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A ALGEMEEN DEEL 

 

Artikel 1: Definities 

 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. Werkgever : Cabot B.V. te Rotterdam 
 
b. Vakverenigingen : De contracterende partijen ter andere zijde 
 
c. Werknemer : Elk personeelslid in dienst van de werkgever, waarvan de functie is  

opgenomen c.q. zal worden opgenomen in de functielijst, als 
bedoeld in artikel 7.1.a.  
Als werknemer in de zin van deze overeenkomst wordt niet 
beschouwd de stagiair en/of de persoon in dienst op een 
werkervaringsplaats c.q. leer-/werktraject. 

 
d. Ondernemingsraad : Een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de  

Ondernemingsraden. 
 

e. Maand : Voor ploegendienst medewerkers: 
een volle kalendermaand, welke geacht wordt aan te vangen aan 
het begin van de eerste in die maand eindigende dienst. 
 
Voor dagdienst medewerkers: 
De maand vangt aan op de eerste van de maand te 0.00 uur. 

 
f. Week : Voor ploegendienst medewerkers: 

Een periode van zeven dagen, die aanvangt aan het begin van de 
eerste op maandagmorgen eindigende dienst. 
 
Voor dagdienst medewerkers: 
De week vangt aan op maandag 0.00 uur. 

 
g. Dag : Voor ploegendienst medewerkers: 

Een periode van 24 uur, die aanvangt aan het begin van de eerste 
in de ochtend eindigende dienst. 
 
Voor dagdienst medewerkers: 
De dag vangt aan te 0.00 uur. 

 
h.  Dienstrooster : Een arbeidstijdregeling, die aangeeft op welke tijdstippen de  

werknemers normaliter met hun arbeid aanvangen en deze 
beëindigen en eventueel onderbreken. 
 

i. Dienst of wacht : Een aaneengesloten werkperiode uit een dienstrooster, zoals  
nader omschreven in artikel 6 lid 1. 

 
j. Normale arbeidsduur : Het aantal uren, dat de werknemers normaliter volgens  

dienstrooster hun werkzaamheden verrichten. 
 
k. Maandsalaris : Het salaris zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 7, met  

uitzondering van een eventueel toegekende persoonlijke toeslag. 
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l. Maandinkomen : Maandsalaris, vermeerderd met eventuele (vaste) bijzondere  

beloningen, bedoeld in artikel 8 en en eventueel persoonlijke 
toelage, zoals bedoeld in artikel 7 lid 5.2. 

 
m. Deeltijdwerkers : Deeltijdwerkers zijn werknemers met wie bij individuele  

arbeidsovereenkomst een arbeidsduur is overeengekomen die 
korter is dan de normale arbeidsduur, hetzij per dag, hetzij per 
week of per maand. 

 
 

Artikel 2: Duur, wijziging en verlenging van de overeenkomst 

 
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juli 2009 en eindigt op 30 juni 2011, zonder dat enige 
opzegging vereist zal zijn. 
 
 

Artikel 3: Algemene verplichtingen van partijen 

 
3.1 Algemeen 
 

Alle partijen verplichten zich deze overeenkomst naar maatstaven van redellijkheid en 
billijkheid alsmede naar letter en geest na te komen, alsmede geen actie direct of indirect 
te zullen voeren of steunen, die tot doel heeft deze overeenkomst te wijzigen of te 
beëindigen op een andere wijze dan is overeengekomen. De vakverenigingen staan er 
ieder voor zich voor in, dat zij met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van 
deze overeenkomst door hun leden zullen bevorderen. 
De werkgever zal eveneens nakoming van deze overeenkomst met alle hem ten dienste 
staande middelen bevorderen. 

 
3.2 Individuele arbeidsovereenkomst 
 

De werkgever zal met elke werknemer individueel een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
aangaan, waarin naar deze en naar later eventueel tussen partijen te sluiten collectieve 
arbeidsovereenkomsten wordt verwezen, evenals naar een eventueel geldend 
bedrijfsreglement. 
In deze individuele arbeidsovereenkomst kunnen in daartoe geëigende gevallen nadere 
bepalingen zijn opgenomen, bijvoorbeeld betreffende concurrentiebeding en octrooien.  
De vakverenigingen zullen bevorderen dat hun leden dergelijke individuele 
arbeidsovereenkomsten ondertekenen. 

 
3.3 Deeltijdwerkers 
 

De arbeidsvoorwaarden als vastgelegd in deze collectieve arbeidsovereenkomst, gelden 
naar rato voor deeltijdwerkers, althans werknemers waarop grond van de individuele 
arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van 
een voltijd werknemer. 
Een schriftelijk verzoek tot werken in deeltijd zal door de werkgever gehonoreerd worden, 
tenzij zwaarwichtige redenen van bedrijfseconomische of organisatorische aard zich 
daartegen verzetten. De werkgever zal hier eveneens schriftelijk op reageren. Aanvragen 
voor deeltijdarbeid zullen in het kwartaaloverleg met de Vakorganisaties worden 
besproken. 
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Artikel 4: Algemene verplichtingen van werkgever en werknemer 

 
 
4.1 Werkomstandigheden 
 

De werkgever is gehouden de belangen van de werknemers te behartigen en de orde, de 
hygiëne, de veiligheid en de zedelijkheid zoveel hij kan te bevorderen, één en ander zoals 
een goed werkgever betaamt. Hij dient dan ook terzake aanwijzingen en voorschriften te 
geven, veiligheidsmiddelen ter beschikking te stellen en waar nodig zorg te dragen voor 
medische controles. 
De werkgever zal aan de werknemer informatie verstrekken over de hem bekende gevaren 
die zijn verbonden aan het werken met stoffen onder de verschillende zich voordoende 
omstandigheden. 

 
De werknemer is gehouden de belangen van de werkgever te behartigen en is mede 
verantwoordelijk voor de orde, de hygiëne, de veiligheid en de zedelijkheid in het bedrijf, 
één en ander zoals een goed werknemer betaamt. Hij dient dan ook de terzake gegeven 
aanwijzingen en voorschriften na te leven, ter beschikking gestelde veiligheidsmiddelen te 
gebruiken en zich desgevraagd periodiek medisch te laten onderzoeken door een door 
hemzelf of met instemming van de werkgever gekozen arts. 

 
4.2 Werkzaamheden 
 

De werknemers zijn gehouden alle door of namens de werkgever opgedragen 
werkzaamheden zo goed mogelijk en in overeenstemming met de verstrekte voorschriften 
en aanwijzingen te verrichten. 

