbaar stellen, voor zover en voor 
zolang dit geen afbreuk doet aan de eigen behoefte van het bedrijf en 
de huishoudelijke mogelijkheden. 

 
e) Externe contacten 

De werkgever zal de voorzitters van de bedrijfsledengroepen toestaan 
ten behoeve van de vervulling van hun taak van de telefoon gebruik te 
maken. 
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f) Openbaar verslag en notulen van de ondernemingsraadvergaderingen 
Het openbaar verslag van de OR-vergaderingen zal op hetzelfde 
tijdstip waarop de OR-leden en het personeel dit ontvangen aan de 
voorzitters van de bedrijfsledengroepen worden toegezonden. 
Mits de vakorganisaties hierom uitdrukkelijk verzoeken en de gekozen 
leden van de OR hiertegen geen bezwaar hebben, zullen extra 
exemplaren van de notulen aan de vakbondsfunctionarissen worden 
toegezonden. 
De werkgever zal geen bezwaar maken tegen een door de gekozen 
OR-leden ingewilligd verzoek terzake, met dien verstande dat die 
gegevens waarvoor de gekozen leden geheimhouding is opgelegd uit 
de bedoelde extra exemplaren worden weggelaten. 

 
g) Ledenadministratie 

Eenmaal per jaar zal de werkgever op verzoek van de vakorganisaties 
nagaan hoe zij haar medewerking kan verlenen om de 
ledenadministratie aan de vakorganisaties bij te werken. 

 
Bescherming kaderleden 
De werkgever zal ervoor zorg dragen dat de positie bij de 
onderneming van de kaderleden bedrijfsledengroepen uitsluitend zal 
worden beïnvloed door de naleving van de rechten en verplichtingen 
onder hun arbeidsovereenkomst, derhalve niet door hun optreden van 
de genoemde groeperingen. Indien de werkgever meent dat er 
redenen zijn waardoor aan deze verplichting niet kan worden voldaan, 
zal, alvorens maatregelen te nemen, de werkgever overleg voeren met 
de betrokken vakorganisatie(s) 

 
Bijdrageregeling aan de vakorganisaties 
MSD BV verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage 
overeenkomstig de tussen de Algemene Werkgevers Vereniging en 
FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie gesloten 
overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de 
vakorganisaties. Het aantal werknemers en de bijdrage per werknemer 
zal overeenkomstig bovengenoemde overeenkomst worden 
vastgesteld. 
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Bijlage IV  
 
Werkgelegenheidsaspecten 
 
1. De werkgever zal ten minste eenmaal per jaar de betrokken 

vakorganisaties uitnodigen, teneinde hen te informeren over de 
economische gang van zaken en de economische vooruitzichten van 
de onderneming waarbij in het bijzonder aandacht zal worden 
geschonken aan de werkgelegenheidsaspecten. Hierbij zullen tevens 
plannen worden betrokken die in voorbereiding zijn en die bij 
realisering ingrijpende gevolgen voor de werkgelegenheid van de 
betrokken onderneming hebben. De daartoe in aanmerking komende 
gegevens zullen zo tijdig mogelijk worden verstrekt. Een en ander laat 
onverlet het overleg in deze met de Ondernemingsraad. 

 
2. De werkgever zal tijdens de duur van deze CAO niet overgaan tot 

collectief ontslag van werknemers, die op het moment van de afsluiting 
ervan in dienst zijn resp. tijdens de duur ervan worden aangenomen, 
tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken. In dat geval zal 
zij hiertoe niet besluiten dan na overleg met de betrokken 
vakorganisaties en de betrokken Ondernemingsraad (zie bijlage II van 
de CAO). 

 
3. Rekening houdend met de taak en de positie van de 

Ondernemingsraad alsmede rekening houdend met de uitgangspunten 
van een normale bedrijfsvoering zal: 
a) de werkgever bij het ontstaan van vacatures binnen de  
 onderneming de werknemers in die onderneming de   
 gelegenheid bieden hiernaar te solliciteren. 

 
 b) de werkgever teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt 
  te bevorderen alle daarvoor relevante vacatures (volledige,  
  deeltijd en vacatures voor tijdelijke werkzaamheden) melden 
  c.q. afmelden aan het desbetreffende CWI. 
 

c)  Het budget voor 3 werkervaringsplaatsen zal gedurende de 
looptijd van deze CAO gehandhaafd blijven. Vakorganisaties, 
MSD en mogelijk andere geïnteresseerde werkgevers zullen 
tezamen de diensten van SWA in dit kader evalueren. 

