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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 

Tussen 

 

Huntsman Holland BV te Rotterdam  

als partij ter ene zijde 

 

en  

 

FNV Bondgenoten te Utrecht, 

CNV Vakmensen te Utrecht,  

elk als partij ter andere zijde,  

 

is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 

 

 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 

a. werkgever : Huntsman Holland BV te Rotterdam; 

b. vakvereniging  : elk der partijen ter andere zijde; 

c. werknemer : de mannelijke of vrouwelijke werknemer in dienst van de    

werkgever, van wie de functie is opgenomen in Bijlage I van 

deze overeenkomst; 

d. ondernemingsraad : het vertegenwoordigend lichaam als bedoeld in de Wet op de 

Ondernemingsraden; 

e. week : een periode van 7 etmalen aanvangende om 7.00 uur op 

maandag; 

f. maand : tenzij uit de tekst anders blijkt: een kalendermaand; 

g. dienstrooster : een regeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemers 

normaliter hun werkzaamheden aanvangen, deze beëindigen en 

eventueel onderbreken; 

h. functiesalaris : het salaris ingevolge artikel 6, de leden 4, 5 en 6 van deze 

overeenkomst; 

i.  maandinkomen : het functiesalaris vermeerderd met een eventuele 

ploegentoeslag als bedoeld in artikel 8, lid 2a en/of de toeslag 

voor algemene reserves als bedoeld in artikel 8, lid 4a, en/of 

een toeslag als bedoeld in artikel 7, lid 3b en/of artikel 8, lid 

2d; 

j. BW : Burgerlijk Wetboek, boek 7, titel 10. 

 

 

ARTIKEL 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN T.O.V. ELKAAR 

 

1. Partijen verplichten zich deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid te zullen nakomen. 

2.a. De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke 

ten doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst 

geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in de artikelen 22 en 

23. 
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  b. De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op 

voorwaarden strijdig met het bepaalde in deze overeenkomst of het in artikel 14 

genoemde Huishoudelijk Reglement. 

3. De vakverenigingen verplichten zich met alle hun ten dienste staande middelen 

nakoming van deze collectieve arbeidsovereenkomst door hun leden te zullen 

bevorderen, en generlei actie te zullen voeren of te zullen bevorderen, welke beoogt 

wijziging te brengen in deze collectieve arbeidsovereenkomst op een andere wijze dan 

omschreven in de artikelen 22 en 23. 

4. De werkgever zal aan iedere werknemer een exemplaar van deze collectieve 

arbeidsovereenkomst doen toekomen. 

5. Werkgever zal medewerking verlenen om de vakbondscontributie van de werknemers 

fiscaal te faciliëren, indien de werknemer dit verzoekt en voor zover en voor zolang dit 

is toegestaan. 

 

 

ARTIKEL 3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

 

1. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarbij 

deze overeenkomst en Huishoudelijk reglement van toepassing worden verklaard. 

2. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed 

werknemer te behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. 

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

werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo 

goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in 

acht te nemen. 

4. De werknemer is gehouden voor wat zijn dienst- en rusttijden betreft de bepalingen van 

het voor hem geldende dienstrooster in acht te nemen. 

De werknemer is, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke bepalingen in 

acht heeft genomen, gehouden ook buiten de in zijn dienstrooster aangegeven uren 

arbeid te verrichten; deze verplichting geldt niet voor werknemers van 55 jaar en ouder. 

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

bedrijf van de werkgever en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen 

en voorschriften door of namens de werkgever gegeven. 

6. De werknemer is gehouden zich te gedragen conform het Huishoudelijk Reglement  in 

artikel 14. 

7. Indien de werkgever daartegen bezwaar maakt is het de werknemer verboden enigerlei 

betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf te voeren. 

De werkgever is bevoegd een werknemer die dit verbod overtreedt zonder behoud van 

salaris te schorsen overeenkomstig desbetreffende bepalingen opgenomen in het 

Huishoudelijk Reglement , en in geval van herhaling op staande voet te ontslaan. 

8. De werknemer is - ook na het einde van zijn dienstverband - verplicht tot 

geheimhouding ten aanzien van alles wat hem door zijn dienstbetrekking, en in het 

bijzonder uit hoofde van zijn functie, bekend wordt, e.e.a. zoals nader geregeld in het 

Huishoudelijk Reglement. 

9. De werknemer is gehouden zich, indien de werkgever zulks wenst, te laten keuren door 

een door de werkgever aan te wijzen arts. 

10. De werknemer die voornemens is een verbintenis jegens de overheid, als genoemd in 

artikel 670 lid 5 van het BW aan te gaan, behoeft daartoe de schriftelijke toestemming 

van de werkgever. 

De werknemer die al vóór de datum van indiensttreding bij de werkgever een 

verbintenis, als bedoeld in de eerste alinea, heeft aangegaan, is desgevraagd verplicht 

daarvan binnen 4 weken na deze datum aan de werkgever schriftelijk mededeling te 

doen. 
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ARTIKEL 4 AANNEMING EN ONTSLAG 

 

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

overeenkomstig het BW, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een kortere 

proeftijd wordt overeengekomen of een proeftijd wordt uitgesloten. 

2. Een dienstverband kan worden aangegaan voor een bepaalde tijdsduur. Indien in de 

individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald, wordt het dienstverband 

geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

3.1. Vanaf de dag dat tussen de werkgever en de werknemer: 

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer 

dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze 

tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de 

laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; 

b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben 

opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste 

arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3.2. Lid 3.1., onderdeel a. en laatste zinsnede, is niet van toepassing op een 

arbeidsovereenkomst aangegaan voor niet meer dan 3 maanden, die onmiddellijk volgt 

op een tussen de werkgever en de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst voor 36 

maanden of langer. 

3.3. Artikel 668a, lid 2 BW is van toepassing. 

4. In geval van ontslag op staande voet wegens dringende reden in de zin van de artikelen 

678 of 679 van het BW, alsmede in geval van ontslag tijdens of bij het eindigen van de 

proeftijd kan het dienstverband wederzijds onmiddellijk worden beëindigd. 

5.a. Behoudens het sub b van dit lid gestelde eindigt een dienstverband voor onbepaalde tijd 

door opzegging door de werkgever of de werknemer. Werkgever en werknemer nemen 

daarbij de in artikel 672 van het BW bepaalde termijnen in acht, met dien verstande dat 

de termijn van opzegging ten minste één maand zal bedragen en dat de opzegging alleen 

kan geschieden tegen het einde van een maand. 

5.b. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer eindigt van rechtswege op de 

laatste dag van de maand waarin de werknemer zijn AOW-gerechtigde datum heeft 

bereikt.  

Op een dienstverband voor onbepaalde tijd, dat is aangegaan met een werknemer voor 

wie de hierboven aangegeven datum is verstreken zijn het sub a gestelde 

(opzeggingstermijn) en het bepaalde in artikel 670 3e lid van het BW 

(opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) niet van toepassing; de 

opzeggingstermijn blijft echter één maand. 

 

 

ARTIKEL 5 DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR 

 

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

a. een dagdienstrooster zonder zaterdagsarbeid dat periodes van één week omvat 

en een normale arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week; rekening houdend 

met de overeengekomen arbeidsduurverkorting bedraagt de normale arbeidsduur 

op jaarbasis berekend gemiddeld 37,85 uur per week; 

b. een dagdienstrooster met zaterdagsarbeid dat periodes van zes aaneengesloten 

weken omvat en een normale arbeidsduur, op periode-basis berekend, aangeeft 

van gemiddeld 36 uur per week; 

c. een twee-ploegendienstrooster zonder zaterdagsarbeid dat periodes van twee 

aaneengesloten weken omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van 40 uur 

per week; rekening houdend met de overeengekomen arbeidsduurverkorting is 

de normale arbeidsduur op jaarbasis berekend gelijk aan die vermeld onder a; 
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d. een drie-ploegendienstrooster zonder zaterdagsarbeid dat periodes van drie 

aaneengesloten weken omvat en een normale  

arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week; rekening houdend met de 

overeengekomen arbeidsduurverkorting is de normale arbeidsduur op jaarbasis 

berekend gelijk aan die vermeld onder a; 

e. voor de uitvoering van de overeengekomen arbeidsduurverkorting bedoeld 

onder a, c en d wordt verwezen naar Bijlage V; 

f. per 1 januari 2004 een volcontinudienst met een normale arbeidsduur van 40 uur 

per week, welke op grond van het rooster is verkort tot een gemiddelde 

arbeidsduur op jaarbasis berekend van 34,37 uur per week. Hiertoe wordt 

gewerkt in een 5-ploegendienst per jaar met 5 verplichte opkomstdiensten. De 

verplichte opkomstdiensten dienen minimaal een maand van tevoren te worden 

ingeroosterd. De werknemer kan niet verplicht worden om meer dan 2 keer 

meer maand op te komen voor een verplichte extra opkomstdienst. 

2 a. In dagdienst zonder zaterdagsdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste vijf 

dagen van de week, en wel tussen 07.00 en 18.00 uur; 

b. In dagdienst met zaterdagsarbeid wordt normaliter gewerkt op de eerste zes 

dagen van de week, en wel tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Dit rooster is slechts 

van toepassing in het warehouse Propathene, het warehouse PUC, de 

formulatie-afdeling Polyolen en voor die werknemers van de afdeling 

Distributie die betrokken zijn bij verzending van goederen. De werknemer die 

niet instemt met het werken volgens dit rooster, kan daartoe niet verplicht 

worden; 

 c. In tweeploegendienst wordt normaliter gewerkt op de eerste vijf of de eerste zes 

werkdagen van de week, waarbij de werknemers beurtelings in een ochtend- en 

in een middagdienst zijn ingedeeld; 

d. In tweeploegendienst met vervroegde middagdiensten wordt normaliter gewerkt 

op de eerste vijf werkdagen van de week, waarbij de werknemers beurtelings 

zijn ingedeeld in een ochtenddienst van 07.00 tot 15.00 uur en een middagdienst 

van 11.00 tot 19.00 uur. Dit rooster is slechts van toepassing in de restauratieve 

dienst. 

e. In drieploegendienst wordt normaliter gewerkt op de eerste vijf werkdagen van 

de week, waarbij de werknemers beurtelings in een ochtend-, middag- en 

nachtdienst zijn ingedeeld; 

f. In volcontinudienst wordt normaliter gewerkt op alle dagen van de week, 

waarbij de werknemers beurtelings zijn ingedeeld in een ochtend-, middag- en 

nachtdienst, afgewisseld door roostervrije dagen. 

3. Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin 

hij zijn werkzaamheden verricht. 

4. De werkgever stelt met inachtneming van de Wet op de Ondernemingsraden de 

vakverenigingen tijdig in kennis omtrent algemene dienstroosterwijzigingen waarbij een 

belangrijk aantal werknemers is betrokken, en omtrent invoering of wijziging van een 

dienstrooster welke verband houdt met arbeid op zondag. 

5. Waar in deze overeenkomst sprake is van diensten op maandag tot en met vrijdag, 

zaterdagdiensten, resp. zon- en feestdagdiensten, wordt daaronder verstaan voor 

werknemers in ploegendienst: de diensten tussen de laatste ploegenwisseling op de 

direct voorafgaande dag en de laatste ploegenwisseling op de desbetreffende dag zelve, 

en voor werknemers in dagdienst de desbetreffende dag van 00.00 tot 24.00 uur. 

6. De Directie kan, indien de situatie daartoe aanleiding geeft, met de Ondernemingsraad 

afspraken maken over toepassing van de Arbeidstijdenwet. 

 

 

ARTIKEL 6 FUNCTIEGROEPEN EN FUNCTIESALARISSEN 
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1. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in 8 functiegroepen; de indeling is 

vermeld in Bijlage I van deze overeenkomst. Zo nodig zal deze indeling door de 

werkgever, na overleg met de vakverenigingen, worden aangevuld of herzien, waarbij 

zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van een erkend systeem van werkclassificatie. 

2. Bij elke functiegroep hoort een functiesalarisschaal, welke is onderverdeeld in: 

a. een leeftijdschaal (A-schaal), en 

b. een functiejarenschaal (B-schaal). 

De salarisschalen zijn opgenomen in Bijlage II van deze overeenkomst. 

3. De functiesalarissen van de werknemers die nog niet het maximum van hun 

salarisschaal hebben bereikt, worden éénmaal per jaar, en wel met ingang van 1 januari, 

opnieuw vastgesteld. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats bij indeling van 

een werknemer in een andere salarisschaal op grond van het bepaalde in artikel 7, lid 2c 

of 3a, alsmede bij definitieve indeling in een hogere salarisschaal na een periode als 

bedoeld in artikel 7 lid 2b. 