 
De werkgever is gehouden slechts die werkzaamheden op te dragen, die in redelijkheid 
van de werknemers kunnen worden verlangd. 

 
4.3 Werktijden 
 

De werknemer is verplicht zich voor wat zijn dienst- en rusttijden betreft te houden aan de 
bepalingen van de Arbeidstijdenwet, tenzij ontheffing of verruiming door de daartoe 
bevoegde instantie is verleend. 
 

 Gelet op de verminderde belastbaarheid en daaruit voortvloeiende bescherming van de                                
 gezondheid zal werkgever ten aanzien van de werknemer van 55 jaar of ouder in de regel  
 terughoudend omgaan met het opgedragen van werkzaamheden buiten de normaal  
 voor hem geldende werktijden. 

De werknemer beneden 55 jaar is echter, indien de werkgever dat noodzakelijk acht, 
gehouden ook buiten de normaal voor hem geldende werktijden arbeid te verrichten, met 
dien verstande dat de werkgever gehouden is ervoor zorg te dragen dat er zo weinig 
mogelijk arbeid wordt verricht buiten de normaal geldende werktijden en dat in elk geval de 
desbetreffende wettelijke bepalingen en de voorschriften van deze overeenkomst in acht 
worden genomen. In functies waar ten behoeve van de goede gang van zaken in het 
bedrijf consignatie noodzakelijk is, is deze verplicht. 

 
Aan de ondernemingsraad zal periodiek informatie worden verstrekt over de omvang van 
het overwerk, de redenen die overwerk noodzakelijk hebben gemaakt, over het aantal 
daarbij betrokken werknemers en de verdeling van het overwerk over de werknemers. 
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4.4 Individuele arbeidsovereenkomst 
 

De werkgever en de werknemer zijn gehouden met elkaar een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst aan te gaan, waarin de bepalingen van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst en die van het eventuele bedrijfsreglement van toepassing worden 
verklaard. 

 
4.5 Nevenwerkzaamheden 
 

Indien een werknemer, hetzij in loondienst bij anderen, hetzij als zelfstandige, 
nevenwerkzaamheden verricht, die naar het oordeel van de werkgever het verrichten van 
een goede arbeidsprestatie belemmeren, heeft de werkgever het recht de werknemer het 
verrichten van deze nevenwerkzaamheden op straffe van ontslag te verbieden. 

 
4.6 Geheimhouding 
 

Iedere werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem 
tengevolge van zijn dienstbetrekking bekend wordt, omtrent de inrichting van het bedrijf, de 
grondstoffen en hun bewerking en de producten en dergelijke. De werknemer is verplicht - 
in het kader van de privacybescherming - alle hem uit hoofde van zijn functie of anderszins 
ter kennis gekomen geregistreerde persoonsgegevens niet anders te gebruiken dan voor 
het doel waarvoor de registratie is ingesteld en voor de uitoefening van zijn functie nodig is, 
alsmede niets hieromtrent aan onbevoegden mede te delen. 
Deze verplichtingen gelden ook na beëindiging van de dienstbetrekking. (Wetboek van 
Strafrecht, artikelen 272 en 273.) 

 
4.7 C.A.O. -tekst 
 

De werkgever zal ervoor zorg dragen, dat iedere werknemer een C.A.O.-tekst wordt 
uitgereikt, zo mogelijk binnen vijf maanden nadat over deze tekst een overeenstemming is 
bereikt. 
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B AARD VAN HET DIENSTVERBAND 

Artikel 5: Aanstelling en ontslag 

5.1 Proeftijd 
 

Bij het aangaan van een dienstverband geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden, 
tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een andere regeling wordt getroffen. 
Tijdens of bij het beëindigen van de proeftijd kan het dienstverband onmiddellijk worden 
beëindigd. 

 
5.2 Aard van het dienstverband 
 

Een dienstverband kan worden aangegaan: 
 

a. Voor onbepaalde tijd. 
b. Voor een bepaalde tijdsduur. 
c. Voor het verrichten van een bepaald karwei. 
d. Voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. 

 
Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald, wordt het 
dienstverband geacht voor een onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

 
Indien één van de dienstverbanden onder b., c. en d. genoemd, langer dan een  jaar heeft 
geduurd, wordt het gewijzigd in een dienstverband voor onbepaalde tijd, tenzij het een 
dienstverband betreft dat voor bepaalde tijd is aangegaan: 

• Krachtens een internationale overkomst; 

• Ter vervulling van een functie van een arbeidsongeschikte werknemer, waarmee het 
dienstverband voortduurt; 

• Ter vervulling van een functie van een werknemer, respectievelijk werkneemster die 
ouderschapsverlof geniet. 

 
5.3 Dienstverbanden voor onbepaalde tijd 
 
 a. Beëindiging dienstverband door opzegging 

Een dienstverband voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging door de werkgever of de 
werknemer. 
De werkgever zowel als de werknemer nemen daarbij de in artikel 672 B.W. bepaalde 
termijnen in acht. 
Onverminderd het in artikel 672 B.W. bepaalde geldt echter, dat de opzegtermijn tenminste 
één maand zal bedragen en dat de opzegging alleen tegen het einde van een maand kan 
geschieden. 

 
b. Beëindiging dienstverband op of na pensioendatum 
In alle gevallen eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege zonder dat opzegging 
nodig is op de laatste dag van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft 
bereikt.  
De arbeidsovereenkomst eindigt ook van rechtswege op het moment dat de werknemer op 
grond van het in de onderneming geldende pensioenreglement gebruik maakt van de 
mogelijkheid tot eerder uittreden. 
Op een dienstverband voor onbepaalde tijd, dat bestaat met een werknemer voor wie de 
desbetreffende hierboven vermelde datum reeds is verstreken, zijn sub a. van dit lid 
(opzegtermijn) en artikel 670, lid 3 B.W. (opzegverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) niet 
van toepassing. De opzegtermijn blijft echter tenminste één maand. 
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5.4 Dienstverband voor een bepaalde tijdsduur 
 

Een dienstverband voor een bepaalde tijdsduur eindigt op het tijdstip, genoemd in de 
individuele arbeidsovereenkomst. 

 
5.5 Dienstverband voor het verrichten van een bepaald karwei 
 

Een dienstverband voor het verrichten van een bepaald karwei eindigt bij het gereedkomen 
van het karwei, waarvoor het dienstverband werd aangegaan. 

 
5.6 Dienstverband voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard 
 

Een dienstverband voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard eindigt door 
opzegging door de werkgever of de werknemer met inachtneming van een termijn van één 
dag, welke termijn na een dienstverband van twee maanden wordt verlengd tot zeven 
dagen. 