 
 MSD zal zich inspannen 15 stagiaires te plaatsen en te 

begeleiden gedurende de looptijd van deze CAO. 
 

 d) de werkgever het gebruik maken van door particuliere  
  uitzendbureaus bemiddelde uitzendkrachten zoveel mogelijk 
  beperken. In situaties waarin het gebruik maken van   
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  uitzendkrachten onvermijdelijk is, zal de Ondernemingsraad  
  hierover worden geïnformeerd. Periodiek zal aan de   
  Ondernemingsraad en aan de vakorganisaties opgave worden 
  verstrekt over het aantal uitzendkrachten en over de omvang 
  van contractarbeid.  
 
4. a) De werkgever zal bij voortduring haar beste zorg wijden aan de 
  fysieke werkomstandigheden, o.a. door: 
  • het treffen van daarop gerichte maatregelen voor haar 
   werknemer, 
  • het geven van voorlichting aan en het plegen van overleg 
   met de Ondernemingsraad inzake de veiligheid, 
  • het geven van informatie en instructies aan werknemers 
   over gevaren bij het werk, de daarmede verband  
   houdende veiligheidsregels en de door hen te nemen  
   maatregelen bij storingen en onregelmatigheden,  
  • het, waar nodig, ter beschikking stellen van persoonlijke 
   beschermingsmiddelen, 
  •  alvorens tot subsidie-aanvragen voor    
   arbeidsplaatsenverbetering bij de overheid over te gaan 
   overleg plegen met de Ondernemingsraad,  
  • de betrokken werknemers informatie te verstrekken over 
   de namen van chemische stoffen, die in de onderneming 
   als grond- en hulpstoffen worden gebruikt, worden  
   geproduceerd of als tussenstof in de productieprocessen 
   ontstaan, een en ander voor zover de werkgever bekend 
   is dat deze gezondheidsgevaren kunnen inhouden. 
 
 b) de werknemer zal de eigen veiligheid en die van zijn mede- 
  werknemers naar vermogen in acht nemen. Hij doet dit door: 
  •  zich op de hoogte te stellen van de voorschriften, de  
   opgestelde veiligheidsregels in acht te nemen en de  
   gegeven instructies op te volgen, 
  • op elk overleg niveau waarin hij betrokken is een bijdrage 
   te leveren ter instandhouding, en zo mogelijk verbetering 
   van de veiligheid,  
  •  het melden van zijn inziens bestaande gevaren bij zijn 
   chef,  
  •  de ter beschikking gestelde persoonlijke   
   beschermingsmiddelen te gebruiken, 
  •  bij onmiddellijk dreigend gevaar zijn chef c.q. de  
   veiligheidsfunctionaris te informeren teneinde deze  
   situatie op te heffen. 
 
 c)  de werkgever zal waar mogelijk zorgen voor een doelmatige  
  uitrusting en organisatie van de in haar bedrijven bestaande  
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  diensten ten behoeve van de hulpverlening aan individuele  
  werknemers. 
 
5. Werkgelegenheid en Arbeidsongeschiktheid 
 
 1. Ten behoeve van de plaatsing van gedeeltelijk    
  arbeidsongeschikte werknemers zal de werkgever, in   
  samenwerking met de Arbodienst, een inventarisatie maken en 
  bijhouden van de functies die geschikt zijn of geschikt gemaakt 
  kunnen worden voor vervulling door gedeeltelijk   
  arbeidsongeschikten.  
 
 2. Indien in deze functies vacatures ontstaan die niet vervuld  
  kunnen worden door plaatsing van eigen werknemers, dan  
  kunnen deze vacatures worden vervuld door aanstelling van  
  gedeeltelijk arbeidsongeschikten van buiten de onderneming. 
 