4. a. De werknemer die nog niet de maximumleeftijd van de A-schaal heeft 

overschreden, ontvangt m.i.v. 1 januari het functiesalaris volgens de A-schaal, 

dat overeenkomt met de leeftijd die hij in dat jaar zal bereiken. 

Aan gehuwde werknemers en aan kostwinners, die nog niet het functie-salaris 

van hun schaal bij 22 jaar hebben bereikt, wordt het functiesalaris van hun 

schaal bij 22 jaar toegekend, een en ander voor zover deze bepaling op 15 maart 

1980 op hen van toepassing was. 

De werknemer die in dienst treedt op een leeftijd lager dan 21 jaar, ontvangt het 

functiesalaris dat behoort bij leeftijd 21. In afwijking van het in lid 4 sub b 

bepaalde wordt aan deze werknemer elk jaar een functiejaar toegekend. 

b. De werknemer die de maximumleeftijd van de betreffende A-schaal wel heeft 

overschreden, ontvangt het functiesalaris volgens de B-schaal, dat overeenkomt 

met het aantal jaren op 1 januari, dat hij na het bereiken van de maximumleeftijd 

onafgebroken in zijn salarisschaal is ingedeeld geweest (functiejaren). 

c. Indien bij indiensttreding functiejaren zijn vastgesteld, zal het aantal 

functiejaren met ingang van 1 januari daaropvolgend slechts met 1 worden 

verhoogd, indien de indiensttreding heeft plaatsgevonden vóór 1 november. 

5. In afwijking van het in lid 4 sub b bepaalde, kan aan een nieuwe werknemer op wie de 

B-schaal van toepassing is, een groter aantal functiejaren worden toegekend indien hij in 

een functie elders zoveel ervaring heeft opgedaan, dat het redelijk is hem een hoger 

functiesalaris dan dat bij 0 functiejaren toe te kennen; in deze gevallen kan de nieuwe 

werknemer een aantal functiejaren worden toegekend, dat in overeenstemming is met 

die ervaring. 

6. a. De werknemer die op 1 januari van enig jaar gedurende tenminste 3 

ononderbroken kalenderjaren het functiesalaris heeft ontvangen, behorende bij 

het maximum van dezelfde salarisschaal, ontvangt ingaande 1 juli 

daaropvolgend een verhoging van 1% over dat functiesalaris. 

b. De onder a) bedoelde verhoging is wederom van toepassing op de werknemer 

die op 1 januari van enig jaar gedurende ten minste 6 respectievelijk tenminste 9 

ononderbroken kalenderjaren het functiesalaris behorende bij het maximum van 

dezelfde salarisschaal heeft ontvangen. 

c. De werknemer die 3, 6 of 9 kalenderjaren het maximumsalaris heeft ontvangen, 

zal in geval van promotie “horizontaal” worden ingeschaald in de hogere schaal.  

7. Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van het puntentotaal van zijn functie, 

van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij zelf is 

ingedeeld, zijn functiesalaris en eventueel van het aantal functiejaren waarop dat salaris 

is gebaseerd.  

8. Voor elke volle dienst gedurende welke een werknemer een maand niet heeft gewerkt 

wegens arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder behoud van salaris, militaire dienst, 

schorsing zonder behoud van salaris, verlof uit hoofde van een vorige dienstbetrekking, 
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onvrijwillige werkloosheid, willekeurig verzuim of wegens indiensttreding of ontslag 

wordt het functiesalaris met een evenredig deel verminderd. Bij verzuim dat minder 

bedraagt dan een volle dienst geschiedt vermindering naar evenredigheid. 

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

10.  Het arbeidsinkomen, waarin begrepen eventuele uitkeringen krachtens de sociale 

verzekeringswetten, van hen die door hun lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid 

voor de uitoefening van hun functie minder valide zijn, kan door de werkgever in 

afwijking van de vorige leden van dit artikel, naar redelijkheid worden vastgesteld. 
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ARTIKEL 7 PLAATSING IN EEN (HOGER OF LAGER INGEDEELDE) FUNCTIE 

 

1. Tijdelijke plaatsing in een hoger ingedeelde functie (waarnemingstoeslag) 
a. De werknemer die tijdelijk een functie waarneemt welke hoger is ingedeeld dan 

zijn eigen functie, blijft ingedeeld in zijn oorspronkelijke functiegroep en 

salarisschaal. 

Hij kan aan de tijdelijke tewerkstelling in een hoger ingedeelde functie geen 

aanspraak ontlenen op definitieve plaatsing in een hogere functie of op een 

definitieve daarmee overeenkomende beloning. 

b. De werknemer die gedurende ten minste 10 opeenvolgende diensten volledig 

een functie waarneemt welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, ontvangt 

daarvoor over de betreffende kalendermaand een toeslag ten bedrage van de 

helft van het verschil tussen de functiesalarissen bij 0 functiejaren van de twee 

betreffende B-schalen. 

Indien de waarnemingsperiode korter dan een kalendermaand duurt en in twee 

kalendermaanden valt, wordt zij geacht geheel in de tweede maand te vallen. 

c. De onder b bedoelde toeslag wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie 

bij de indeling van zijn functie in een functiegroep met het eventueel 

waarnemen van een hogere functie al rekening is gehouden. 

 

2. Definitieve plaatsing in een (hoger ingedeelde) functie 

a. De werknemer die over de kundigheden en ervaring beschikt die voor de 

vervulling van een bepaalde functie zijn vereist, wordt bij definitieve 

tewerkstelling in die functie in de overeenkomende functiegroep en salarisschaal 

ingedeeld. 

b. De werknemer die bij zijn indiensttreding of bij de voorgenomen plaatsing in 

een hogere functie nog niet over de kundigheden en ervaring beschikt die voor 

de vervulling van de functie zijn vereist, kan gedurende een beperkte tijd, doch 

niet langer dan 3 maanden, in een lagere schaal worden/blijven ingedeeld dan 

met de (geplande) functie overeenkomt, met dien verstande dat deze termijn in 

uitzonderingsgevallen nog met maximaal 3 maanden kan worden verlengd. 

c. De werknemer die definitief wordt geplaatst in een hoger ingedeelde functie, 

wordt in de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de 

maand volgend op die waarin de plaatsing in de hogere functie heeft 

plaatsgevonden.  

 Indien op de werknemer een B-schaal van toepassing is, is zijn nieuwe 

functiesalaris gebaseerd op een aantal functiejaren in de nieuwe salarisschaal, 

dat gelijk is aan het aantal functiejaren dat de werknemer in de oude 

salarisschaal had. 

 

3. Plaatsing in een lager ingedeelde functie 

a. Een werknemer die wegens ongeschiktheid, op eigen verzoek, bij wijze van 

disciplinaire maatregel, om medische redenen of wegens 

bedrijfsomstandigheden definitief in een lager ingedeelde functie wordt 

geplaatst, wordt in de overeenkomstige lagere salarisschaal ingedeeld met 

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

heeft plaatsgevonden. Indien op de werknemer een B-schaal van toepassing is, 

wordt zijn nieuwe functiesalaris gebaseerd op een aantal functiejaren in de 

nieuwe salarisschaal, dat gelijk is aan het aantal functiejaren dat de werknemer 

had in de oude salarisschaal. 

b. Uitsluitend indien de sub a bedoelde plaatsing in een lager ingedeelde functie 

geschiedt wegens medische redenen dan wel wegens bedrijfsomstandigheden, 
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ontvangt de werknemer met ingang van de maand waarin de indeling in de 

lagere salarisschaal plaatsvindt, een toeslag gelijk aan het verschil tussen het 

oude en het nieuwe functiesalaris. Deze toeslag wordt herzien op dezelfde data 

en met dezelfde percentages als het nieuwe functiesalaris. 

Indien de nieuwe functie in een hogere groep wordt ingedeeld, de werknemer 

promoveert of in een hoger beloond rooster wordt geplaatst, of indien de 

werknemer een uitkering ontvangt ingevolge de sociale verzekeringen, zal de 

toeslag met het verschil in maandinkomen resp. met die uitkering worden 

verrekend. 

 

 

ARTIKEL 8 BIJZONDERE BELONINGEN/VERZUIMUREN 

 

1. Algemeen 

De functiesalarissen ingevolge de artikelen 6 en 7 worden geacht de beloningen te zijn 

voor een normale functievervulling in dagdienst gedurende een kalendermaand. 

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

incidentele extra beloningen worden slechts toegekend, indien een groter beroep op de 

werknemer wordt gedaan dan uit een normale functievervulling volgens het voor hem 

geldende dienstrooster voortvloeit. Onder normale functievervulling wordt mede 

verstaan incidentele overschrijding van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half 

uur of minder. Voor partieel leerplichtige werknemers gelden de bepalingen in Bijlage 

III van deze overeenkomst. 

 

2. Toeslag voor het werken in ploegen 

a. Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag gegeven. Deze toeslag 

bedraagt per maand voor de 

 –  volcontinudienst   : 28,5% van het functiesalaris, 

 –  3-ploegendienst   : 20% van het functiesalaris, 

 –  2-ploegendienst met 

    zaterdagsarbeid   : 13% van het functiesalaris, 

 –  2-ploegendienst zonder 

    zaterdagsarbeid   : 12% van het functiesalaris, 

 –  2-ploegendienst met  

    vervroegde middagdiensten  : 5,5% van het functiesalaris. 

 

b. Indien een werknemer slechts een gedeelte van een maand in  

ploegendienst heeft gewerkt, ontvangt hij een evenredig deel van de onder a 

genoemde toeslag voor elke volledige dienst gedurende welke hij arbeid in 

ploegendienst heeft verricht, een en ander met inachtneming van het onder c van 

dit lid bepaalde. 

c.   Werknemers in dagdienst, uitgezonderd de vaste reserves, die tijdelijk   

moeten invallen in ploegendienst, worden indien sprake is van niet meer dan 10 

diensten, extra beloond volgens het onder lid 6b van dit artikel bepaalde. Indien 

in een kalendermaand sprake is van invallen in ploegendienst gedurende meer 

dan 10 diensten, ontvangen de werknemers over die maand de extra beloning 

ingevolge a. van dit lid. Indien een dergelijk invallen korter dan een 

kalendermaand duurt en in twee kalendermaanden valt, wordt het geacht geheel 

in de laatste maand te vallen.  

d.1. De werknemer die, na gedurende tenminste 3 maanden in ploegendienst 

werkzaam te zijn geweest, anders dan door eigen toedoen wordt geplaatst in een 

lager beloond dienstrooster, ontvangt een toeslag. Deze bedraagt indien hij op 

het tijdstip van de plaatsing in het lager beloonde dienstrooster in ploegendienst 

werkzaam is geweest gedurende respectievelijk: 
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meer dan 3 maanden: nog gedurende de lopende maand 

100%; 

meer dan 6 maanden: nog gedurende de lopende en de 

volgende maand 100%; 

 meer dan 3 jaar:    nog gedurende de lopende en de  

2 volgende maanden 100% en 

vervolgens 3 maanden 80%, 3 maanden 

60%, 2 maanden 40% en 2 maanden 

20%; 

meer dan 5 jaar: nog gedurende de lopende en 2 

volgende maanden 100% en vervolgens 

5 maanden 80%, 5 maanden 60%, 4 

maanden 40% en 4 maanden 20% van 

de/het op een vast geldbedrag 

gefixeerde (verschil in) ploegentoeslag 

ten tijde van de plaatsing in het lager 

beloonde dienstrooster. 

Deze toeslag maakt geen deel uit van het functiesalaris en stijgt derhalve niet 

mee met eventuele verhogingen van de salarisschalen. Bij herplaatsing in een 

met een hoger percentage toeslag beloond dienstrooster, bij herclassificatie van 

de functie of bij plaatsing in een hoger ingedeelde functie, wordt de toeslag 

evenveel verminderd als het maandinkomen anders zou zijn gestegen. 

d.2. In afwijking van het sub d1 gestelde, blijft voor werknemers van 55 jaar en 

ouder die, anders dan door eigen toedoen, tewerk worden gesteld in een lager 

beloond dienstrooster het laatst betaalde percentage ploegentoeslag als 

persoonlijke toeslag van kracht mits: 

- zij ten tijde van de plaatsing in het lager beloonde rooster tenminste 10 

jaar onafgebroken in ploegendienst werkzaam waren, en 

- indien het medische afkeuring betreft, de afkeuring is uitgesproken door 

een arts van een ARBO-dienst. 

 

3. Zaterdagsarbeid volgens dienstenrooster 

Voor het volgens dienstrooster werken op zaterdag zoals bedoeld in artikel 5 lid 2b, 

ontvangt de werknemer per gewerkt uur een toeslag van 0,29% van zijn functiesalaris. 