 
5.7 Ontslag op staande voet 
 

Ieder dienstverband kan onmiddellijk worden beëindigd in geval van een dringende reden 
zoals bedoeld in de artikelen 678 of 679, B.W. 
De werkgever zal, wanneer hij een dergelijke beslissing neemt, de betrokken 
ondernemingsraad, zo mogelijk vooraf, hierover informeren. 

 
 

Artikel 6: Dienstrooster en arbeidsduur 

 
6.1 Werktijden algemeen 
 

De werknemer, anders dan werkzaam in het laboratorium, werkt volgens één van de volgende 
dienstroosters. 
Voor de werknemer in het laboratorium geldt het in artikel 8.16 van deze CAO vastgesteld  
afwijkend dienstrooster en arbeidsduur. 
 
a. Een dagdienstrooster dat een tijdvak van 2 weken omvat en een normale arbeidsduur 

aangeeft van gemiddeld 36 uur per week en 8 uur per dag. 
 

b. Een gedeeltelijk 2-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken 
omvat waarin 2 weken in dagdienst en één week 4 dagen in middagdienst wordt 
gewerkt en een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 36 uur per week en 8 uur 
per dienst. 
 

c. Een 3-ploegendienstrooster dat een tijdvak van 3 aaneengesloten weken omvat en een 
normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 36 uur per week en 8 uur per dienst. 

 
d. Een 5-ploegendienstrooster dat een tijdvak van 5 aaneengesloten weken omvat en een 

normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 33.6 uur per week. 
 
Een incidentele overschrijding van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of 
minder wordt geacht deel uit te maken van de hierboven bedoelde werkweek. Een nadere 
uitwerking van de invulling van de gemiddeld 36-urige werkweek van de dag-, 2- en 3-
ploegendienst is weergegeven in bijlage III. 
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6.2 Werkdagen 
 

a. In dagdienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week gewerkt tussen 07.00 en 
18.00 uur. 

 
b. In gedeeltelijk 2-ploegendienst wordt normaliter in de eerste 2 weken in dagdienst gewerkt 

en in de derde week in middagdienst. 
 
c. In een 3-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 of 6 dagen van de week gewerkt, 

waarbij de werknemer wekelijks van dienst wisselt en één van de diensten een 
ochtenddienst, middagdienst of nachtdienst is. 

 
d. In een 5-ploegendienst wordt normaliter op alle dagen van de week gewerkt, waarbij de 

werknemer regelmatig van dienst wisselt en één van de diensten een ochtenddienst, 
middagdienst of nachtdienst is, onderbroken door roostervrije dagen. 

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

 
6.3 Dienstrooster en -wijziging 
 

Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij 
zijn werkzaamheden verricht. Overplaatsing naar een ander soort dienstrooster wordt 
geacht te zijn ingegaan op de dag van de overplaatsing. 
 
Over algemene dienstroosterwijzigingen, waarbij een belangrijk aantal werknemers is 
betrokken en over invoering of wijziging van een dienstrooster, dat verband houdt met 
arbeid op zondag, pleegt de werkgever overleg met de ondernemingsraad, onverminderd 
de bevoegdheid van de vakverenigingen, daarover met de werkgever overleg te plegen. 

 
6.4 Rusttijden 
 

a. Indien een werknemer in dagdienst arbeid heeft verricht tussen 10 uren voor de aanvang van 
een normale dagdienst, zijnde 07.00 uur en de aanvang van deze dagdienst, zullen, ter 
verzekering van voldoende rust, vanaf het begin van de dagdienst evenveel uren vrijaf worden 
gegeven als gewerkt zijn in de bedoelde periode, vermeerderd met één uur per oproep. 

 
Op verzoek van de werknemer kan direct aansluitend hierop nog een uur vrijaf worden 
toegekend, in welk geval de extra reistoeslag ingevolge artikel 8.3.a. komt te vervallen. 

 
Geen recht op betaald verzuim ontstaat evenwel, wanneer:  

 

• deze arbeid is aangevangen op of na 2 uren voor het begin van de normale dagdienst. 

• de eerstvolgende dienst volgens dienstrooster later dan 12 uur na het beëindigen van deze 
arbeid begint. 

 
Wanneer de normale werktijd tengevolge van incidenteel nachtwerk korter dan 2 uur zou 
worden, behoeft de werknemer in het algemeen niet meer terug te komen. 

 
b.  Een werknemer in ploegendienst heeft na tenminste 12 uur onafgebroken ploegenarbeid te 

hebben verricht, recht op tenminste 12 uur rust. 
 

Eén maal per maand kan deze rust tot 8 uur worden bekort. 
 

  c.   De rustperiode tussen 2 diensten in de volcontinu- en reservistendienst bedraagt 11 uren. 
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C BELONING 

Artikel 7: Vaststelling maandsalaris 

 
7.1 Functiegroepen en salarisgroepen 
 

a. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in een aantal groepen. Deze indeling zal zo 
nodig worden herzien, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van het ORBA-
systeem, maar waarbij ook andere gegevens die voor het bepalen van een juiste 
functierangorde van betekenis zijn, medebepalend kunnen zijn. De functielijst is als bijlage 
IV bij de CAO toegevoegd. 

 
Indien tegen deze indeling beroep wordt ingediend, zal daarbij de beroepsprocedure 
gevolgd worden, welke ter inzage ligt bij de afdeling Personeelszaken van het bedrijf. 
Deze beroepsprocedure zal niet anders dan in overleg met de vakorganisaties worden 
gewijzigd. 

 
b. Bij elke functiegroep behoort een salarisgroep. De in bijlage IIa1 en IIa2 vermelde 

salarisgroepen hebben elk een salarisschaal, gebaseerd op leeftijd (leeftijdsschaal) en een 
salarisschaal waarin de leeftijd niet meer bepalend is voor de hoogte van het salaris 
(functieschaal). 

 
De functieschaal geeft een minimum en een maximum salaris aan, met vermelding van de 
tussenliggende beloningsniveaus die men op basis van dienstjaren in die functie ontvangt.  

 
7.2 Indeling in salarisgroepen bij indiensttreding 
 

a. Een werknemer die over de kundigheden beschikt die voor de vervulling van zijn functie 
worden vereist, wordt in de salarisgroep ingedeeld, die met zijn functie overeenkomt. 