 3. Indien voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden  
  werknemer ondanks alle daarop gerichte inspanningen geen 
  functie binnen het eigen bedrijf aanwezig blijkt te zijn, zal de  
  werkgever in nauwe samenwerking met het CWI c.q. het 
  Uitvoeringsinstituut Werknemers verzekeringen, de werknemer 
  behulpzaam zijn bij het vinden van andere werkgelegenheid  
  buiten de onderneming. Indien zulke uitplaatsing voor de  
  werknemer leidt tot een lager inkomen, dan zal de werkgever dit 
  lagere inkomen voor zover nodig aanvullen met het bedrag  
  van de aanvulling waartoe de werkgever is gehouden op grond 
  van artikel 17. 
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Bijlage V  
 
Mobiliteit (geldend voor de werknemers in Band 9 t/m 5) 
 
Gestreefd zal worden, teneinde een optimale bedrijfsbezetting te garanderen, 
werknemers te stimuleren indien nodig tijdelijk een kwalitatief gelijkwaardige 
functie binnen of buiten de afdeling te accepteren. 
 
Indien als gevolg van bovenstaande intentie overplaatsingen plaatsvinden zal 
dit gebeuren met inachtneming van het volgende: 
 
1. Overplaatsing zal slechts kunnen gebeuren, wanneer de leiding van 
 de betreffende afdeling de noodzaak hiervan aan zijn/haar chef en 
 aan betrokken werknemers, naar behoren heeft geïnformeerd. 
 
2. De werktijden zullen in principe onveranderd blijven (kleine 
 verschuivingen binnen een dagdienstrooster kunnen voorkomen). 
 
3. Het salaris zal gedurende de overplaatsing tijdelijk worden aangepast 

volgens de regeling van de CAO (zoals die van toepassing is voor de 
werknemers in Band 9 t/m 5). 

 
4. Wanneer bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken dat 
 werknemers permanent worden overgeplaatst, zullen alle regels van 
 de CAO die hierop van toepassing zijn in acht worden 
 genomen, alvorens enige actie kan worden ondernomen. In deze 
 situatie zal in ieder geval vooraf overleg plaatsvinden met de 
 betrokken vakorganisaties en de OR. 
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Bijlage VI  
 
Ongewenst gedrag 
 
De werkgever is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van 
het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag  
op de werkplek. De directie van MSD zal als haar mening uitdrukkelijk en bij 
herhaling kenbaar maken, dat zij dergelijk gedrag volstrekt onduldbaar vindt. 
 
De werkgever stelt één of meerdere werknemer(s) aan als 
“vertrouwenspersoon”, die de volgende taken heeft: 
 
• de klager/klaagster bij te staan en van advies te dienen; 
• de mogelijkheden te onderzoeken tot een oplossing van het probleem 
 te komen; 
• de klager/klaagster doorverwijst naar instanties die het probleem  
 kunnen behandelen: directe chef, Arbodienst,  
 Human Resources, vakorganisaties e.a. en de procedures met deze 
 instanties kan zij haar ondersteuning continueren; 
• gevraagd en ongevraagd adviseren t.a.v. preventieve maatregelen. 
 
Voorts geeft de werkgever een nadere uitwerking aan dit onderwerp in de 
regeling “Ongewenst gedrag”. 
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Bijlage VII  
 
Training en opleiding 
 
Training en opleiding is een gedeelde verantwoordelijkheid voor de 
werkgever en de werknemers. De werkgever zal regelmatig training- en 
opleidingsprogramma’s vaststellen, waarbij zal worden uitgegaan van de 
belangen van de onderneming en waarbij rekening zal worden gehouden met 
de initiatieven van werknemers op het gebied van oriëntatie, bijblijven en 
ontplooiing binnen het bedrijf c.q. vakgebied. Tevens zal de werkgever een 
effectieve spreiding van training- en opleidingsactiviteiten nastreven over alle 
personeelscategorieën.  
 
Aan de werknemers in ploegendienst zal ten aanzien van te volgen 
opleidingen ook rekening worden gehouden met specifieke tijdstippen waarop 
deze opleidingen plaatsvinden waarbij ten aanzien van de ploegenwerktijden 
in individuele zin in overleg nadere oplossingen worden gezocht. 
 