 

4. Vaste reserves 

a. De dagdienstwerknemer die is aangewezen als vaste reserve om in opdracht van 

de werkgever in te vallen in andere dienstroosters, ontvangt, zolang hij de 

positie van vaste reserve vervult, daarvoor een toeslag per maand van 6% van 

het functiesalaris. 

b. Het bepaalde in artikel 5, lid 1 (dienstroosters) en in lid 2 sub c en d, resp. lid 6 

sub b en c van dit artikel is voor de vaste reserve niet van toepassing. 

c. Indien de vaste reserve in een ploegendienst moet invallen, is het bepaalde in lid 

2 sub a en b op hem van toepassing.  

Indien deze vaste reserve gedurende 2 maanden ononderbroken in ploegendienst 

werkzaam is geweest, wordt hij met ingang van de 3e maand niet meer als vaste 

reserve beschouwd en is het in dit lid bepaalde niet meer op hem van toepassing. 

d. Indien de vaste reserve door het invallen in ploegendienst minder diensten heeft 

gewerkt dan volgens het dagdienstrooster het geval zou zijn geweest, is het 

gestelde in lid 6 sub d van toepassing.  

Indien hij in één maand door het invallen in ploegendienst méér diensten 

werkzaam is geweest dan volgens het dagdienstrooster het geval zou zijn 
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geweest, ontvangt hij behalve de sub a genoemde toeslag en ploegendienst-

toeslag voor deze meerdere diensten per gewerkt uur 0,87% van het 

functiesalaris. 

 

5. Vergoeding voor: 

 a.  consignatie 

 b. extra oproepen 
 

a. De werknemer die geconsigneerd is, ontvangt hiervoor een vergoeding. Deze 

vergoeding bedraagt per dag de volgende percentages van het functiesalaris: 

 i) 0,7% op maandag tot en met vrijdag; 

 ii) 2% op zaterdagen en op zondagen; 

 iii) 2,5% op feestdagen. 

 

Met uitsluiting en in afwijking van  bovenstaande vergoedingen, geldt voor de 

afdeling Process Chemistry en Quality voor de werknemers welke in het QC 

Laboratorium in een 2-ploegendienstrooster werkzaam zijn en indien zij op 

doordeweekse dagen consignatiediensten verrichten tussen 23.00 uur en 07.00 

uur, zij daarvoor per dag consignatie een vergoeding ontvangen ter grootte van 

0,35% van het voor de betrokken werknemer geldende functiesalaris. 

 

 

b. Indien de werknemer in opdracht van de werkgever voor het verrichten van 

werkzaamheden extra wordt opgeroepen ontvangt hij daarvoor per extra 

opkomst een vergoeding ten bedrage van de volgende percentages van het 

functiesalaris: 

 1% op maandag tot en met vrijdag; 

 1,5% op zaterdag; 

 2% op zon- en feestdagen. 

 

6. Beloningen en afwijkingen van het dienstrooster 

a. (overwerk) 

Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de normale 

arbeidsduur volgens dienstrooster wordt overschreden, geldt, met inachtneming 

van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, de volgende regeling. 

1. De hier bedoelde overschrijdingen van de arbeidsduur zullen bij 

voorkeur worden gecompenseerd in vrije tijd, welke dient te worden 

opgenomen binnen 60 dagen na de desbetreffende overschrijding op een 

in overleg met de chef vast te stellen tijdstip.  

Deze vrije tijd mag echter niet worden opgenomen op zaterdagen, 

zondagen of feestdagen.  

Indien het echter een overschrijding van de normale arbeidsduur door 

een werknemer in volcontinudienst betreft (niet zijnde een 

inroosterdienst als bedoeld in artikel 5, lid 1f), zal de compenserende 

vrije tijd op elke dag van de week, mits geen feestdag, mogen worden 

opgenomen, overeenkomstig de laatste zin van punt a 2. 

2. Het inkomen van de hier bedoelde overschrijding bedraagt inclusief het 

doorbetaalde maandinkomen over de maandag tot en met vrijdag 

vallende feestdagen, de volgende percentages van het functiesalaris: 

  1. Uren op maandag t/m zaterdag  0,87% per uur ; 

  2. Uren op zaterdag 

   (alleen dagdienst zonder zaterdagsarbeid) 1,02% per uur ; 

  3. Uren op zondag    1,16% per uur; 

  4. Uren op feestdagen    1,74% per uur; 
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  5. Uren op roostervrije dagen van  

    personeel in volcontinudienst: 

   a. op maandag t/m vrijdag   1,16% per uur; 

   b. op zaterdagen    1,45% per uur; 

   c. op zondagen    1,74% per uur; 

   d. op feestdagen    2,32% per uur. 

Het verrichten van arbeid op de aan de eigen dienst voorafgaande of 

aansluitende en deze dienst overschrijdende uren wordt uitsluitend 

beloond volgens de percentages vermeld onder 1, 2 of 3 van dit punt 2. 

Opgenomen compenserende vrije tijd als bedoeld onder punt 1, wordt 

op het hiervoor genoemde inkomen in mindering gebracht en wel: 

  voor uren opgenomen op: 

 

  maandag t/m vrijdag    0,58% per uur; 

  voor uren opgenomen op zaterdagmorgen 0,87% per uur; 

  voor uren opgenomen op zondagen  1,16% per uur. 

3 Het inkomen voor arbeid op feestdagen, welke de normale 

arbeidsduur volgens dienstrooster niet overschrijdt, is 

geregeld in artikel 9. 

 

4 Meeruren deeltijdwerknemer: 

Wanneer de deeltijd werknemer in opdracht van de werkgever 

meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster, maar 

niet meer uren werkt dan een voltijd werknemer dan worden deze 

meer gewerkte uren aangemerkt als meeruren. 

Met uitsluiting van het bepaalde in de subleden 1 en 2 (overuren) 

worden meeruren beloond met het voor de werknemer geldende 

functiesalaris berekend per gewerkt meeruur, vermeerderd met 

een meerurentoeslag. Een en ander dusdanig dat de deeltijd 

werknemer gelijk aan de voor hem vergelijkbare 

voltijdwerknemer wordt beloond.  

 

b. (verschoven uren) 

Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden welke 

gelegen zijn buiten de tijdstippen als bedoeld in artikel 5 lid 2a c.q. buiten de 

tijdstippen waarop de ploegenwisseling plaatsvindt, zonder dat daardoor de 

normale dagelijkse arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden, 

wordt daarvoor een toeslag op het functiesalaris gegeven. Deze toeslag bedraagt 

per uur op maandag tot en met zaterdag 0,29%, op zondag 0,58% en op 

feestdagen 1,16% van het functiesalaris. 

 

c. (sprongtoeslag) 

De werknemer in ploegendienst, die anders dan door eigen toedoen, wordt 

overgeplaatst naar een andere ploeg of dienst, ontvangt daarvoor, in afwijking 

van het onder b van dit lid bepaalde, per overgang een éénmalige toeslag van 

1,16% van het functiesalaris. Bij terugplaatsing naar de oorspronkelijke ploeg 

wordt deze toeslag alleen dan opnieuw betaald, indien de terugplaatsing 

geschiedt nadat de werknemer gedurende 7 diensten in de afwijkende ploeg of 

dienst heeft gewerkt. Het in dit punt c bepaalde is niet van toepassing op de 

vaste reserve. 
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d. Indien een werknemer als gevolg van de in dit lid geregelde afwijkingen minder 

uren werkt dan hij volgens zijn oorspronkelijke dienstrooster had moet werken, 

zal dit urentekort niet behoeven te worden ingehaald. 
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7. Verzuimuren (slaapuren) 

a. Onverminderd het bepaalde in lid 6 sub a de punten 1 en 2, kan de werknemer in 

dagdienst, voor wie de normale arbeidsduur wordt overschreden op uren die 

vallen tussen 22.00 uur en de aanvang van zijn normale dienst, evenveel te 

verzuimen roosteruren opnemen als de overschrijding heeft bedragen met een 

maximum van 8 uren. Indien echter de overschrijding aanvangt op of na 04.00 

uur ‘s morgens ontstaat geen aanspraak op verzuim. 

b. Verzuimuren kunnen uitsluitend worden opgenomen tussen aanvang en het 

einde van de dienst volgend op de in dit lid bedoelde overschrijding en binnen 

het etmaal dat aanvangt bij het einde van de roosterdienst voorafgaande aan de 

overschrijding. Niet of niet tijdig opgenomen verzuimuren vervallen zonder dat 

enige aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt. 

8.  Per maand worden de ingevolge de leden 4, 5 en 6 van dit artikel toegekende 

percentages getotaliseerd en zo nodig afgerond naar boven op een heel percent. 

 

 

ARTIKEL 9 ZON- EN FEESTDAGEN 

 

1. Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 

Nieuwjaarsdag, Koninginnedag of de dag die voor de viering daarvan wordt 

aangewezen, de beide paasdagen, Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen en de beide 

Kerstdagen. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 5 worden voor de toepassing van dit 

artikel en de andere artikelen van deze overeenkomst, de zon- en feestdagen geacht een 

periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten. 

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

betreft volgens het geldende dienstrooster. 

4. Indien op een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag niet  

behoeft te worden gewerkt, wordt het maandinkomen, met inachtneming van het 

bepaalde in lid 6, doorbetaald. 

5. De werknemer in volcontinudienst die volgens dienstrooster op een feestdag arbeid moet 

verrichten, ontvangt over de maand waarin die feestdag valt een toeslag van 1,16% van 

zijn functiesalaris per gewerkt uur. 

6. Indien een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag voor een werknemer in 

volcontinudienst samenvalt met een opgenomen roostervrije dag, ontvangt hij over de 

maand waarin die feestdag valt een compensatie van 4,64 % van zijn functiesalaris. 

 

 

ARTIKEL 10 AFWEZIGHEID 

 

Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 629 van het BW bepaalde geldt voor zover 

wettelijk is toegestaan het volgende: 

 

1. Bij volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 13 be- 

  paalde van toepassing. 

 

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

kunnen verrichten, wordt de werknemer over de hieronder voor de respectievelijk bij elk 

dezer gevallen bepaalde termijnen van afwezigheid het maandinkomen doorbetaald mits 

hij zo mogelijk tenminste één dag tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan 

de werkgever, van de afwezigheid kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende 

geval bijwoont: 
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a. van de dag van overlijden tot en met de dag der begrafenis: 

-  bij overlijden en begrafenis van de echtgeno(o)t(e) of van een tot het 

gezin behorend kind of pleegkind van de werknemer. Hetzelfde geldt bij 

het overlijden van ouders of schoonouders mits hij de volledige zorg 

heeft voor alle regelingen terzake van dat overlijden. 

b. gedurende twee dagen of diensten: 

-  bij overlijden of begrafenis van één zijner ouders of niet onder a 

genoemde kinderen of pleegkinderen; 

- bij huwelijk van de werknemer; 

- bij bevalling van de echtgenote. 

c. gedurende één dag of dienst: 

-  op de dag van de begrafenis van grootouders, grootouders der 

echtgeno(o)t(e), kleinkinderen, broers, zusters, schoonouders, 

schoonzoons, schoondochters, zwagers en schoonzusters; 

- bij huwelijk één zijner kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, broers, 

zusters, ouders, schoonouders, zwagers en schoon- 

zusters; 

 -  bij het 25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer en bij het  

25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van zijn ouders en schoon- 

ouders; 

 -  bij ondertrouw van de werknemer; 

 - bij het 20-, 30- en 35-jarig dienstjubileum van de werknemer; 

-  éénmaal bij aanvaarding van een geestelijke staat door een kind of 

pleegkind van de werknemer. 

d. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot 

een maximum van twee dagen of diensten, indien een werknemer tengevolge 

van de vervulling van een buiten zijn schuld of krachtens de Wet persoonlijk 

opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te verrichten, mits deze 

vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden en onder aftrek van vergoeding 

voor salarisderving welke hij van derden zou hebben kunnen ontvangen. 

 

3. Zorgverlof 

De werknemer kan doorbetaald verlof ter hoogte van 70% van het maandinkomen 

opnemen (als bedoeld in artikel 5:1 van de Wet arbeid en zorg) gedurende twee maal de 

arbeidsduur per week op jaarbasis ten behoeve van de noodzakelijke verzorging in 

verband met ziekte van: 

 a. een inwonend (pleeg)kind tot wie de ouder in een familierechtelijke betrekking 

staat of een van de inwonende kinderen van de onder b genoemde persoon; 

 b. de echtgeno(o)te of (geregistreerde) partner met wie hij samenwoont; 

 c.  de ouder van de werknemer. 

 

4. Adoptieverlof 

 De werknemer kan onbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 3:2 van de Wet 

arbeid en zorg gedurende vier aaneengesloten weken in verband met de adoptie van een 

kind dan wel bij opname in het gezin van een pleegkind.  