 
Hij ontvangt het minimum salaris van deze salarisgroep tenzij hij: 

 

• Elders reeds ervaring in een soortgelijke functie heeft opgedaan; afhankelijk van de 
ervaring in een soortgelijke functie, na het bereiken van de maximum leeftijd van de bij 
de salarisgroep behorende leeftijdsschaal, kan een hoger salaris worden toegekend. 

 
b. Een werknemer, die bij zijn indiensttreding nog niet over de kundigheden beschikt, die voor 

de vervulling van zijn functie vereist zijn en die toch bij wijze van proef, zij het met extra 
begeleiding, in de functie wordt tewerkgesteld, kan gedurende een vooraf individueel 
tussen werkgever en werknemer overeen te komen tijd, die ten hoogste 6 maanden zal 
duren, in een lagere salarisgroep dan met zijn functie overeenkomt worden ingedeeld. 
Indien na afloop, of gedurende deze proeftijd blijkt dat de vereiste kundigheden aanwezig 
zijn, zal het salaris worden toegekend overeenkomstig het sub 2.a. bepaalde. 

 
7.3 Jaarlijkse herziening maandsalarissen 
 

Werknemers ingedeeld in de functieschaal 
De werknemer die de voor zijn salarisschaal geldende vakvolwassen leeftijd heeft bereikt, 
wordt beloond volgens de functieschaal. Herzieningen vinden eenmaal per jaar plaats op 1 
januari door toekenning van een functiejaar, totdat het maximum van zijn salarisschaal is 
bereikt. 
Werknemers die op of na 1 oktober van enig jaar in dienst zijn getreden en ingedeeld zijn 
in een functieschaal, komen op 1 januari daaropvolgend niet voor deze periodieke 
verhoging in aanmerking. 
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7.4 Herziening maandsalarissen bij tewerkstelling in een hoger ingedeelde functie 
 
     1. Tengevolge van promotie 

a. Werknemers die in een hoger ingedeelde functie worden tewerkgesteld en over de  
voor die functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de hogere 
salarisgroep ingedeeld met eenzelfde aantal functiejaren als in de vorige functie 
met ingang van de maand, waarin de tewerkstelling plaatsvindt. 

 
b. Een werknemer, die bij wijze van proef, zij het met extra begeleiding, in een hogere  

functie wordt tewerkgesteld, kan gedurende een vooraf individueel tussen werkgever 
en werknemer overeen te komen tijd, die ten hoogste 6 maanden zal duren, in een 
lagere salarisgroep dan met zijn functie overeenkomt ingedeeld blijven. 
Indien na afloop van of gedurende deze tijd blijkt, dat de vereiste kundigheden en 
ervaring aanwezig zijn, wordt de betrokken werknemer met terugwerkende kracht in de 
met zijn nieuwe functie overeenkomende salarisgroep ingedeeld. 

 
    2. Tengevolge van herclassificatie 

Een werknemer wiens functie als gevolg van herclassificatie in een hogere functiegroep wordt 
ingedeeld, wordt met terugwerkende kracht tot de datum van aanvraag herclassificatie in de 
overeenkomende salarisgroep ingedeeld. Deze dient schriftelijk te worden vastgelegd. 

 
    3. Bij deze onder de leden 1 en 2 genoemde indelingen in een hogere salarisgroep van de  

werknemer, die de in die salarisgroep voorkomende maximum leeftijd heeft overschreden, 
bedraagt de verhoging van het maandsalaris de helft van het verschil tussen de maximum 
salarissen van de betrokken salarisgroepen. 

 
7.5 Herziening maandsalaris bij tewerkstelling in een lager ingedeelde functie 
 
    1. Door eigen toedoen 

a. Werknemers, die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek  
worden tewerkgesteld in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende 
lagere salarisgroep ingedeeld met ingang van de maand, volgend op die, waarin deze 
tewerkstelling plaatsvindt. 

 
b. Bij deze indeling in een lagere salarisgroep zal de verlaging van het maandsalaris  

plaatsvinden door indeling in de lagere salarisgroep met eenzelfde aantal functiejaren 
als in de hogere salarisgroep. Indien deze indeling niet mogelijk is doordat de lagere 
salarisgroep minder functiejaren kent, volgt indeling in het maximum van de lagere 
salarisgroep. 

 
    2. Door bedrijfsomstandigheden arbeidsongeschiktheid  en herclassificatie 

Werknemers die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie 
worden tewerkgesteld, alsmede werknemers wier functie als gevolg van een 
herclassificatie in een lagere functiegroep worden ingedeeld, blijven gedurende de lopende 
maand en de zes daaropvolgende maanden in hun salarisgroep ingedeeld, met dien 
verstande dat hen in die periode geen periodieke verhoging kan worden toegekend.  
In de daaropvolgende maanden zal het inkomen op het oude niveau gehandhaafd blijven 
middels een persoonlijke toelage ter grootte van het verschil tussen het oude salaris in de 
hogere groep en het nieuwe salaris in de nieuwe groep. Deze persoonlijke toelage wordt 
bevroren. 
Over de persoonlijke toelage wordt ploegentoeslag, vakantietoeslag en 13e maand 
uitbetaald. Tevens wordt er pensioen over opgebouwd. 
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   3. Om-, her- of bijscholing 
Werknemers, die door bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie worden 
geplaatst en van wie verwacht kan worden dat zij door om-, her- of bijscholing te volgen 
weer in staat zullen zijn een functie te vervullen van hetzelfde niveau als de eerder 
uitgeoefende functie, zullen door de werkgever in staat worden gesteld dergelijke scholing 
te volgen. 
 

   4. Oudere werknemers 
Voor werknemers van 55 jaar en ouder geldt de bepaling van artikel 13.2.a. 

 
7.6 Waarnemen van hogere functie 
 

Werknemers die tijdelijk tot maximaal 3 maanden waarnemen in een functie die hoger is 
ingedeeld dan hun eigen functie, blijven ingedeeld in de salarisgroep die met hun eigen 
functie overeenkomt. Deze werknemers worden eventueel extra beloond volgens de 
regeling “waarneming hogere functie” (artikel 8 lid 11). 
 
Indien de waarneming langer dan 3 maanden duurt, ontvangt betrokkene over de maanden 
na de eerste drie maanden een persoonlijke toelage ter grootte van de promotiesprong ten 
opzichte van de functie die hij waarneemt. De afdeling Personeelszaken zal de werknemer 
schriftelijk meedelen of hij/zij wel mag rekenen op een definitieve benoeming in de 
waargenomen functie. 
Voor het geval hij niet benoemd zal worden, dient de reden hiervan aan de werknemer bekend 
te worden gemaakt. 