De kosten van training- en opleidingsactiviteiten zullen in principe voor 
rekening van de werkgever zijn, met inachtneming van de bepalingen van de 
geldende studiekostenregeling. De voor training- en opleiding benodigde tijd 
zal, afhankelijk van soort en aard van de training, zowel in bedrijfstijd als in 
privétijd kunnen plaatsvinden. 
 
De werkgever zal jaarlijks aan de OR en aan de vakorganisaties nader inzicht 
verstrekken over de actuele situatie betreffende training- en opleiding in het 
bedrijf. Het budget ten behoeve van opleidingsinspanningen bedraagt 2,5% 
van de loonsom. 
 
Het onderwerp opleidingen en inzetbaarheid zal minstens twee maal per jaar 
middels interne publicaties onder de aandacht van de werknemers worden 
gebracht. 
 
Indien MSD gebruik wenst te maken van subsidies uit het Europees Sociaal 
Fonds, loopt de aanvraag via de Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding 
Procesindustrie (OVP). MSD verstrekt alsdan een vrijwillige bijdrage aan 
OVP teneinde het fonds in de gelegenheid te stellen zorg te dragen voor 
publiekrechtelijke co-financiering. 
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Bijlage VIII 
 
Wet verbetering Poortwachter 
 
Met betrekking tot de Wet verbetering Poortwachter zijn partijen een 
protocoltekst overeengekomen waarin de uitgangspunten voor informatie, 
zorgvuldig handelen en de verantwoordelijkheden als volgt zijn neergelegd, 
t.w.: 
 
MSD B.V. zal er in overleg met de Ondernemingsraad (OR) en de Arbo-
dienst zorg voordragen dat er t.a.v. de Wet Poortwachter volledige informatie 
gaat plaatsvinden aan de werknemers over de gevolgen resp. juiste 
toepassing van deze wet bij MSD B.V. 
Dat zal, daar waar het om algemene informatie gaat, voor zover mogelijk 
schriftelijk plaatsvinden, dan wel dat het werkoverleg daarvoor benut wordt. 
Individueel geldt dat MSD B.V. de werknemer, voor wie de re-integratie wordt 
ingekocht, tijdig en aantoonbaar zal informeren over doel en inhoud van het 
traject voordat het traject zal starten. Met name moet hierin duidelijk worden 
wat de (ex) werknemer mag eisen van het door de werkgever 
gecontracteerde re-integratiebedrijf en welke eisen aan de (ex)werknemer 
gesteld mogen worden. 
Het contract tussen MSD B.V. en re-integratiebedrijf (en /of Arbodienst) is 
voor de betrokken werknemer ten minste beschikbaar voor inzage. De 
privacy ter zake gegevens van de werknemer wordt in alle fasen 
gegarandeerd. 
 
Verder hebben partijen afgesproken dat: 
 
a) een aantal definities nader zal worden omschreven; zoals normen en  

kwaliteitseisen voor re-integratiediensten, normen voor succesvolle  re-
integratie, etc.; 

 
b) recht op second opinion duidelijk wordt vastgelegd; 
 
c) gedurende periode van second opinion het loon zal worden 

doorbetaald conform artikel 17 CAO hangende de beslissing van het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, mits de second 
opinion binnen 10 werkdagen wordt aangevraagd 

 
d) het re-integratietraject met de werknemer zal worden opgesteld; 
 
e) Gedurende het re-integratietraject zal de werknemer voor de gewerkte 
 uren passend loon ontvangen en zal dit loon worden aangevuld tot de 
 loondoorbetaling waarop de werknemer ingevolge artikel 17 CAO recht 
 heeft, tenzij de loonwaarde van de gewerkte uren hierboven uitkomt. 
 Het re-integratietraject eindigt wanneer: 
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 de werknemer intern een andere passende functie aanvaardt; dan 
wel extern een arbeidsovereenkomst is afgesloten bij de nieuwe 
werkgever; 

 het re-integratietraject is gestaakt op advies van het re-
integratiebedrijf en/of Arbodienst. 

 
f) indien na afloop van de eerste 52 weken of 104 weken (van 
 arbeidsongeschiktheid) de WIA-uitkering niet of later ingaat bij wijze 
 van een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
 opgelegde sanctie aan de werkgever, waarbij de nalatigheid van de 
 werkgever moet vastgesteld zijn door het Uitvoeringsinstituut 
 Werknemersverzekeringen, zal de aanvulling tot 100% respectievelijk 
 80% conform artikel 17 CAO op de verplichte loondoorbetaling worden 
 gecontinueerd. 
 