De werknemer heeft gedurende deze periode recht op een uitkering die hij via de 

werkgever aanvraagt bij het UWV. 

 

5. Bevallings-/ouderschapsverlof 

a. Degene die gebruik maakt van het recht op bevallings-/ouderschaps-verlof zal 

na afloop hiervan in zijn/haar oorspronkelijke functie of gelijkwaardige functie 

worden herplaatst. 
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b. Voor degene die gebruik maakt van het recht op ouderschapsverlof en bijgevolg 

gedurende die periode minder uren per week werkt dan oorspronkelijk, zal de 

pensioenopbouw geschieden op basis van het oorspronkelijk aantal uren. De 

meerkosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever. 

c. Met betrekking tot werknemers die gebruik maken van ouderschapsverlof zal de 

werkgever doen wat in zijn vermogen ligt om te bevorderen dat eventuele 

uitkeringen krachtens de Sociale Verzekeringswetgeving gebaseerd zullen zijn 

op het dienstverband zoals dat was vóór gebruikmaking van het 

ouderschapsverlof. 

 

6. a. Indien een werknemer als officieel afgevaardigde voor een statutaire landelijke 

vergadering van één van de vakverenigingen is aangewezen, zal de werkgever 

hem op verzoek van het hoofdbestuur van deze vakvereniging verzuim met 

behoud van maandinkomen toekennen, indien en voor zover de 

bedrijfsomstandigheden de afwezigheid naar zijn oordeel toelaten. 

Als regel zal dit verzuim 3 dagen of diensten per jaar niet overschrijden. 

b. Indien het hoofdbestuur van één van de vakverenigingen de werkgever verzoekt 

een werknemer in de gelegenheid te stellen een door de vakvereniging 

georganiseerde vormings- of scholingscursus bij te wonen, zal de werkgever 

nagaan of de bedrijfsomstandigheden naar zijn oordeel verzuim toelaten. 

Als regel zal de werknemer niet meer dan 4 dagen of diensten per 2 jaar verzuim 

met behoud van maandinkomen worden toegekend. 

Het vorenstaande is niet van toepassing op cursussen en bijeenkomsten die 

dienen ter opleiding van resp. tot vakverenigingsfunctionaris(-sen). 

 

7. Het bepaalde in artikel 628 van het BW met betrekking tot doorbetaling van loon is in 

de daar bedoelde gevallen van kracht in zoverre, dat de werkgever niet gehouden is het 

maandinkomen door te betalen in de volgende gevallen: 

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

voorwaarden als geregeld in het Huishoudelijk reglement ; 

b. de invoering van een verkorte werkweek (een z.g. nul-uren week daaronder 

begrepen), mits de werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft gekregen 

en hij niet tot het aanvragen van een vergunning overgaat dan nadat met de 

vakverenigingen overleg is gepleegd. Partijen achten een termijn van een week 

voor dit voorafgaand overleg voldoende; 

c. de verlenging van een verkorte werkweek (een z.g. nul-uren week daaronder 

begrepen), mits, wanneer het betreft een verlenging die ten aanzien van de 

aantallen erbij betrokken werknemers en/of het aantal uren dat verkort zal 

worden gewerkt, afwijkt van de oorspronkelijke vergunning, de werkgever de 

hierboven sub b omschreven procedure zal hebben gevolgd en wanneer het 

betreft een verlenging waarbij de oorspronkelijke vergunning ongewijzigd 

wordt overgenomen, hij de vakverenigingen tijdig - d.w.z. tenminste één week - 

vóór het ingaan van de verlenging daarvan mededeling doet. 

In de gevallen waarin het ‘loon’ moet worden doorbetaald, wordt daaronder 

verstaan het maandinkomen, tenzij partijen bij deze overeenkomst een 

afwijkende regeling treffen. 
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ARTIKEL 11 VAKANTIE 

 
 

1. Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 

 
2. De werknemer verwerft over een volledig kalenderjaar een wettelijk recht op vakantie met 

behoud van het voor hem geldende maandinkomen van vier keer de gemiddelde arbeidsduur 

per week (zijnde 20 dagen bij een voltijd arbeidsovereenkomst). 

 

3. Naast de vakantiedagen zoals bedoeld in lid 2, verwerft de werknemer over een volledig 

kalenderjaar een bovenwettelijk recht op vakantie met behoud van het voor hem geldende 

maandinkomen. Voor de werknemer die op 1 januari van het betreffende vakantiejaar 

minimaal 1 jaar in dienst van werkgever is en de leeftijd heeft: 

a. tot 40 jaar:       5 vakantiedagen van 8 uur; 

b 40 jaar tot 45 jaar, of 

      bij vijf ononderbroken dienstjaren:   6 vakantiedagen van 8 uur; 

c. 45 jaar tot 50 jaar, of 

      40 jaar en ouder is en vijf onderbroken dienstjaren heeft: 7 vakantiedagen van 8 uur; 

d.  50 jaar en ouder, of 

      45 jaar en ouder is en vijf onderbroken dienstjaren heeft: 8 vakantiedagen van 8 uur; 

e. 50 jaar en ouder is en vijf onderbroken dienstjaren heeft: 9 vakantiedagen van 8 uur. 

 

In afwijking van bovenstaande geldt voor de werknemer die op 1 januari van het betreffende 

kalenderjaar jonger is dan 19 jaar en leerplichtig  c.q. werkzaam is als partieel leerplichtige 

werknemer, dan geldt voor hem het bepaalde in bijlage III.  

 

4. De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is, dan 

wel op grond van zijn individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur is 

gewijzigd, heeft recht op een evenredig deel van de onder leden 2 en 3 bedoelde vakantie.  

Bij de toepassing van dit lid geldt voor de werknemer die minimaal 1 maand of langer in 

dienst is geweest, dat bij indiensttreding voor de 16
e
  dag of beëindiging van het 

dienstverband ingaande op of na de 16
e
 dag van de betreffende maand, dan de lopende 

maand als geheel wordt aangehouden. 

 

5. De werknemer dient in beginsel alle aan hem toekomende vakantiedagen op te nemen in het 

vakantiejaar waarin ze worden verworven. Het tijdstip van de vakantie wordt door de 

werkgever vastgesteld overeenkomstig de wens van de werknemer, tenzij de 

bedrijfsomstandigheden zich naar het oordeel van de werkgever daartegen verzetten. 

In afwijking van de vorige volzin geldt, dat de werkgever tot maximaal 1 vakantiedag van 8 

uur in overleg met de ondernemingsraad aan het begin van het vakantiejaar  als 

(collectieve) vakantiedag kan inroosteren  

 

6. De werknemer heeft recht op een aaneengesloten vakantie binnen een tijdvak van 21 

opeenvolgende kalenderdagen, mits de werknemer over voldoende saldo aan vakantie 

beschikt.  

Uitsluitend voor de werknemer vast werkzaam in volcontinudienst geldt, dat hij gedurende 
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zijn vakantie ten minste 4 zaterdagen en zondagen en ten hoogste 6 zaterdagen en zondagen 

kan opnemen. 

De aaneengesloten vakantie wordt in beginsel toegekend in de periode ingaande op 1 mei 

en eindigend op 30 september van het betreffende vakantiejaar. De werkgever kan bepalen 

dat de werknemer behoudens in geval van overmacht de aanvraag voor een vakantie 

indient, voor een bepaalde termijn voor aanvang van de gewenste vakantie.  

 

7. Indien over een tijdvak geen loon is verschuldigd, wordt over dit tijdvak geen recht op 

vakantie opgebouwd, tenzij een van de situaties zoals genoemd in artikel 7:635 BW zich 

voordoet, te weten: 

a. volledige arbeidsongeschiktheid; 

b. zwangerschap en bevallingsverlof; 

c. andere redenen genoemd in artikel 7: 635 BW. 

In de onder a. en b. bedoelde gevallen worden wettelijke vakantierechten verworven over 

de wettelijk vastgestelde periode, en bovenwettelijke vakantierechten slechts over de laatste 

zes maanden waarin geen arbeid wordt verricht.  

 

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

a. Dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om één der redenen genoemd 

in artikel 10 lid 2 sub a, b, c en d tellen niet als vakantiedagen. 

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

vastgestelde vakantie, zullen de dagen waarop die verhindering zich voordoet, wél als 

vakantiedagen worden geteld indien de werknemer niet vóór de aanvang van die 

vastgestelde vakantie aan de werkgever heeft medegedeeld dat die verhindering zich 

zou voordoen.   

Indien het in de gevallen van artikel 10, lid 2, sub a, b en c voor zover het gevallen van 

overlijden, begrafenis en bevalling betreft, en sub d niet mogelijk is de mededeling 

vooraf te doen, kan deze ook tijdens de vakantie, en wel zo spoedig mogelijk 

plaatsvinden. 

Het vereiste van voorafgaande mededeling geldt evenmin indien de verhindering te 

wijten is aan ziekte ontstaan tijdens de aaneengesloten vakantie van de werknemer, 

mits de werknemer de werkgever daarvan onmiddellijk verwittigt, deze ziekte 

krachtens de bepalingen van de Ziektewet is vastgesteld en de werknemer aannemelijk 

maakt dat hij door de ziekte zodanig in zijn bewegingsvrijheid was beperkt, dat de 

bedoeling van de vakantie daardoor in genen dele tot haar recht kon komen. 

c. Indien ingevolge het sub b bepaalde aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen niet als 

zodanig worden gerekend, zal de werkgever na overleg met de werknemer nieuwe data 

vaststellen waarop die dagen alsnog kunnen worden opgenomen. 

d. Indien de aaneengesloten vakantie samenvalt met een feestdag als bedoeld in artikel 9, 

waarop vrijaf met behoud van maandinkomen wordt gegeven, zal de aaneengesloten 

vakantie van de betrokken werknemer dienovereenkomstig worden verlengd, tenzij de 

werkgever of de werknemer er de voorkeur aan geeft een overeenkomend aantal 

vakantiedagen toe te kennen c.q. op te nemen. 

 

9. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal werknemer, voor zover de 

bedrijfsomstandigheden dit naar oordeel van de werkgever toestaan in de gelegenheid 

worden gesteld de hem nog toekomende vakantierechten op te nemen. Deze vakantie mag 

echter niet eenzijdig in de termijn van opzegging worden vastgesteld. Een eventueel tekort 

of overschot aan vakantierechten bij het einde van de arbeidsovereenkomst, zal bij de 
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eindafrekening worden verrekend. 

 

10. De werkgever is op verzoek van de werknemer verplicht aan de werknemer een verklaring 

uit te reiken  waaruit blijkt over welk tijdvak de werknemer bij het einde van de 

arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft. Indien de werknemer een nieuwe 

arbeidsovereenkomst aangaat, heeft hij tegenover de nieuwe werkgever aanspraak op 

vakantie zonder loon gedurende het tijdvak waarover hij blijkens een verklaring zoals 

bedoeld in de vorige volzin nog aanspraak op vakantie heeft. 

Voor de werknemer die bij werkgever in dienst treedt, geldt dat hij bij aanvang van het 

dienstverband de schriftelijke verklaring verstrekt, zoals afgegeven door (vorige) werkgever 

aangaande zijn hoeveelheid (onbetaalde) vakantiedagen waarop hij aanspraak heeft.  

 

11. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen zulks conform de wet. Bovenwettelijke 

vakantiedagen alsmede vakantiedagen verworven voor 1 januari 2012 vervallen na 5 jaar. 

 

12. Indien een werknemer vast werkzaam in volcontinudienst een vakantiedag van 8 uur 

opneemt op een doordeweekse feestdag (maandag tot en met vrijdag), wordt met behoud 

van het maandloon per verzuimd uur een toeslag betaald van 0,58% van het voor hem 

geldende functiesalaris. 

 

13. Iedere werknemer heeft het recht om per kalenderjaar zes vrije dagen te kopen. Hiervoor 

wordt bij de salarisbetaling een bedrag ingehouden van 5,7% van het maandinkomen. Deze 

inhouding heeft geen effect op de vakantietoeslag, de uitkering 13e maand en de 

pensioengrondslag. 

Het niet gebruikte recht op het kopen van dagen vervalt aan het einde van het jaar. 

 

14. Verlofspaarregeling (vervallen) 
In het bedrijf van de werkgever is een verlofspaarregeling van kracht. Voor de inhoud 

hiervan wordt verwezen naar bijlage VII. 

Dit lid vervalt met ingang van 1 oktober 2012, onder de voorwaarde dat opgebouwde 

aanspraken van voor 1 oktober 2012 zulks conform de regeling worden gerespecteerd. 