 
7.7 Groepsindeling 
 

Iedere werknemer ontvangt schriftelijk bericht in welke functiegroep zijn functie is 
ingedeeld en in welke salarisgroep hijzelf is ingedeeld. Tevens zal op verzoek mededeling 
worden gedaan van de overweging(en) op grond waarvan deze indeling heeft 
plaatsgevonden. De werkgever zal aan de werknemer op verzoek een beschrijving van 
door hem te verrichten werkzaamheden uitreiken. 

 
7.8 Afwijkende bepalingen 
 

Het maandsalaris van voor de vervulling van hun functie minder valide werknemers, kan 
door de werkgever, in afwijking van het in dit artikel bepaalde, naar redelijkheid worden 
vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele uitkeringen krachtens de 
Sociale Verzekeringswetgeving. 
Voorzover de werknemers tijdens het dienstverband minder valide zijn geworden, 
geschiedt de vaststelling van het maandsalaris desgewenst in overleg met hun 
vakvereniging. 

 
7.9 De werknemer, die gedurende ten minste 3 jaar onafgebroken het maximum van zijn 

salarisschaal heeft bereikt, ontvangt eenmalig een salarisverhoging van 1%. De 
werknemer, die gedurende ten minste 6 jaar ononderbroken het maximum van zijn 
salarisschaal heeft bereikt, ontvangt nogmaals eenmalig een salarisverhoging van 1%. 
De werknemer, die gedurende ten minste 9 jaar ononderbroken het maximum van zijn 
salarisschaal heeft bereikt, ontvangt  eenmalig een salarisverhoging van 0,5%. 

 
7.10 Uitbetaling salaris 
 

De vastgestelde salarissen worden uiterlijk op de laatste dag van elke maand uitbetaald. 
Bij in- of uitdiensttreding, anders dan op de eerste, resp. laatste dag van de maand, wordt 
een evenredig deel van het salaris betaald. 
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Artikel 8: Bijzondere beloningen 

 
8.1 Algemeen 
 

De maandsalarissen bedoeld in artikel 7 worden geacht een beloning te zijn voor een 
functievervulling in dagdienst. Voor de in dit artikel onder de leden 8.2 t/m 8.11 genoemde 
gevallen worden bijzondere beloningen toegekend in de vorm van het uurloon, waarbij een 
uur gelijk is aan 0.65% van het maandsalaris.  
 
Andere toeslagen, dan in dit artikel zijn vermeld, worden niet toegekend. 
Eventuele onkostenvergoedingen, zoals voor reizen, wassen, kleding e.d. worden niet als 
bijzondere beloningen in de zin van dit artikel aangemerkt. 
 
In afwijking en aansluiting van artikel 8 leden 2 tot en met 10 gelden voor de werknemers 
werkzaam in het laboratorium andere onder artikel 8.16 deze CAO overeengekomen 
bepalingen, waardoor zij aan hiervoor geduide leden geen rechten kunnen ontlenen. 

 
8.2 Overwerk 
 
    a. Algemeen 

Onder overwerk wordt verstaan een overschrijding van de volgens dienstrooster voor de 
werknemer geldende dagelijkse werktijd met meer dan een half uur. Indien er sprake is van 
overwerk komt het totale verschil tussen de op die dag gewerkte uren en de op die dag 
volgens dienstrooster te werken uren voor beloning in aanmerking, waarbij het aantal uren 
overwerk naar boven op een kwartier wordt afgerond. 

 
De beloning voor overwerk bedraagt: 
- 0.975% per uur voor overwerk op maandag t/m vrijdag 
- 1.3% per uur voor overwerk op zaterdagen en op zondagen 
- 1.95% per uur voor overwerk op feestdagen. 

 
Deze percentages worden geboekt op de in artikel 8 lid 12 genoemde rekening onder 
reservering van 0.65%  per uur voor opname in vrije tijd.  Indien wordt voldaan aan het in 
artikel 8 lid 3.a. bepaalde (extra reis), is dat lid eveneens van toepassing. 

 
    b. Overwerk op roostervrije dagen voor werknemers in de volcontinu-dienst.  

Er is sprake van overwerk op roostervrije dagen voor werknemers in de volcontinudienst, 
indien de werknemer in opdracht van de werkgever arbeid heeft verricht op een dag 
waarop hij volgens het voor hem geldende dienstrooster geen arbeid hoefde te verrichten. 
Het aantal uren overwerk wordt naar boven op een heel kwartier afgerond.   

 
De beloning voor dit overwerk bedraagt: 
- 1.3% per uur voor overwerk op maandag t/m vrijdag 
- 1.625% per uur voor overwerk op zaterdagen 
- 1.95% per uur voor overwerk op zondagen 
- 2.6% per uur voor overwerk op feestdagen. 

 
Deze percentages worden geboekt op de in artikel 8 lid 12 genoemde rekening onder 
reservering voor opname in vrije tijd van:  
- 0.65% per uur op maandag t/m vrijdag 
- 0.65% per uur op zaterdag, zon- en feestdagen. 
De rest van de beloning vindt in geld plaats. 

 
Indien wordt voldaan aan het in artikel 8 lid 3.a. bepaalde (extra reis), is dat lid eveneens 
van toepassing. 
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    c. Vergoeding overwerk medewerkers met een parttime dienstverband 

Artikel 8.2.a is van toepassing voor overwerk bij meer dan 8 gewerkte uren op één dag of 
bij meer dan 36 gewerkte uren in één week. De vergoeding voor de gewerkte meeruren die 
binnen de 8 werkuren per dag en binnen de 36 uur per week blijven worden vergoed tegen 
het basisuurloon verhoogd met 26,67%. Dit is gebaseerd op een vergoeding voor 
vakantietoeslag (8%), 13e maand (8.33%) en verlofdagen (10.34%). 

 
8.3 Extra reis en consignatie 
 
    a. Extra reis 

Indien een werknemer op een dag, vaker dan zijn dienstrooster aangeeft, naar het bedrijf 
moet komen voor het verrichten van werkzaamheden, ontvangt hij hiervoor een toeslag.  

 
Deze toeslag bedraagt: 
- 0.65% van het maandsalaris per keer op maandag t/m vrijdag 
- 1.95% van het maandsalaris per keer op zaterdagen, zon- en feestdagen 
- 1.95% van het maandsalaris op alle roostervrije dagen voor werknemers in continudienst. 
 