g) de onder lid f bedoelde regeling tevens van toepassing is indien de 
 werkgever en de werknemer in onderling overleg besluiten de 
 aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen; 
 
h) komt de werknemer zonder deugdelijke grond zijn verplichting tot 
 meewerking aan het re-integratieverslag niet na, dan verliest hij tijdelijk 
 zijn recht op loondoorbetaling. 
 
i) indien na afloop van de eerste 52 weken of 104 weken (van 
 arbeidsongeschiktheid) de WIA-uitkering niet of later ingaat bij wijze 
 van een door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
 opgelegde sanctie aan de werknemer, waarbij de nalatigheid van de 
 werknemer vastgesteld moet zijn door het Uitvoeringsinstituut 
 Werknemersverzekeringen, zal deze sanctie niet door aanvulling van 
 de werkgever worden gecompenseerd. 
 
j) de totale periode van aanvulling zal in totaal maximaal 104 weken 
 duren, tenzij er sprake is van de situatie als bedoeld in de leden f en g. 
 In deze gevallen zal gedurende de periode van de aan de werkgever 
 opgelegde loonsanctie respectievelijk de periode van uitstel van de 
 WIA-uitkering op gezamenlijk verzoek van de werkgever en de 
 werknemer, worden betaald conform artikel 17 CAO. 
 
k) de vakorganisaties tenminste één maal per jaar in het periodiek 
 overleg zullen worden geïnformeerd over de feitelijke toepassing en 
 uitkomsten van de nieuwe re-integratieaanpak.  
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Bijlage IX 
 
De inhoud van de pensioenregeling  
 

Pensioenregeling 2006 
 
De op 1 januari 2006 in werking getreden pensioenregeling heeft de volgende 
kenmerken: 
 
1. Regeling en karakter pensioenovereenkomst: Middelloonregeling met 

voorwaardelijke indexatie; deze pensioenregeling wordt op grond van de 
Pensioenwet gekarakteriseerd als een uitkeringsovereenkomst. Alle 
pensioenaanspraken worden evenredig in de tijd opgebouwd en alle 
pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen worden in euro’s 
vastgesteld.  
 

2. Deelnemer: Werknemers in dienst van MSD of aangesloten 
ondernemingen (hierna te noemen: werkgever) en die ten minste de 
toetredingsleeftijd hebben bereikt. 
 

3. Aspirant-deelnemer: Werknemers in dienst van MSD of aangesloten 
ondernemingen (hierna te noemen: werkgever) en die nog niet de 
toetredingsleeftijd hebben bereikt. 
 

4. Toetredingsleeftijd: tot 1 januari 2008 bedraagt de toetredingsleeftijd 25 
jaar. Vanaf 1 januari 2008 zal de toetredingsleeftijd op grond van de 
Pensioenwet worden verlaagd naar 21 jaar. 
 

5. Norm-Pensioendatum: De eerste dag van de maand waarin de (gewezen) 
deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt.  
 

6. Pensioengevend jaarsalaris: Het pensioengevend jaarsalaris is gelijk aan 
twaalf maal het vaste maandsalaris (op 1 januari of de latere datum van 
aanvang deelnemerschap) vermeerderd met de daarbij behorende 
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Het pensioengevend jaarsalaris 
wordt, indien van toepassing, verhoogd met de ploegentoeslag, zijnde 
twaalf maal de ploegentoeslag op 1 januari of de latere datum van 
aanvang deelnemerschap, vermeerderd met de daarbij behorende 
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. De hoogte van de ploegentoeslag 
wordt tussentijds aangepast bij aanvang, uittreding of wijziging van de 
ploegendienst met dien verstande dat de ploegentoeslag altijd wordt 
afgeleid van het op 1 januari dan wel de latere datum van aanvang 
deelnemerschap geldende vaste maandsalaris. Bij een verlaging van het 
pensioengevend jaarsalaris blijven de opgebouwde pensioenaanspraken 
behouden. 
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7. Franchise: De franchise bedraagt per 1 januari 2009 € 12.465,26 en 
wordt daarna jaarlijks per 1 januari opnieuw vastgesteld aan de hand van 
de ontwikkeling van de AOW-uitkering voor een gehuwde (op jaarbasis 
inclusief vakantiegeld) in het afgelopen kalenderjaar. Het bestuur kan in 
bijzondere omstandigheden, de adviserend actuaris gehoord hebbende, 
de franchise afwijkend vaststellen. De franchise zal in elk geval niet lager 
zijn dan de minimaal fiscaal toegestane franchise. 
 