 

 

ARTIKEL 12 VAKANTIETOESLAG EN UITKERING 13e MAAND 

 

1. De werknemer die op 1 januari van het vakantiejaar in dienst is van de werkgever, 

ontvangt uiterlijk 1 mei van het vakantiejaar een vakantietoeslag van 8% van 12-maal 

het voor hem per 1 april geldende maandinkomen. De vakantietoeslag bedraagt op 

jaarbasis bezien ten minste  € 1.878,61 indien en voor zover het betreft: 

a. werknemers van 22 jaar en ouder; 

b. gehuwde werknemers en kostwinners beneden 22 jaar. 

In deze vakantietoeslag zijn inbegrepen eventuele vakantie-uitkeringen 

krachtens de sociale verzekeringswetten. 

2. De werknemer die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst is van de 

werkgever, ontvangt bij de salarisbetaling over de maand december een uitkering van 

éénmaal het voor hem op 1 december geldende maandinkomen. 

3. De werknemer wiens dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar aanvangt of 

eindigt, ontvangt een evenredig deel van de in lid 1 bedoelde vakantietoeslag en de in lid 

2 bedoelde uitkering, waarbij voor de vaststelling van het aantal maanden dienstverband 

het bepaalde in artikel 11 lid 4 sub a van toepassing is. 
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Bij beëindiging van het dienstverband wordt de vakantietoeslag resp. de uitkering 

berekend op basis van het maandinkomen dat voor de werknemer geldt op de laatste dag 

van de dienstbetrekking. 

 

 

ARTIKEL 13 ARBEIDSONGESCHIKTHEID DOOR ZIEKTE OF ONGEVAL 

WAARBIJ DE EERSTE ZIEKTEDAG LIGT OP OF NA 1 JANUARI 2004. 

 

Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 

bedongen arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004, gelden 

voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luiden vanaf 1 januari 

2004), de Wet Arbeid en Zorg en de Wet op Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), 

voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 

1. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 

Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 weken van de 

wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70 % van het maandinkomen, tot 

maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de 

Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. 

 

2. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling in de eerste periode van 52 weken 

Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 

BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling 

tot 100% van het bruto maandinkomen.  

 

3. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 

Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 

BW zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de 

werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet SV, worden 

doorbetaald. 

 

4. Indien werknemer voldoet aan de verplichtingen die aan hem worden gesteld in het 

kader van de Wet Verbetering Poortwachter zal de hierboven onder 3 genoemde 

wettelijke doorbetaling worden aangevuld tot 100% van het bruto maandinkomen 

gedurende maximaal 52 weken. 

 

5. De in de leden 1 tot en met 4 bedoelde uitkering c.q. aanvulling worden niet of niet meer 

uitgekeerd indien: 

a. de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan eigen schuld van de werknemer; 

b. er sprake is van misbruik van de zijde van de werknemer; 

c. de werknemer naar oordeel van de werkgever, de controlerend arts of de 

lekencontroleur, de gegeven voorschriften niet stipt naleeft; 

d. de werknemer aan de controlerend arts of de lekencontroleur niet de gevraagde 

inlichtingen verstrekt resp. de des verlangde toegang tot zijn woning verschaft. 

 

6. a. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 vindt geen toepassing indien en voor 

zover de werknemer ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid jegens één of meer 

derde(-n) een vordering tot schadevergoeding wegens salarisderving kan doen 

gelden. 

b. Indien en voor zover echter de werknemer zijn recht op schadevergoeding als 

onder a bedoeld, ten belopen van het bedrag van de in de leden 1 tot en met 4 

bedoelde uitkering c.q. aanvulling aan de werkgever overdraagt, zal de 

werkgever aan de werknemer voorschotten uitkeren tot het beloop van die 

uitkering c.q. aanvulling. 
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b. Hetgeen de werkgever op grond van het sub b bepaalde van de  

derde(-n) als schadevergoeding ontvangt wordt met de door de werknemer 

ontvangen voorschotten verrekend. 

 

7. Werkgever zal zich, onder meer door zorgvuldig ziekteverzuimbeleid, blijven inspannen 

om de instroom in de WIA tot een minimum te beperken. 

Bij gedeeltelijke arbeids(on)geschiktheid blijft werkgever zich maximaal inspannen om 

intern een passende oplossing voor betrokkene te vinden. Bij arbeidsongeschiktheid < 

35% zal getracht worden zoveel als mogelijk het dienstverband te handhaven met zoveel 

mogelijk behoud van inkomen. 

Bij arbeidsongeschiktheid 35%-80% zullen de inspanningen zich richten op het intern 

herplaatsen en een verdiencapaciteit van meer dan 50%. 

Indien externe re-integratie met de betrokken werknemer wordt besproken, kan deze 

zich desgewenst laten bijstaan door een deskundige van de vakbond, waarbij het de 

intentie is om tot een maatwerkoplossing te komen. 

 

 

ARTIKEL 14 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

In het bedrijf van de werkgever is een Huishoudelijk Reglement van kracht. 

 

 

ARTIKEL 15 VORMING EN SCHOLING 

 

1. Aan niet leerplichtige werknemers tot en met 18 jaar wordt, indien en voorzover zij 

deelnemen aan vak- dan wel algemeen vormend onderwijs, maximaal één dag per week 

vrijaf met behoud van salaris gegeven. 

2. In het ondernemingsbeleid is permanente bedrijfs-, functie- en loopbaangerichte 

scholing vanzelfsprekend. Scholing kan bestaan uit opleiding en/of cursussen. Om het 

volgen van scholing te stimuleren, kent het bedrijf een subsidieregeling, die met de 

ondernemingsraad is overeengekomen. 

Over opleidingen in algemene zin wordt periodiek overleg gepleegd met de vakbonden. 

3. Het onderwerp scholing is een vast onderwerp bij de beoordelingsgesprekken. Elke 

werknemer heeft het recht om zich maximaal één keer per vier jaar te laten testen op 

geschiktheid voor andere taken en opleidingsbehoeften. Afdelingschefs kunnen 

werknemers ook verzoeken zich te laten testen. Een dergelijke test moet leiden tot een 

plan van aanpak dat door beide partijen geaccordeerd moet worden. 

4. De werkgever zal actief participeren in de door Deltalinqs ontplooide initiatieven op het 

gebied van scholing en arbeidsmarkt. 

5. In overleg tussen werkgever en werknemer kan worden besloten om het instrument 

Erkenning Verworven Competenties (EVC) in te zetten ten behoeve van een 

opleidingsprogramma. Indien werkgever een verzoek van werknemer om gebruik te 

maken van EVC afwijst, zal hij deze afwijzing schriftelijk en gemotiveerd aan 

werknemer mededelen.  

Tijdens het periodiek overleg zal werkgever vakbonden informeren over de wijze 

waarop gebruik is gemaakt van EVC alsmede inzicht geven in aantal toekenningen en 

afwijzingen. 

 

 

ARTIKEL 16 SENIORENREGELING 

 

1. Aan werknemers van 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 resp. 64 jaar wordt per periode van 12 

maanden, aanvangende op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de 

desbetreffende leeftijd is bereikt, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resp. 9 extra vrije dagen c.q. diensten 
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toegekend. Betreft het werknemers in de volcontinudienst, dan bedraagt het aantal extra 

vrije diensten 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 resp. 10. 

2. a. Onverlet de regeling vervat in lid 1 heeft de werknemer van 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63 resp. 64 jaar het recht op basis van vrijwilligheid per periode van 

12 maanden, aanvangende op de eerste dag van de maand volgend op die waarin 

de desbetreffende leeftijd is bereikt, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, resp. 36 gehele 

dagen of diensten vrij te nemen; over opgenomen dagen/diensten wordt 85% 

van het naar rato geldend functiesalaris betaald. 

Opgenomen dagen/diensten hebben geen negatieve invloed op de bedragen 

waarover de werkgever en werknemer pensioenpremie betalen noch op de 

ploegentoeslag noch op de jaarlijkse uitkeringen, waaronder begrepen de 

vakantietoeslag. 

b. Extra vrije dagen/diensten die aan het einde van de desbetreffende periode van 

12 maanden niet zijn opgenomen, vervallen. 

c. Extra vrije dagen/diensten kunnen niet worden opgenomen op zaterdagen, 

zondagen en feestdagen. 

3. Werknemers in de volcontinudienst van 63 jaar en ouder, die ten minste een maand 

tevoren schriftelijk de wens daartoe hebben kenbaar gemaakt, zullen worden 

tewerkgesteld in de dagdienst. Alsdan zal op hen van toepassing zijn het gestelde in 

artikel 8 lid 2 sub d1; de pensioenaanspraken zullen daarmee onverlet blijven. 

4. Aan de werknemer zal binnen de periode van 2 jaar voorafgaande aan het bereiken van 

de pensioendatum als bedoeld in artikel 4 lid 6b, resp. voorafgaande aan het tijdstip van 

zijn eventueel vervroegd pensioen, op zijn desbetreffende verzoek tot maximaal 5 dagen 

c.q. diensten betaald verzuim worden toegekend voor deelname aan een cursus ter 

voorbereiding op zijn postactieve levensfase. De werkgever neemt de cursuskosten van 

de werknemer en diens eventuele levenspartner voor zijn rekening. 

 

 

ARTIKEL 17 SOCIAAL JAARVERSLAG 

 

De werkgever zal jaarlijks een verslag betreffende het gevoerde sociale beleid opstellen. Dit 

verslag zal ten minste een maand vóór de bespreking in de ondernemingsraad aan de leden van 

de ondernemingsraad en aan het personeel ter beschikking worden gesteld. 

Teneinde ook de vakverenigingen te informeren over het gevoerde sociale beleid, zal hun dit 

verslag eveneens worden toegezonden. 

 

 

ARTIKEL 18 BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS 

 

1. De werkgever erkent het recht van de werknemer op een veilige  

arbeidsplaats en treft de nodige maatregelen teneinde deze veilige arbeidsplaats 

redelijkerwijs te verwezenlijken. 

2. De werkgever is gehouden de werknemer op de hoogte te stellen van de te onderkennen 

specifieke gevaren welke in diens arbeidssituatie kunnen optreden en van de 

veiligheidsmaatregelen die met het oog daarop worden getroffen en ziet toe op de 

naleving van de veiligheidsvoorschriften. 

3. De werkgever zal ten sterkste bevorderen dat onderzoek wordt verricht naar de toxische 

(waaronder mutagene) eigenschappen van de stoffen die in de productieprocessen van 

de onderneming worden gebruikt en waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen 

dat deze stoffen gevaar voor de gezondheid van de werknemer zouden kunnen 

opleveren. 

4. De werkgever draagt zorg voor periodieke medische keuring van de werknemers die 

daarvoor in aanmerking komen. 
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5. De werkgever zal zoveel als in zijn vermogen ligt de blootstelling van de werknemers 

aan stoffen waarvan algemeen erkend is dat zij voor de mens kankerverwekkend en/of 

mutageen zijn, tegengaan. 

6. De werknemer heeft het recht een opdracht niet uit te voeren indien niet aan de 

bedrijfsveiligheidsvoorschriften is voldaan of wanneer zich daarbij een situatie voordoet 

die een zo ernstig onmiddellijk gevaar voor zijn leven of gezondheid oplevert dat van 

hem in redelijkheid niet kan worden geëist dat hij die opdracht uitvoert. Hij dient 

daarvan onmiddellijk zijn chef in kennis te stellen. 

 

 

ARTIKEL 18A KWALITEIT VAN DE ARBEIDSPLAATS/VEILIGHEID, 

GEZONDHEID EN MILIEU 

 

1. De werkgever zal op basis van zijn veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid 

en aan de hand van jaarplannen en -verslagen ter zake, die hij met de Ondernemingsraad 

en de vakverenigingen bespreekt, aandacht blijven besteden aan de kwaliteit van de 

arbeidsplaats, waaronder mede zijn begrepen de inhoud van het werk, de veiligheid en 

de gezondheid van de werknemer, en aan een doelmatig milieubeheer en waar 

redelijkerwijs mogelijk, maatregelen nemen ter verbetering. 

2. a. De werkgever zal zorgen voor de noodzakelijke voorlichtings- en 

trainingsactiviteiten, gericht op de veiligheid en gezondheid en het milieubeheer 

in de onderneming en de daarvoor vereiste interne en externe deskundigheid ter 

beschikking stellen. 

b. De werknemers zullen tevens de mogelijkheden worden geboden zich in of door 

hun arbeid te ontwikkelen. 

Voorts zal de werkgever zorgdragen voor de eventueel noodzakelijke her- of 

bijscholing van de werknemers; de werknemers zullen daaraan positief 

meewerken. 

 Met het oog hierop zullen per werknemer (gemiddeld) ten minste  

3 werkdagen of diensten per jaar worden besteed aan training, scholing en/of 

voorlichting. 

3. De werkgever zal planmatig de veiligheids- en milieurisico’s inventariseren en 

beoordelen, de nodige maatregelen treffen ter vermijding van risico’s en plannen 

dienaangaande bespreken met de Ondernemingsraad. 