Deze percentages worden op de in artikel 8 lid 12 genoemde rekening geboekt. 
Indien er sprake is van een extra reis wordt voor de berekening van overwerk tenminste 
een uur in acht genomen. 

 
    b. Consignatie 

Van consignatie is sprake indien de werknemer zich in opdracht van de werkgever buiten 
de bij zijn dienstrooster behorende tijden beschikbaar en bereikbaar houdt. 
Een consignatieperiode duurt 24 uur en neemt een aanvang op het tijdstip waarop de 
dagdienst begint. Dit tijdstip bepaalt tevens het begin van een consignatieperiode op 
zaterdag, zondag of een feestdag. 

 
De beloning voor consignatie bedraagt de volgende percentages van het maandsalaris: 
- 0.75% per periode van 24 uur op maandag t/m vrijdag 
- 2.90% per periode van 24 uur op een voor hem geldende adv-dag 
- 3.20% per periode van 24 uur op zaterdagen en zondagen 
- 3.85% per periode van 24 uur op feestdagen. 
 
De percentages worden op de in artikel 8 lid 12 genoemde rekening geboekt. 
Het bepaalde in de artikelen 8 lid 2.a. (overwerk), 8 lid 3.a. (extra reis) en 8 lid 4.a. 
(verschoven uren) is, indien en voorzover voldaan wordt aan het daarin bepaalde, van 
toepassing. 
De werkgever zal ernaar streven de werknemer niet vaker dan eenmaal per vier weken en 
niet langer dan gedurende een week te consigneren. 

 
8.4 Verschoven tijd 
 
    a. Verschoven uren 

Er is sprake van verschoven uren, indien een werknemer in dagdienst arbeid heeft verricht 
op van zijn dienstrooster afwijkende tijden, zonder dat hij daarbij zijn normale dagelijkse 
arbeidsduur heeft overschreden.  
Een zodanige verschuiving, die leidt tot een afwijking van een uur of minder van zijn 
normale dienstrooster komt niet voor beloning in aanmerking.  
Indien deze verschuiving leidt tot een afwijking van meer dan een uur van zijn dienstrooster 
worden de van zijn dienstrooster afwijkende uren (naar boven afgerond op hele kwartieren) 
beloond met: 
- 0.975% per uur voor uren aanvangende gedurende de eerste 7 uren van de dag 
- 0.325% per uur voor de overige uren. 
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Deze percentages worden op de in artikel 8 lid 12 genoemde rekening geboekt. Indien en 
voorzover voldaan wordt aan het in artikel 8 lid 3.a. bepaalde (extra reis) is dat lid eveneens 
van toepassing. 

 
    b. Verschuiving van dienst (letterwisseling) 

Indien een werknemer in ploegendienst anders dan door eigen toedoen binnen eenzelfde 
dienstrooster in een andere dienst wordt tewerkgesteld, zal de werkgever ernaar streven 
dat niet tengevolge van die verschuiving minder of ongelijkwaardige roostervrije diensten 
worden genoten dan zonder die verschuiving het geval zou zijn geweest. Voor een 
verschuiving als hier bedoeld, ontvangt de werknemer een vergoeding (zogenaamde 
'sprongtoeslag') van 3%, die op de in artikel 8 lid 12 genoemde rekening wordt geboekt.  
Deze vergoeding is niet van toepassing indien een volcontinudienst-medewerker in 
dagdienst gaat werken.  

 
Indien hij binnen 14 dagen na deze verschuiving terug wordt geplaatst in zijn 
oorspronkelijke (voorlaatste) dienst, wordt deze vergoeding niet opnieuw uitgekeerd. 
Een werknemer kan per maand voor de hier bedoelde verschuiving niet meer dan 2 keer 
de vergoeding van 3% ontvangen. 

 
Indien en voorzover voldaan wordt aan het in artikel 8 lid 3.a. bepaalde (extra reis) is dat lid 
eveneens van toepassing. 

 
8.5 Ploegentoelage 
 
    a. Percentage 

Voor het werken volgens dienstrooster in ploegendienst gelden de volgende 
toeslagpercentages: 
- volcontinudienst: 28.5% van het maandsalaris 
- 2-ploegendienst: (2 weken dagdienst, 1 week 4 dagen middagdienst) 10% van het 

maandsalaris 
- 3-ploegendienst: (3 weken ploegendienst + 1 week dagdienst) 14% van het maandsalaris. 

 
    b. Uitbetaling 

De ploegentoeslagen, bedoeld onder a. worden tegelijk met het maandsalaris uitbetaald. 
 

8.6 Overplaatsing in een ander dienstrooster 
 

Van een overplaatsing in een ander dienstrooster is sprake indien het in de bedoeling ligt de 
werknemer definitief in het nieuwe dienstrooster tewerk te stellen. Het bepaalde in dit lid is 
derhalve niet van toepassing op de werknemer, die als vaste reserve is aangewezen (zie 
leden 8 en 9) en op de werknemer, die incidenteel invalt in een ander ploegendienstrooster 
(zie 8 lid 7). 

 
    a. Overplaatsing van een dagdienstmedewerker naar ploegendienst 

Indien een dagdienstmedewerker wordt overgeplaatst naar een ploegendienst, ontvangt hij 
op de dag van overplaatsing de ploegendiensttoeslag van zijn nieuwe dienstrooster. 
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    b. Overplaatsing van een ploegendienstmedewerker naar een met een hoger percentage 
 beloond dienstrooster 

Indien een ploegendienstmedewerker wordt overgeplaatst naar een met een hoger 
percentage beloond dienstrooster, ontvangt hij vanaf de datum van overplaatsing in het 
zwaardere dienstrooster de hogere ploegentoeslag. Indien hij in de loop van de week wordt 
overgeplaatst ontvangt hij in het geval dat hij in een niet gelijkwaardige dienst wordt 
geplaatst een toeslag van 3%, alsmede in het geval dat hij in deze week meer diensten 
werkt dan in zijn oude rooster de overwerkbeloning zoals omschreven in artikel 8 lid 2.a. en 
de extra reis (8 lid 3.a.). 

 
    c. Overplaatsing naar een lager beloonde ploegendienst (w.o. dagdienst) 

1. Werknemers, die op eigen verzoek (b.v. via interne sollicitatie) naar een met een lager 
percentage beloond dienstrooster worden overgeplaatst, ontvangen met ingang van de 
dag van overplaatsing de ploegentoeslag van het nieuwe dienstrooster. 
Indien de werknemer echter wordt overgeplaatst naar een met een lager percentage 
beloond dienstrooster tengevolge van reorganisatie, resp. vermindering of beëindiging van 
de productie-activiteiten van zijn afdeling resp. van bedrijfssluiting, gelden de bepalingen 
onder 2 t/m 5 van dit lid sub c. 