8. Pensioengrondslag: De pensioengrondslag is gelijk aan het 
pensioengevend jaarsalaris verminderd met de franchise. Bij een 
verlaging van de pensioengrondslag blijven de opgebouwde 
pensioenaanspraken behouden. 
 

9. Ouderdomspensioen: het ouderdomspensioen is gelijk aan de som van 
de jaarlijks opgebouwde pensioenaanspraken. Het in enig jaar op te 
bouwen ouderdomspensioen bedraagt 2,25% van de voor dat jaar 
vastgestelde pensioengrondslag. Het ouderdomspensioen wordt vanaf de 
ingangsdatum levenslang uitgekeerd. 
 

10. Partnerpensioen: Het partnerpensioen is gelijk aan 70% van het 
ouderdomspensioen. Het partnerpensioen wordt op opbouwbasis 
verzekerd voor de partner met wie de (gewezen)deelnemer, uiterlijk op de 
ingangsdatum van het ouderdomspensioen, is gehuwd, dan wel een 
geregistreerd partnerschap is aangegaan in de zin van boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek, dan wel ongehuwd samenwoont op basis van een 
notarieel verleden samenlevingsovereenkomst. Voor de wijze van 
vaststelling van het partnerpensioen wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen genoemde drie categorieën partners. 
 

11. Wezenpensioen: Het wezenpensioen is per kind gelijk aan 10,5% van het 
ouderdomspensioen.  
Bij volle wezen wordt dit percentage per kind verdubbeld. Het 
wezenpensioen wordt voor maximaal vijf wezen betaald. Als er meer 
wezen zijn, wordt het wezenpensioen gelijk verdeeld over alle wezen. De 
wezenpensioenuitkering eindigt als het kind 18 jaar wordt. Indien het kind 
echter een uitkering op grond van de Wet Studiefinanciering ontvangt of 
voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is, dan eindigt de uitkering pas 
indien het kind 27 wordt. 
 

12. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: Bij arbeidsongeschiktheid 
van de deelnemer van 35% of meer, vindt er vrijstelling van 
premiebetaling plaats. De pensioenopbouw wordt, afhankelijk van de 
mate van arbeidsongeschiktheid, voortgezet. 
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13. Excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen: Voor het salarisdeel boven 
het maximum uitkeringsloon ingevolge de Sociale Verzekeringswetgeving 
is een verplichte verzekering getroffen. Die regelt dat bij volledige 
arbeidsongeschiktheid 70% wordt uitgekeerd over dat deel van het laatst 
genoten salaris (inclusief eventuele ploegentoeslag) dat het maximum 
uitkeringsloon te boven gaat. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
wordt dit pensioen vastgesteld naar evenredigheid van de mate van 
arbeidsongeschiktheid. 
 

14. Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen: Voor het salarisdeel tot het 
maximum uitkeringsloon ingevolge de Sociale Verzekeringswetgeving is 
een verplichte verzekering getroffen. Die regelt dat bij volledige 
arbeidsongeschiktheid 10% wordt uitgekeerd van het laatst genoten 
salaris (inclusief eventuele ploegentoeslag) doch maximaal 10% van het 
maximum uitkeringsloon. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt dit 
aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen vastgesteld naar 
evenredigheid van de mate van arbeidsongeschiktheid. 
 

15. Aanvullend excedent-arbeidsongeschiktheidspensioen: Voor het 
salarisdeel boven het maximum uitkeringsloon ingevolge de Sociale 
Verzekeringswetgeving is een vrijwillige verzekering getroffen. Die regelt 
dat bij volledige arbeidsongeschiktheid 10% wordt uitgekeerd van het 
laatst genoten salaris (inclusief eventuele ploegentoeslag) dat het 
maximum uitkeringsloon te boven gaat. Bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid wordt dit aanvullend excedent-
arbeidsongeschiktheidspensioen vastgesteld naar evenredigheid van de 
mate van arbeidsongeschiktheid. 
 