Tevens zullen deze plannen bij de vakverenigingen aan de orde worden gesteld. 

4. Bij de aanpak ter beperking van risico’s zal in eerste instantie naar oplossingen 

aan de bron worden gezocht. 

5. De werkgever zal de bewustwording en het gedrag van de werknemers op het gebied 

van veiligheid, gezondheid en milieu voortdurend bevorderen. De werknemers zullen 

handelen overeenkomstig het ondernemingsbeleid en de specifieke voorschriften van de 

werkgever en de wetgever met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. 

6. De werknemers kunnen te allen tijde aangelegenheden betreffende de veiligheid, 

gezondheid en het milieu bespreken met hun lijnchef en vervolgens, indien nodig, met 

de gespecialiseerde deskundige diensten van de onderneming, dan wel de onderwerpen 

inbrengen in het werkoverleg of het overleg met de Ondernemingsraad. Dit laat onverlet 

het recht van de werknemer zich ter zake te laten bijstaan door een bestuurslid van de 

BLG van zijn vakvereniging. 

7. Indien de werkgever overweegt in het kader van de wettelijke Subsidieregeling 

Arbeidsplaatsenverbetering een subsidie aan te vragen, zal hij de vakverenigingen 

daarvan in een zo vroeg mogelijk stadium in kennis stellen. 
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ARTIKEL 19 BONDSWERK OP HET NIVEAU VAN DE ONDERNEMING 

 

Het bondswerk op het niveau van de onderneming is tussen partijen geregeld in een 

afzonderlijke regeling. 

 

 

ARTIKEL 20 PENSIOENREGELING 

 

1. In het bedrijf van de werkgever is een pensioenregeling van kracht, waaraan de 

deelneming door de werknemers die in dienst zijn van de werkgever, verplicht is 

volgens de desbetreffende toetredingsbepalingen. 

2. Wijzigingen in de pensioenregeling betrekking hebbende op de werknemersbijdrage in 

de premie of de hoogte van de uitkeringen kunnen alleen worden doorgevoerd in overleg 

met de vakverenigingen. 

3. De reductie van 0,9% van de werknemerspremie in 2003 is de compensatie voor de 

afschaffing (van het werkgeversdeel) van de premiespaarregeling. 

 

 

ARTIKEL 21 WERKGELEGENHEIDSBELEID 

 

1. Werkgelegenheid 

a. De werkgever onderkent dat het behoud en waar mogelijk uitbreiding van, 

alsmede verbetering in de kwaliteit van de werkgelegenheid van belang is voor 

de werknemers en voor de gemeenschap. Het beleid van de werkgever is erop 

gericht de werknemer zoveel als redelijkerwijze in zijn vermogen ligt op langere 

termijn in zijn onderneming werkgelegenheid te bieden. 

De werkgever streeft ernaar dat bij eventueel noodzakelijke vermindering van 

werkgelegenheid gedwongen collectief ontslag zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. 

b. Indien de orderpositie ernstig wordt aangetast of zich bij de aanvang van het 

contract niet voorziene externe factoren voordoen, waardoor de werkgever 

meent tot maatregelen te moeten overgaan die een nadelige invloed hebben op 

de werkgelegenheid, zal hij overleg met de vakverenigingen openen teneinde de 

daaruit voor de desbetreffende werknemers resulterende gevolgen te regelen. 

c. Indien de werkgever meent wegens slapte in het bedrijf of wegens reorganisatie 

tot overplaatsing van een aantal werknemers te moeten overgaan, zal hij, indien 

mocht blijken dat daardoor de inkomenspositie en de 

ontplooiingsmogelijkheden van bepaalde werknemers in gevaar komen overleg 

met de vakverenigingen openen teneinde de daaruit voor de werknemers 

resulterende gevolgen te regelen. 

d. 1. Indien de werkgever overweegt: 

  –  een fusie aan te gaan; 

  – een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten; 

  –  de bezetting van de werknemers ingrijpend te herzien, 

      en/of; 

–  een reorganisatie van de onderneming door te voeren met 

sociale consequenties voor de werknemers, zal hij de 

vakverenigingen zo spoedig mogelijk inlichten, en, indien er 

gevolgen voor de werknemers zijn te verwachten, met de 

vakverenigingen overleg plegen hoe die gevolgen zullen 

worden opgevangen. In het kader van dit overleg zal zo nodig 

een sociaal plan worden opgesteld, waarin wordt aangegeven 

met welke belangen van de betrokken werknemers in het 
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bijzonder rekening dient te worden gehouden en welke 

maatregelen dienen te worden getroffen. 

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

fusiegedragsregels, voor zover van toepassing, respectievelijk van de 

Wet op de Ondernemingsraden, zal de werkgever, tenzij zwaarwichtige 

belangen van de onderneming zich daartegen verzetten, de 

ondernemingsraad en de vakverenigingen inlichten omtrent de 

overwogen maatregel. 

3. De werkgever zal de maatregelen waartoe is besloten en de eventueel 

daaruit voor de betrokken werknemers voortvloeiende sociale gevolgen 

met de vakverenigingen en de ondernemingsraad bespreken. In het 

kader van dit overleg zal een sociaal plan worden opgesteld waarin 

wordt aangegeven met welke belangen van de betrokken werknemers in 

het bijzonder rekening dient te worden gehouden en welke maatregelen 

dienen te worden getroffen. 

 

2. Bespreking werkgelegenheidsaspecten 

a. Eenmaal per jaar, buiten de CAO-onderhandelingen, en tussentijds bij 

belangrijke ontwikkelingen, zal de werkgelegenheidssituatie van de 

onderneming met de vakverenigingen worden besproken. 

b. De werkgever zal voor die investeringen, waarvoor een vergunning is vereist 

krachtens de Wet Selectieve Investeringen, zowel andere investeringen waarvan 

invloed op de werkgelegenheid uitgaat, vóór hij aan de desbetreffende instanties 

de voor die vergunning vereiste gegevens toezendt, daarvan een afschrift zenden 

aan de vakverenigingen. Op een desbetreffend verzoek van de vakverenigingen 

zal de werkgever deze gegevens met hen bespreken. 

c. Bij nieuwe en herinvesteringen zal aan de vakverenigingen worden meegedeeld 

wat de omvang zal zijn van het aantal arbeidsplaatsen. 

d. De werkgever zal, alvorens een definitieve opdracht te geven aan een extern 

adviesbureau om een onderzoek in te stellen met betrekking tot de organisatie 

van de onderneming, indien aan een dergelijk onderzoek voor de betrokken 

werknemers sociale consequenties zijn verbonden, overleg voeren met de 

vakverenigingen. Ten aanzien van de procedure met betrekking tot de uitvoering 

van het onderzoek en van de informatie van de betrokken werknemers daarover, 

zal de werkgever overleg voeren met de vakverenigingen. 

 

3. Bezetting van de arbeidsplaatsen 

a. Ingeleende arbeidskrachten 

De werkgever zal in zijn onderneming in principe aan personeel van derden 

geen werkzaamheden opdragen, welke onder normale omstandigheden door 

eigen personeel kunnen worden uitgevoerd. 

Alleen werkzaamheden die niet onder normale omstandigheden door eigen 

personeel kunnen worden uitgevoerd, kunnen door personeel van een bonafide 

werkgever, waarmee een aannemingsovereenkomst is aangegaan, worden 

uitgevoerd. 

 Niet onder normale omstandigheden worden verstaan: 

 –  nieuwbouw; 

 –  shutdown; 

–  werkzaamheden van tijdelijke aard, waaronder piekwerkzaamheden; 

–  specialistische functies, waarvoor niet een vol jaar emplooi is; 

–  werkzaamheden waarvoor op korte termijn geen eigen werknemers te 

krijgen zijn; 

–  overbrugging van pieken in ziekteverzuim en in vakantieopname. 
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Dit geldt eveneens voor ingeleend personeel, waaronder wordt verstaan de 

natuurlijke personen die anders dan ter uitvoering van, respectievelijk in het 

kader van een door de werkgever met een derde gesloten 

aannemingsovereenkomst, werkzaamheden verrichten in de onderneming van 

de werkgever, zonder met deze een dienstverband te hebben aangegaan. 

De werkgever zal een ingeleende arbeidskracht geen werkzaamheden laten 

verrichten gedurende een langere periode dan zes maanden. 

b. Vacatures 

1. Bij het ontstaan van vacatures worden eerst de werknemers die reeds in 

dienst zijn van de onderneming in de gelegenheid gesteld daarnaar te 

solliciteren, alvorens wordt overgegaan tot externe werving. 

2. De werkgever zal de vacatures waarvoor externe werving moet 

plaatsvinden, melden bij het UWV Werkbedrijf. Indien de vacatures 

niet langer bestaan, zal dat aan het UWV Werkbedrijf worden kenbaar 

gemaakt. 

c. Deeltijdarbeid 

1. Voltijd arbeid die zich naar het oordeel van de werkgever daartoe leent 

en waarvoor ook overigens de praktische mogelijkheden aanwezig zijn, 

kan in deeltijdarbeid (duo-functies) worden verricht. 

2. Verzoeken om in deeltijd te mogen werken worden met inachtneming 

van de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) toegewezen, tenzij inhoud 

en bezetting van de functie dat echt beletten.  

Afwijzing van dergelijke verzoeken zal schriftelijk worden 

gemotiveerd. De werknemer kan deze afwijzing voorleggen aan de 

vertrouwenscommissie. 

3. De werkgever zal zich inspannen om deeltijdarbeid in de orga- 

  nisatie te bevorderen. 

4. Voor deeltijdarbeid geldt dat het te werken aantal uren per week niet 

minder zal bedragen dan 40% van het aantal uren voor een volledig 

dienstverband. 

5. Voor deeltijdarbeid blijft de CAO van toepassing, met dien verstande 

dat het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden naar rato van de 

overeengekomen arbeidsduur worden aangepast. 

 

4. Overwerk 

Overwerk zal zoveel mogelijk worden beperkt. 

 

5. Kwetsbare groepen 

a. Een werknemer die wegens gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid niet meer in staat 

is zijn oorspronkelijke functie uit te oefenen zal, zo nodig met behulp van 

scholing, indien mogelijk in een gelijkwaardige en volwaardige functie binnen 

de onderneming worden herplaatst. 

b. Het (her)plaatsingsbeleid van de werkgever zal erop zijn gericht dat mensen in 

de kwetsbare arbeidsmarktgroepen, te weten mensen met een WAO/WGA-

uitkering, langdurig werklozen, jeugdigen en vrouwen, voor vacatures in 

aanmerking komen. 

 

6. Informatie 

Eenmaal per jaar, buiten de CAO-onderhandelingen, zal aan de vakverenigingen de 

volgende schriftelijke informatie worden verschaft: 

– het personeelsverloop en de vervanging daarvan; 

–  de verhouding tussen eigen en vreemd personeel; 

–  het aantal arbeidsplaatsen, onderverdeeld in salarisgroep en aantal periodieken 

en in soort van ploegendienst; 
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–  overwerk; 

–  vervroegd uittreden; 

– leerlingen; 

–  parttime arbeid; 

–  arbeidsgehandicapte werknemers. 

 

 

ARTIKEL 22 TUSSENTIJDSE HERZIENING VAN DEZE COLLECTIEVE  

           ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

1. In geval van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaaleconomische 

verhoudingen in Nederland zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze 

collectieve arbeidsovereenkomst wijzigingen in de salarisbepalingen aan de orde te 

stellen. 

2. In geval het overleg tussen partijen over de vraag of er inderdaad sprake is van 

ingrijpende veranderingen in de algemene sociaaleconomische verhoudingen in 

Nederland niet binnen 4 weken tot overeenstemming heeft geleid, zal over deze vraag 

een advies van de Stichting van de Arbeid worden gevraagd, dat partijen zal binden. 

3. Indien na ontvangst van het in lid 2 bedoelde advies van de Stichting van de Arbeid niet 

binnen 2 maanden tussen partijen overeenstemming wordt bereikt over de voorgestelde 

wijzigingen, zijn partijen bevoegd deze collectieve arbeidsovereenkomst met een 

termijn van twee maanden per aangetekende brief aan alle overige partijen op te zeggen. 

 

 

ARTIKEL 23 INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DEZE COLLECTIEVE 

ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2012 en eindigt zonder dat 

opzegging is vereist op 30 juni 2013. 