 
2. Werknemers, die na gedurende 3 maanden onafgebroken in dezelfde soort ploegendienst 

geplaatst zijn geweest, anders dan op eigen verzoek worden overgeplaatst naar een met 
een lager percentage beloond dienstrooster, ontvangen na overplaatsing in plaats van de 
toeslag die eventueel verbonden is aan hun nieuwe rooster nog de toeslag van hun oude 
rooster en wel: 

• voor 2-ploegendienst gedurende 1/4 maand 

• voor 3-ploegendienst gedurende 1/2 maand 

• voor continudienst gedurende 3/4 maand. 
 
3. Werknemers, die langer dan een half jaar onafgebroken in dezelfde soort ploegendienst 

geplaatst zijn geweest en als gevolg van bedrijfsomstandigheden worden overplaatst naar 
een met een lager percentage beloond dienstrooster, ontvangen in de maand waarin de 
overplaatsing plaatsvindt en in de daaropvolgende maand nog de toeslag, verbonden aan 
hun oude rooster in plaats van de toeslag die eventueel verbonden is aan hun nieuwe 
rooster. 

 
4. De onder 3. bedoelde werknemers, die langer dan 3 jaar, doch korter dan 5 jaar 

onafgebroken in dezelfde soort ploegendienst geplaatst zijn geweest, ontvangen na afloop 
van de onder 3. bedoelde periodes achtereenvolgens gedurende 2 maanden 80%, 
gedurende 2 maanden 60%, gedurende 1 maand 40% en gedurende 1 maand 20% van 
de oude toeslag dan wel van het verschil tussen de oude toeslag en de toeslag verbonden 
aan hun nieuwe rooster. 

 
5. De onder 3. bedoelde werknemers, die 5 jaar of langer onafgebroken in dezelfde soort 

ploegendienst geplaatst zijn geweest, ontvangen na afloop van de onder 3. bedoelde 
periode achtereenvolgens gedurende 4 maanden 80%, gedurende 4 maanden 60%, 
gedurende 3 maanden 40% en gedurende 3 maanden 20% van de oude toeslag dan wel 
van het verschil tussen de oude en de nieuwe toeslag. 

 
6. Voor werknemers van 55 jaar en ouder gelden ingeval van terugplaatsing in een met een 

lager percentage beloond dienstrooster de bepalingen van artikel 13 lid 2 sub c.  
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8.7 Incidenteel invallen in ploegendienst 
 
   a. Een dagdienstmedewerker, die incidenteel in een ploegendienst invalt, wordt beloond volgens 

de bepalingen in de artikelen 8 lid 2.a. (overwerk), 8 lid 3.a. (extra reis) en 8 lid 4.a. 
(verschoven uren).  

          
    b.  Een ploegendienstmedewerker, die incidenteel in een ander soort ploegenrooster invalt, 

ontvangt een toeslag van 3%, indien de invalsdienst niet gelijkwaardig is aan de dienst 
volgens zijn oorspronkelijke rooster. Indien het invallen geschiedt op dagen, dat hij volgens 
het voor hem geldende rooster niet behoeft te werken, ontvangt hij een toeslag 
overeenkomstig de artikelen 8 lid 2.a. (overwerk) en 8 lid 3.a. (extra reis).  

 
8.8 Vaste reserve voor 3-ploegendienst 
 

Een vaste reserve voor 3-ploegendienst is uitsluitend die medewerker, die het hele jaar 
door gehouden is in te vallen in de 3-ploegendienst, indien daartoe behoefte bestaat. Zijn 
arbeidstijd is derhalve gebaseerd op gemiddeld 36 uur per week en 8 uur per dag. 
 
Het bepaalde in de leden 2 (overwerk), 3.b (consignatie), 4.b (verschuiving van dienst), 5 
(ploegentoelage), 6 (overplaatsing in een ander dienstrooster) en 7 (incidenteel invallen in 
ploegendienst) van dit artikel is niet van toepassing op de werknemer die als vaste reserve 
is aangewezen voor de 3-ploegendienst. 

 
    a. Algemeen 

Een medewerker, die als vaste reserve voor de 3-ploegendienst is aangewezen en ook 
regelmatig invalt in de 3-ploegendienst, ontvangt een vaste toeslag van 4.25%. Deze 
toeslag wordt tegelijk met het maandsalaris uitbetaald en berekend over het maandsalaris. 

 
    b. Toeslag voor invallen 

Indien de vaste reserve in de 3-ploegendienst invalt, ontvangt hij behalve de onder punt a. 
genoemde toeslag, per gewerkte dienst van 8 uur een toeslag van 0.7%. Deze toeslagen 
worden op de in artikel 8 lid 12 bedoelde rekening geboekt. 

 
    c. Toeslag voor meer diensten 

Indien de vaste reserve voor de 3-ploegendienst in een maand meer diensten - hetzij in 
dagdienst hetzij in 3-ploegendienst - heeft gewerkt, dan het aantal diensten, dat een 
normaal dagdienstrooster voor die maand aangeeft, ontvangt hij voor deze meerdere 
diensten per gewerkt uur een toeslag van 0.975%. 

 
Deze toeslagen worden op de in artikel 8 lid 12 bedoelde rekening geboekt en hiervan kan 
0.65% in vrije tijd worden opgenomen.  
Bovendien wordt voor deze meerdere diensten de toeslag als bedoeld in artikel 8 lid 3.a. 
toegekend. 

 
    d. Werken op verschoven uren en overwerk 

Indien de vaste reserve voor de 3-ploegendienst op een dag waarop hij niet invalt arbeid 
verricht op van zijn dienstrooster afwijkende tijden, is het in de artikelen 8 lid 2.a. en het in 
8 lid 4.a. bepaalde op hem van toepassing. Indien de vaste reserve voor de 3-
ploegendienst op een dag waarop hij wel invalt, arbeid verricht op van zijn dienstrooster 
afwijkende tijden, is alleen het bepaalde in artikel 8 lid 2.a. op hem van toepassing. 
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    e. Overplaatsing naar 3-ploegendienst 

Indien de vaste reserve voor de 3-ploegendienst gedurende 4 dienstroosterperioden van 3 
weken ononderbroken in de 3-ploegendienst werkzaam is geweest, wordt hij met ingang 
van de 5e periode geacht te zijn overgeplaatst naar deze 3-ploegendienst. Het in dit lid 
bepaalde is als dan niet meer op hem van toepassing. In deze gevallen wordt de termijn 
van 3 maanden genoemd in artikel 8 lid 6.c. onder punt 2 geacht te zijn vervuld. 