16. Toeslagregeling: Indien en voor zover de financiële middelen van het 
fonds dit toelaten worden er jaarlijks per 1 juli toeslagen verleend op de 
op 30 juni opgebouwde pensioenaanspraken (voorwaardelijke 
toeslagverlening). Bij de toeslagverlening wordt onderscheid gemaakt 
tussen actieve deelnemers en inactieven (pensioengerechtigden, 
gewezen deelnemers (slapers) en arbeidsongeschikte deelnemers met 
recht op premievrije pensioendoorbouw). De toeslagverlening van 
degenen die op 30 juni voorafgaand aan het tijdstip van toeslagverlening 
actief deelnemer waren, vindt maximaal plaats op basis van de stijging 
van de algemene component van de loonontwikkeling bij MSD gedurende 
de periode 1 april t/m 31 maart voorafgaande aan het tijdstip van 
toeslagverlening. 
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De toeslagverlening van degenen die op 30 juni voorafgaand aan het 
tijdstip van toeslagverlening inactief waren, vindt maximaal plaats op 
basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 
afgeleide consumentenprijsindexcijfer, reeks voor alle huishoudens, zoals 
deze zich heeft voorgedaan in de twaalf maanden vóór de maand april 
van het tijdstip van toeslagverlening. De lasten van de voorwaardelijke 
toeslagregeling komen ten laste van het fonds. Voor de voorwaardelijke 
toeslagregeling is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen 
premie betaald. 
 

17. Flexibilisering: De (gewezen) deelnemers hebben op de pensioendatum 
de volgende flexibele keuzemogelijkheden: 
a. Uitruil van partnerpensioen en ouderdomspensioen onderling; 
b. Uitruil van ouderdomspensioen in tijdelijk ouderdomspensioen; 
c. Vervroegde uitkering van het ouderdomspensioen; 
d. Variabele uitkering (hoog-laag constructie) van het 

ouderdomspensioen; 
e. Deeltijd-pensionering. 
Bij gebruikmaking van de flexibiliseringsmogelijkheden worden de 
opgebouwde pensioenaanspraken aangepast op basis van door het 
fonds vastgestelde tabellen. Deze tabellen worden periodiek door het 
fonds gewijzigd. 
 

18. Vrijwillige inkoop van extra pensioenaanspraken over ontvangen 
bonussen: Deelnemers kunnen er op vrijwillige basis voor kiezen om 
extra pensioen op te bouwen over de ontvangen bonussen. De opbouw 
van extra pensioenaanspraken is gelijk aan de opbouw van reguliere 
pensioenaanspraken, dat wil zeggen 2,25% opbouw aan 
ouderdomspensioen en een partnerpensioen ter grootte van 70% van het 
ouderdomspensioen. De deelnemer is hiervoor een eigen bijdrage 
verschuldigd die afhankelijk is van de leeftijd van de deelnemer per 1 juli 
van het jaar waarin de inkoop van extra pensioenaanspraken plaats vindt. 
 

19. Overgangsbepalingen: De ultimo 2005 door de deelnemers opgebouwde 
aanspraak op ouderdomspensioen met pensioeningangsleeftijd 62 jaar 
wordt per deze datum omgezet naar een pensioeningangsleeftijd 65 jaar. 
Hiertoe worden de per ultimo 2005 opgebouwde aanspraken op 
ouderdoms- en partnerpensioen verhoogd met een oprentingsfactor 
(factor 1,22).Voor de deelnemers die op 1 januari 2005 reeds 55 jaar of 
ouder waren gelden aanvullende overgangsbepalingen met betrekking tot 
de inkoop van extra pensioenaanspraken.  
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20. Financiering, betalingsvoorbehoud werkgever: De krachtens de 
pensioenregeling vast te stellen pensioenaanspraken (met uitzondering 
van de toeslagregeling, vrijwillige inkoopregeling en overgangsregeling) 
worden gefinancierd door middel van een kostendekkende 
doorsneepremie. Deze doorsneepremie bedraagt minimaal 20% en 
maximaal 30%. De eigen bijdrage van de deelnemers in de kosten van de 
pensioenregeling, wordt in het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg 
bepaald. 
De werkgever kan de betaling van zijn werkgeversbijdragen verminderen 
of beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. 
 