Aldus overeengekomen: 

 

Partij ter ene:      Partijen ter andere zijde: 

 

 

Huntsman Holland BV te    CNV Vakmensen te Utrecht 

Rotterdam 

de directie       

 

 

      FNV Bondgenoten te Utrecht 
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BIJLAGE I    FUNCTIELIJST 

 

Groep 1 (0 tot 20 punten) 

Onbezet 

 

Groep II (20 tot 40 punten) 

Onbezet 

 

Groep III (40 tot 60 punten) 

Onbezet 

 

Groep IV (60 tot 80 punten) 

Operator IV   

 

Groep V (80 tot 100 punten) 

Administrative Asst.(Weegbrug) 

Laboratory Assistant D   

Administrative Assistant D   

Assistant Storekeeper  

Fitter C   

Electrician C   

Operator III   

Productie Planner D   

 

Groep VI (100 tot 120 punten) 

Junior Secretaresse   

Laboratory Assistant C   

Customer Operations Coördinator C   

Asst. Management Accountant C   

Operator II   

Lead Operator Formulations   

Site Utility Operator   

Productie Planner C   

Administrative Assistant C   

Fitter B   

Electrician B  

Storekeeper  

Security Guard 

Procurement Assistant Raw Materials 

Invoice Registration Clerk 

 

Groep VII (120 tot 140 punten) 

Secretaresse   

Customer Operations Coördinator   

Laboratorium Assistant B   

Formulation Lab. Assistant   

Allround Laborant   

Operator I   

Lead Operator Variants   

Senior Operator Polyolen   

Electrician A   

Fitter A   

Storekeeper   

Asst. Management Accountant B   

Administrative Assistant B   

Waarnemend Chief Guard  

Public Relations Assistant  

Invoice Registrator  

Acc. Payable Accountant  

Admin. Clerk Cash & Banks  

Expediter 

Invoice Control Assistant 

Accounts Receivable Accountant CAT 

 

Groep VIII (140 tot 160 punten) 

Administrative Assistant A   

Senior Secretaresse   

Facilitair Laboratorium Assistant   

Customer Operations Coördinator   

Asst. Management Accountant A   

Senior Operator MDI   

Allround Operator  

Sr. Allround Laborant   

Safety & Training Assistant   

Shift Leader  

Personnel Assistant  

Fitter AA  

Chief Storekeeper  

Technische Archiefbeheerder  

Accounts Receivable Accountant ST 

Sr. Invoice Control Assistant 
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BIJLAGE II   SALARISSCHALEN 

 

 

 
 

 

FUNKTIESALARISSCHALEN  vanaf 1 april 2011 
(inclusief 1,50% verhoging). 

A-schaal I II III IV V VI VII VIII 

21 1789 1819 1865 1905 1980 2057 2175 2326 
22 2229 2332 2455 

B-schaal I II III IV V VI VII VIII 
0 1987 2021 2073 2116 2200 2286 2417 2584 
1 2018 2050 2105 2152 2238 2327 2461 2630 
2 2045 2080 2139 2188 2278 2372 2505 2676 

3 2075 2111 2171 2225 2317 2417 2553 2728 
4 2106 2143 2206 2265 2361 2463 2599 2782 
5 2138 2174 2241 2304 2405 2510 2648 2834 

6 2169 2208 2278 2346 2450 2599 2698 2887 
7 2242 2317 2388 2499 2609 2748 2942 
8 2659 2800 2997 

9 2853 3054 

Funktiesalarissen  
na 3 jaar op max funktiejaren (in dezelfde schaal). 

  2191 2265 2340 2412 2524 2686 2882 3085 

Funktiesalarissen  
na 6 jaar op max funktiejaren (in dezelfde schaal). 

2212 2287 2364 2436 2549 2712 2910 3115 

Funktiesalarissen  
na 9 jaar op max funktiejaren (in dezelfde schaal). 

2234 2309 2387 2460 2574 2739 2939 3146 



 - 30 - 

FUNKTIESALARISSCHALEN  vanaf 1 juli 2012 
(inclusief 1,75% verhoging). 

A-schaal I II III IV V VI VII VIII 

21 1.820        1.851        1.898        1.938        2.015        2.093        2.213        2.366        
22 2.268        2.373        2.498        

B-schaal I II III IV V VI VII VIII 
0 2.022        2.056        2.109        2.153        2.239        2.326        2.459        2.629        
1 2.050        2.086        2.143        2.190        2.278        2.368        2.504        2.676        
2 2.081        2.116        2.176        2.226        2.318        2.414        2.549        2.726        

3 2.111        2.148        2.209        2.264        2.358        2.459        2.598        2.778        
4 2.143        2.180        2.245        2.305        2.402        2.506        2.644        2.831        
5 2.174        2.212        2.280        2.344        2.447        2.554        2.694        2.884        

6 2.207        2.247        2.318        2.387        2.493        2.604        2.745        2.938        
7 2.281        2.358        2.430        2.543        2.655        2.796        2.991        
8 2.706        2.849        3.049        

9 2.903        3.107        

Funktiesalarissen  
na 3 jaar op max funktiejaren (in dezelfde schaal). 

  2.229        2.304        2.381        2.454        2.568        2.733        2.932        3.139        

Funktiesalarissen  
na 6 jaar op max funktiejaren (in dezelfde schaal). 

2.251        2.327        2.405        2.478        2.594        2.760        2.961        3.170        

Funktiesalarissen  
na 9 jaar op max funktiejaren (in dezelfde schaal). 

2.273        2.350        2.428        2.503        2.619        2.787        2.990        3.201        
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BIJLAGE III PARTIEEL LEERPLICHTIGEN 

 

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

normale arbeidsduur wordt verminderd in evenredigheid met het aantal dagen waarop hij 

aan de leerplicht onderworpen is. 

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

onderwijsinstelling moet bezoeken, is geen salaris verschuldigd. 

 Het functiesalaris wordt in evenredigheid met de voor hem geldende arbeidstijd 

berekend. 

c. De basisvakantie voor de leerplichtige werknemer bedraagt 22 dagen. Dit aantal dagen 

wordt naar evenredigheid verminderd met inachtneming van de verhouding welke 

bestaat tot de normale werktijd van de betrokkene. 

 Voorts heeft de leerplichtige werknemer aanspraak op 5 extra dagen vakantie. 

 Bij de berekening van de vakantieduur worden halve dagen vakantie naar boven 

afgerond. 

d. Op de dag waarop de werknemer een onderwijsinstelling bezoekt of zou hebben moeten 

bezoeken of van die instelling vakantie geniet, kan hij niet verplicht worden in de 

onderneming werkzaam te zijn. 

e. In geval een werknemer vrijwillig arbeid verricht op de dagen waarop hij wegens 

vakantie e.d. van de onderwijsinstelling die instelling niet behoeft te bezoeken, zal hij 

daarvoor het normale voor een dag geldende roostersalaris ontvangen. 

 

 

BIJLAGE IV WERKGEVERSBIJDRAGE 

 

De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van de bijdrage overeenkomstig de tussen 

AWVN en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie gesloten overeenkomst met 

betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen. 

Partijen komen overeen dat de bijdrage per kalenderjaar zal worden berekend, en wel naar het 

aantal werknemers dat op 1 mei in dienst van de werkgever is. De bijdrage zal door de partij ter 

ene zijde vóór 1 november worden overgemaakt aan de Stichting Fonds Industriële Bonden. 
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BIJLAGE V    UITVOERING ARBEIDSDUURVERKORTING VOOR HET 

PERSONEEL IN DAGDIENST ZONDER ZATERDAGSARBEID 2-PLOEGENDIENST 

EN 3-PLOEGENDIENST 

 

Ter uitvoering van de bepalingen in artikel 5, lid 1, sub a, c en d geldt het volgende: 

1. a. De werknemer in dagdienst zonder zaterdagsarbeid, in 2- en  

3-ploegendienst kan in totaal 12 extra roostervrije dagen/diensten opnemen. 

Indien echter het aantal door hem niet opgenomen dagen vakantie op 31 

december van het voorafgaande jaar de 7 dagen overschrijdt, wordt het aantal 

niet opgenomen dagen boven de 7 in mindering gebracht op de 12 extra 

roostervrije dagen/diensten en vervangen door een uitkering ineens. Deze 

uitkering vindt plaats aan het eind van het jaar, resp. bij eerdere beëindiging van 

het dienstverband en bedraagt 4,64% van het maandinkomen voor elke extra 

roostervrije dag/dienst die in mindering is gebracht. Desgewenst kan het totaal 

van de hierboven genoemde niet opgenomen vakantie dagen meegenomen naar 

het volgende jaar, zonder dat dit resulteert in betaling van ADV rechten. 

b. De extra roostervrije dagen/diensten dienen vóór een door de werkgever te 

bepalen tijdstip, liggend in het kwartaal vóór het kwartaal van opname, in 

overleg met de chef op individuele basis in het rooster voor het desbetreffende 

kwartaal te worden vastgelegd. Per maand mogen niet meer dan 2 extra 

roostervrije dagen/diensten worden opgenomen. De extra roostervrije 

dagen/diensten dienen gelijkmatig te zijn gespreid over het jaar en over de 

(rooster-)dagen van de week. 

2. a. Onverlet het gestelde in lid 1 heeft de werknemer 

  – in dagdienst zonder zaterdagsarbeid; 

  – in 2- en 3-ploegendienst; 

 per jaar recht op 1 extra roostervrije dag/dienst die, uitsluitend (en in overleg 

met de chef) kan worden opgenomen op de dag na Hemelvaart of op de vrijdag 

vóór, dan wel op de dinsdag na Pinksteren). 

b. Onverlet het gestelde in lid 2a heeft de werknemer per 1 juli 1991 recht op 1 

extra roostervrije dag/dienst die, ter beoordeling van de chef, op collectieve of 

individuele basis kan worden ingeroosterd. 

3. a. Indien een werknemer op een door hem vastgestelde extra roostervrije 

 dag/dienst arbeidsongeschikt is, vervalt zijn aanspraak op die dag/dienst. 

b. Indien een werknemer in opdracht van de chef op een voor hem vastgestelde 

extra roostervrije dag/dienst arbeid moet verrichten, gelden de normale 

bepalingen inzake overwerk als neergelegd in artikel 8 lid 6. 
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BIJLAGE VI VERLOFSPAARREGELING  

 

Deze regeling is vervallen met ingang van 1 oktober 2012, zij het onder de voorwaarden dat de 

opgebouwde rechten van voor 1 oktober 2012 op basis van deze regeling zullen worden 

gerespecteerd. Vanaf 1 oktober 2012 kan echter niet verder worden gespaard. 

 

 

1. Begripsbepalingen 

 

 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

 

1. Werkgever : Huntsman Holland BV te Rotterdam 

2. Werknemer :  de persoon in dienst van de werkgever 

3. CAO     de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor  

       Huntsman Holland BV 

4. Stafarbeidsvoorwaardenboekje :  het overzicht van de voornaamste 

      arbeidsvoorwaarden voor de werknemers 

       ingedeeld in één van de stafsalarisgroepen  

       12 t/m 6  

5. Gespaarde tijd :  vrije tijd waarop de werknemer recht   

  heeft, maar die door de werknemer op 

vrijwillige basis niet wordt opgenomen en die 

wordt doorgeschoven naar enig volgend 

kalenderjaar. 

6. Bovenwettelijke vakantiedagen :  het aantal contractuele vakantiedagen per jaar,  

       verminderd met 20.  

               Voor deeltijdwerknemers worden het aantal 

               contractuele vakantiedagen en het cijfer 20 

               toegepast naar rato van het deeltijdpercentage.  

7. ADV dagen   :  extra roostervrije dagen in het kader van  

       arbeidsduurverkorting, zoals genoemd in CAO   

    bijlage V en in het stafarbeidsvoorwaarden-boekje 

uitvoeringsregeling H,1   
1
) 

8. Overwerkcompensatie :  compenserende vrije tijd voor  

    overschrijding van de arbeidsduur zoals bedoeld in 

CAO art. 8, 6, a, 1 en 

stafarbeidsvoorwaardenboekje uitvoeringsregeling 

B, 2, 5, alsmede de vrije tijd bedoeld in 

stafarbeidsvoorwaardenboekje uitvoeringsregeling 

B, 3, 2, 2, 1 en B, 4, 3, 1. 

 

 

                                                 
1
 ) het aantal ADV-dagen bedraagt  12 + 2 voor CAO werknemers 

05 + 1 voor werknemers in de stafsalarisgroepen 12 t/m 6 

10 + 1 voor werknemers in de stafsalarisgroepen 12 t/m 6, die 

gekozen hebben voor de ADV regeling van 1987. 
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2. Doel van de regeling 

 

 

Artikel 2 

 

Deze regeling heeft ten doel werknemers de mogelijkheid te bieden om tijd te sparen voor 

langdurig verlof in enig volgend kalenderjaar, gedurende welk verlof de arbeidsovereenkomst in 

stand wordt gehouden. 

 

 

3. Opbouw en aanspraak 

 

 

Artikel 3 

 

1. De werknemer kan op vrijwillige basis tijd sparen. 

2. Opbouw vindt plaats op basis van uren. 

3. De tijd die een werknemer kan sparen, is afhankelijk van de aanspraak van de werknemer. 

Als bronnen voor de gespaarde tijd kunnen dienen: 

a. bovenwettelijke vakantiedagen voor zover deze niet in overleg met de 

ondernemingsraad zijn aangewezen voor collectief verlof; 

b. ADV-dagen; 

c. in het kalenderjaar opgebouwde overwerkcompensatie. 

4. De maximaal op te bouwen tijd bedraagt de hoeveelheid tijd die nodig is voor het opnemen 

van zes kalendermaanden verlof. 

5. De werknemer die tijd wil sparen, zoals genoemd in lid 3a of 3b van dit artikel, dient hiertoe 

schriftelijk en onder vermelding van het type en aantal dagen minimaal 2 maanden vóór het 

begin van het kalenderjaar een verzoek in bij de werkgever. 

6. De werkgever stemt in met het verzoek van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich 

daartegen verzetten. 

7. Uiterlijk 1 maand na ontvangst van het schriftelijk verzoek stuurt de werkgever aan de 

werknemer een bevestiging van het aantal dagen dat de werknemer voornemens is te sparen. 

8. Indien de werknemer tijd wil sparen op grond van lid 3c van dit artikel vermeldt hij dit op de 

tijdlijst. De werkgever stemt hiermee te allen tijde in. 

 

 

Artikel 4 

artikel 4 

 

1. Gespaarde tijd geeft recht op dezelfde hoeveelheid tijd aan verlof in enig volgend 

kalenderjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 7. Wijziging van omvang van het 

dienstverband heeft hierop geen invloed. 

2. Gespaarde tijd kan niet door de werkgever in geld worden uitbetaald, behoudens in geval 

van beëindiging van het dienstverband. 

 

 

4.   Administratie 

Artikel 5 

1. De administratie van gespaarde tijd wordt gescheiden van de andere verlofadministraties. 

2. De werknemer krijgt jaarlijks aan het begin van het jaar een schriftelijke bevestiging van het 

saldo van het tegoed aan gespaarde tijd. 
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5.  Opname en duur gespaard verlof 

 

 

Artikel 6 

 

1. Het verzoek tot opname van gespaard verlof dient ten minste zes maanden  

 voorafgaand aan het verlof schriftelijk bij de werkgever te worden ingediend. Hierbij geeft 

de werknemer exact aan in welke periode hij het verlof wil opnemen. 

2. De termijn genoemd in het eerste lid is niet van toepassing ingeval sprake is van 

aanwending van het verlof voor bijzondere situaties en bovendien het moment van aanvang 

van het verlof niet in redelijkheid kon worden voorzien. 

3. Het verlof kan volledig dan wel in deeltijd worden opgenomen. Indien het verlof in deeltijd 

wordt opgenomen, dient het op te nemen verlof per week ten minste 8 uur te bedragen en de 

resterende arbeidstijd tenminste 16 uur. 

4. De werkgever stemt in met het verlof, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. 

5. De werkgever deelt de werknemer binnen een maand nadat deze het verzoek heeft 

ingediend, schriftelijk mede dat hij instemt met het verzoek tot opname van verlof, dan wel 

dat hij dit verzoek afwijst. 

 

Ingeval de werkgever het verzoek afwijst, dient de afwijzing vergezeld te gaan van een 

motivering. Tevens treedt de werkgever met de werknemer in overleg met het oog op het 

bepalen van een alternatief moment voor opname van het verlof. 

 

 

Artikel 7 
 

1. De werknemer kan zijn gespaarde tijd opnemen gedurende een aaneengesloten periode van 

minimaal 2 en maximaal 6 maanden per kalenderjaar. 

2. Per kalenderjaar kan één maal verlof op basis van gespaarde tijd worden opgenomen. 

3. Om de minimale verlofduur, genoemd in het eerste lid, te realiseren, kunnen gespaarde uren 

worden aangevuld met ander verlof. 

4.   Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien: 

      a: het verlof wordt aangewend voor de situaties zoals genoemd in art. 6, lid 2. 

      b: de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. 

 

 

6. Overige bepalingen 

 

 

Artikel 8 

 

Bij arbeidsongeschiktheid gedurende de periode waarin het verlof wordt genoten, worden de 

gespaarde uren niet op het tegoed in mindering gebracht. 

 

 

Artikel 9 

 

Bij gebruikmaking van deze regeling, prevaleren de bepalingen in deze regeling boven de 

bepalingen in CAO en stafarbeidsvoorwaardenboekje, die betrekking hebben op het 

gedefinieerde in art. 1 lid 6, 7 en 8, en die met deze regeling in strijd zijn.  
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Artikel 10 

 

De werkgever kan verleend verlof intrekken indien dringende redenen dit noodzakelijk maken. 

Indien de werknemer hierdoor aantoonbare schade lijdt, wordt hem deze vergoed. 

 

 

Artikel 11 

 

De wettelijke vakantiedagen dienen door de werknemer in principe elk jaar te worden 

opgenomen. 

 

 

Artikel 12 

 

Daar waar toepassing van de bepalingen in deze regeling leidt tot onbillijke of onredelijke 

gevolgen voor de werknemer, kan hiervan worden afgeweken. 

 

 

7.  Slotbepalingen 
 

 

Artikel 13 

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. De werking van de regeling 

wordt uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. 
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AANHANGSEL A: ALFABETISCH TREFWOORDENREGISTER 

 

ONDERWERP     ARTIKEL/LID 
Aanneming      4 

Afwezigheid      6/8 10 

Arbeidsduur      5 

Arbeidsduurverkorting     Bijlage V 

Arbeidsongeschiktheid     6/8 6/10, 11/3b, 11/6b, 13 

BLG faciliteiten      19 

Bescherming werknemers    18  

CAO       2/2, 2/4, 22, 23 

Compenserende vrije tijd    8/6a 

Consignatie      8/5 

Deeltijdarbeid (duobanen)    21/3c 

Dienst       5/5 

Dienstrooster      1, 5 

Dienstverbanden     4 

Dertiende maand     12/2 

Externe adviesbureaus     21/2d 

Extra oproepen      8/5 

Extra roostervrije dagen/diensten   Bijlage V 

Huishoudelijk reglement    2/2b, 3/6, 14 

Familiegebeurtenissen     10/2, 11/6b 

Feestdagen      5/5, 8/6a, 9, 11/6d 

Functiegroep      6/1, 7/1a, 7/2, 7/3, Bijl. I 

Functiejarenschaal     6/2 t/m 6/5 

Functiesalaris      6/2 t/m 6/5, 6/6, 7/2b, 7/3,  

       Bijlage II 

Fusie, sluiting, reorganisatie    21/1d 

Geheimhouding      3/8 

Individuele arbeidsovereenkomst   3/1 

Ingeleende krachten     21/3 

Investeringen      21/2 

Jeugdige werknemer     6/4a, 11/2a, 11/2e, 11/3c,  

       15, Bijlage III 

Koopdag      11/2g 

Kwaliteit van de arbeidsplaats    18A 

Leeftijdschaal      6/2 t/m 6/4 

Looptijd van de CAO     23 
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ONDERWERP     ARTIKEL/LID 

 

Maandinkomen      1 

Medische (af-)keuring     3/9, 7/3b, 8/2d(2), 18 

Militaire dienst      6/8 

Minder valide werknemers    21/5 

Nevenarbeid      3/7 

Ontslag       4/4, 4/5, 6/8, 11/8 

Overwerk      3/4, 8/1, 8/6, 21/4 

Partieel leerplichtigen     8/1, Bijlage III 

Part-time arbeid      21/3c 

Persoonlijke toeslag     7/3b, 8/2d 

Ploegentoeslag      8/2 

(Pré)-Pensioen      4/5b, 16/4, 16/5, 20 

Proeftijd      4/1 

Reorganisatie      21/1 

Schorsing      6/8, 10/5a 

Senioren      3/4, 8/2d(2), 16 

Slaapuren      8/7 

Sluiting       21/1 

Snipperdagen      11/2b, 11/2e, 11/5b 

Sociaal jaarverslag     17 

Sociale verzekeringen     6/10, 12/1, 13/3, 13/4 

Sprongtoeslag      8/6c 

Vakantie      11 

Vakantietoeslag      12 

Vacatures      21/3b 

Vakbondscursus     10/4b, 11/3b 

Vakbondsvergaderingen     10/4a 

Vaste reserve      8/2c, 8/4 

Veiligheid, gezondheid, milieu    18A 

Verplichte extra opkomstdiensten   5/1f 

Verschoven uren     8/6b 

Volcontinudienst     5, 8/2, 9, 16/3 

Waarneming      7/1b 

Werkgelegenheidsbeleid    21 

Werkgeversbijdrage     Bijlage IV 

Werknemer      1 

Werktijden      3/4, 5 

Zaterdags- resp. zondagsdienst    5/5 

Zaterdagsarbeid (dagdienst met)    5/1b, 5/2b, 8/3 
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AANHANGSEL B: ORBA BEROEPSPROCEDURE 

 

1. Beroepsgronden 

 

De werknemer kan beroep aantekenen, indien hij van mening is dat: 

a. de voor zijn functie geldende functieomschrijving niet of niet meer in 

overeenstemming is met de feitelijke inhoud van die functie; 

b. de waardering resp. de indeling van zijn functie niet in overeenstemming is met 

het uitgebrachte functiewaarderingsresultaat; 

Het beroep wordt schriftelijk en met redenen omkleed aangetekend. 

 

2. Beroepstermijn 

 

a. Beroep kan te allen tijde worden aangetekend indien naar de mening van de 

werknemer de feitelijke inhoud van de functie een duidelijke afwijking van de 

functieomschrijving heeft ondergaan. 

b. Beroep tegen indeling van de functie dient te worden ingesteld binnen drie 

maanden nadat de werknemer over de indeling van zijn functie is geïnformeerd. 

 

3. Beroepsprocedure 

 

A. via de chef 

1. Beroep dient bij de chef te worden aangetekend. Deze vermeldt op de brief de 

datum van ontvangst. 

2. De werknemer dient de zaak eerst te bespreken met zijn chef. Indien de chef en 

de personeelsfunctionaris van de betreffende afdeling van mening zijn dat de 

bezwaren van de werknemer gegrond zijn, legt de chef de zaak voor aan de 

functiewaarderingsdeskundige van de werkgever. De klacht doorloopt 

vervolgens de geldende procedure die bij de ORBA-methode van 

functiewaardering wordt gevolgd. In het geval van gewijzigde functie-inhoud 

kan daaruit een herwaardering en evt. ook een herindeling van de functie 

resulteren. 

 

B. Zelfstandige procedure 

Als de chef de bezwaren van de werknemer afwijst, kan de werknemer met medeweten 

van de chef en de personeelsfunctionaris van de betreffende afdeling zich per brief 

zelfstandig tot de functiewaarderingsdeskundige van de werkgever wenden. Deze 

onderzoekt de kwestie volgens de normale procedure van de ORBA-methode. De 

werknemer, diens chef en de personeelsfunctionaris van de betreffende afdeling worden 

van het resultaat van het onderzoek op de hoogte gesteld. 

 

De werkgever streeft ernaar, voor zover de oorzaak van een eventuele vertraging niet 

aan de zijde van de werknemer zelf is gelegen, de procedure genoemd onder A en B 

binnen drie maanden af te ronden. Bij overschrijding van die termijn wordt de 

werknemer daaromtrent geïnformeerd. 

 

C. Commissie van deskundigen 

1. Indien het onder A resp. B gestelde niet leidt tot een voor de werknemer 

bevredigende oplossing, kan deze zijn klacht in laatste instantie voorleggen aan 

de vakvereniging waarbij hij is aangesloten. 

De klacht wordt dan behandeld door een ad hoc commissie, bestaande uit één of 

meer ter zake deskundigen van die vakvereniging en van de AWVN. 
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De commissie hoort partijen, stelt, zo nodig ter plaatse, een onderzoek in en 

doet een uitspraak. Deze uitspraak is voor partijen bindend. Indien de commissie 

niet tot een gemeenschappelijke uitspraak komt, geeft zij de werkgever voor de 

verdere afhandeling advies. 

2. Is de werknemer niet bij een vakvereniging aangesloten, dan kan hij zijn klacht 

via de functiewaarderingsdeskundige van de werkgever voorleggen aan de 

AWVN. Deze hoort partijen, stelt, zo nodig ter plaatse een onderzoek in en 

brengt advies aan de werkgever uit. 

 

4. Ingangsdatum van gegrondverklaring van het beroep 

Indien het beroep gegrond wordt verklaard, gaat de herwaardering resp. de herindeling 

van de functie in op de eerste dag van de maand volgend op de datum, waarop de onder 

3A sub 1 vermelde brief van de werknemer werd ontvangen. 