21. Wijziging pensioenovereenkomst/pensioenregeling: De pensioenovereen-
komst c.q. (inhoud van de) pensioenregeling kan in het collectieve 
arbeidsvoorwaardenoverleg bij de werkgever door de CAO-partijen 
worden gewijzigd. In deze situatie hoeven de individuele werknemers 
(deelnemers) geen toestemming te geven voor wijziging van de 
pensioenovereenkomst (pensioenregeling). 
De pensioenovereenkomst (pensioenregeling) kan door het bestuur 
worden gewijzigd naar aanleiding van wetswijzigingen en/of opmerkingen 
van de toezichthouder (DNB). In dit geval is geen toestemming van de 
CAO-partijen noch van de (individuele) werknemers (deelnemers) vereist. 
Tot slot heeft de werkgever het recht de pensioenovereenkomst, zonder 
instemming van de (vertegenwoordigers van de) werknemers 
(deelnemers), eenzijdig te wijzigen indien sprake is van een zodanig 
zwaarwichtig belang van de werkgever dat het belang van de deelnemer 
dat door die wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 
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Bijlage X 
 
Protocol CAO 2008-2009 
 
1. Eenmalige uitkering 

Partijen zijn een eenmalige bruto uitkering overeengekomen van 1% 
van het jaarsalaris per 1 december 2008. Deze uitkering wordt aan 
iedere werknemer uitgekeerd die op 1 december 2008 in dienst is.   

 
2. Woon-werkverkeer vergoeding 

Werknemers ontvangen een woon-werkverkeervergoeding voor 
reiskosten van € 0,19 per km. Deze vergoeding wordt tot een woon-
werkafstand van maximaal 25 km (enkele reis) toegepast. Dit geldt dus 
ook voor werknemers die binnen 10 km afstand van MSD wonen. 
Bovenstaande regeling geldt niet voor werknemers in het bezit van 
een company car dan wel werknemers, die de werkelijke kosten van 
openbaar vervoer middels declaratie vergoed krijgen. 

 
3. Levensfase bewust personeelsbeleid 

Vakbonden en de directie van MSD hebben afgesproken om een 
werkgroep te formeren met de opdracht om te komen tot een advies 
aangaande dit onderwerp. 

 
4 Afspraak inzake artikel 9.A.6 Salarisaanpassing werknemers van 55 

jaar of ouder 
 

Wanneer de werknemer 55 jaar of ouder is ontvangt hij ten minste een 
salarisverhoging welke gelijk is aan de schaalaanpassing. Voorwaarde 
hiervoor is dat de werknemer ten minste een ME-beoordeling heeft 
ontvangen over het voorgaande jaar. Deze bepaling geldt niet voor 
medewerkers die vallen onder de overgangsmaatregel als bedoeld in 
het vorige lid. 
 
Tijdens de looptijd van deze CAO zal een werkgroep worden 
geformeerd die tot doel heeft met een voorstel te komen ten aanzien 
van de wijziging van de inhoud en strekking van dit artikel. Dit voorstel 
zal worden besproken bij de volgende CAO-onderhandelingen. 
Daarnaast zal dit artikel worden meegenomen in de op te richten 
werkgroep Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. 

 

5.  Afspraak inzake artikel 9.B.5 Salarisaanpassing werknemers van 55 
jaar of ouder 

Wanneer de werknemer 55 jaar of ouder is ontvangt hij tenminste een 
salarisverhoging welke gelijk is aan de schaalaanpassing.  
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Voorwaarde hiervoor is dat de werknemer niet schriftelijk en 
gemotiveerd is geïnformeerd over zijn onvoldoende functioneren.  

Tijdens de looptijd van deze CAO zal een werkgroep worden 
geformeerd die tot doel heeft met een voorstel te komen ten aanzien 
van de wijziging van de inhoud en strekking van dit artikel. Dit voorstel 
zal worden besproken bij de volgende CAO-onderhandelingen. 
Daarnaast zal dit artikel worden meegenomen in de op te richten 
werkgroep Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. 

 

 