 
8.9 Vaste reserve voor continudienst 
 

Een vaste reserve voor continudienst is uitsluitend die medewerker, die het hele jaar door 
gehouden is in te vallen in de continudienst, indien daartoe behoefte bestaat. Zijn 
arbeidstijd is gebaseerd op gemiddeld 33.6 uur per week en 8 uur per dag. 

 
Het bepaalde in de leden 2 (overwerk), 3.b (consignatie), 4.b (verschuiving van dienst), 5 
(ploegentoelage), 6 (overplaatsing in een ander dienstrooster), 7 (incidenteel invallen in 
ploegendienst) en 10 (toeslag voor werken op feestdagen) van dit artikel is niet van 
toepassing op de werknemer die als vaste reserve is aangewezen voor de continudienst. 

 
    a. Algemeen 

Een medewerker die als vaste reserve voor de continudienst is aangewezen en ook 
regelmatig invalt in de continudienst, ontvangt  een vaste toeslag van 36%.  
Deze toeslag wordt tegelijk met het maandsalaris uitbetaald en berekend over het 
maandsalaris. 

 
    b. Invallen op zaterdag en zondag 

Indien er sprake is van invallen in het weekend zullen deze uren door de afdelingsleiding 
na overleg met betrokkene als vrije uren worden ingeroosterd in de week die voorafgaat of 
aansluit aan het weekend waarin ingevallen was. Deze vrije uren gelden niet als gewerkte 
uren. 

 
    c. Toeslag voor invallen op feestdagen 

Indien de vaste reserve in de continudienst invalt op een feestdag, ontvangt hij bovendien 
een toeslag van 1.3% per op die feestdag gewerkt uur. Deze toeslagen worden op de in 
artikel 8 lid 12 bedoelde rekening geboekt, en hiervan kan voorzover de 
bedrijfsomstandigheden dit toelaten 0.65% in vrije tijd worden opgenomen. 

 
    d. Toeslag voor meer diensten 

Indien de vaste reserve voor de continudienst in een maand meer diensten - hetzij in 
dagdienst, hetzij in continudienst - heeft gewerkt dan het aantal diensten, dat een normaal 
continurooster voor die maand aangeeft, ontvangt hij voor deze meerdere diensten per 
gewerkt uur een toeslag van 1.3%.  
Deze toeslagen worden op de in artikel 8 lid 12 bedoelde rekening geboekt en hiervan kan 
0.65% in vrije tijd worden opgenomen. Bovendien wordt voor deze meerdere diensten de 
toeslag als bedoeld in artikel 8 lid 3.a  toegekend. 

 
    e. Werken op verschoven uren en overwerk 

Indien de vaste reserve voor de volcontinudienst op een dag waarop hij niet invalt arbeid 
verricht op van zijn dienstrooster afwijkende tijden, is het in de artikelen 8 lid 2.a en 8 lid 
4.a bepaalde op hem van toepassing.  
Indien de vaste reserve voor de volcontinudienst op een dag waarop hij wel invalt arbeid 
verricht op van zijn dienstrooster afwijkende tijden, is alleen het bepaalde in artikel 8 lid 2.a 
op hem van toepassing. 
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    f. Overplaatsing naar continudienst 

Indien de vaste reserve voor de volcontinudienst gedurende 3 dienstperioden van 5 weken 
ononderbroken in de continudienst werkzaam is geweest, wordt hij met ingang van de 4e 
periode geacht te zijn overgeplaatst naar deze continudienst.  
Het in dit lid bepaalde is als dan niet meer op hem van toepassing. In deze gevallen wordt 
de termijn van 3 maanden genoemd in artikel 8 lid 6.c onder punt 2 geacht te zijn vervuld. 

 
8.10 Toeslag voor werken op feestdagen 
 

Werknemers, die op een feestdag volgens dienstrooster in volcontinudienst arbeid 
verrichten, ontvangen een toeslag van 1.3% per op die feestdag gewerkt uur, die op de in 
artikel 8 lid 12 bedoelde rekening wordt geboekt. 

 
8.11 Toeslag voor waarneming in hogere functie 
 
    a. De werknemer die in opdracht van zijn chef een functie waarneemt, die hoger is ingedeeld  

dan zijn eigen functie, ontvangt per opgedragen dienst een toeslag op zijn maandsalaris, 
indien niet reeds bij de functie-indeling rekening is gehouden met waarneming in andere 
functies.  

 
Deze toeslag bedraagt: 
 

• 0.30% als de waargenomen functie 1 schaal hoger is ingedeeld; 

• 0.61% als de waargenomen functie 2 schalen hoger is ingedeeld; 

• 0.85% als de waargenomen functie 3 of meer schalen hoger is ingedeeld. 
Deze percentages worden verhoogd met de gemiddelde ploegentoeslag van het rooster, 
waarin de waar te nemen functie wordt verricht, en geboekt op de in artikel 8 lid 12 
bedoelde rekening.  
 

    b. Per maand wordt de hier bedoelde toeslag over ten hoogste 20 diensten berekend. 
 
    c. In afwijking van het onder a. van dit bepaalde wordt bij volledige waarneming van een functie  

die hoger is ingedeeld dan de hoogste in deze overeenkomst vermelde schaal, de toeslag 
door de werkgever naar redelijkheid vastgesteld. 

 
8.12 Rekening bijzondere beloningen 
 
    a. De op grond van de leden 8.2 (overwerk), 8.3 (extra reis en consignatie), 8. 4 (verschoven  
 tijd), 8.b. en 9.b. (toeslag voor invallen van de vaste reserve), 8.c. en 9.c. (toeslag voor  
 meerdere diensten van de vaste reserve), 8.d. en 9.d. (werken op verschoven uren en  
 overwerk voor de vaste reserve), 10 (toeslag voor werken op feestdagen) en 11 (toeslag voor  
 waarneming) van dit artikel toe te kennen beloningen worden opgenomen op een rekening,  
 die voor elke werknemer wordt bijgehouden.  
 

Aan het einde van iedere maand wordt deze rekening getotaliseerd, waarbij de voor opname 
in vrije tijd bestemde percentages worden gereserveerd. 
Uitbetaling van de in geld uit te keren percentages vindt plaats aan het einde van de maand 
volgende op die waarin het recht daarop is ontstaan. 
 
Zodra het aantal voor opname in vrije tijd gereserveerde uren meer dan 40 bedraagt, zal 
automatisch tot uitbetaling worden overgegaan van de meerdere uren. Slechts in geval van 
aantoonbare bedrijfsomstandigheden kan een saldo hoger dan 40 uren gedurende één maand 
gehandhaafd blijven. 
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     b.    De werknemer wordt in overleg met de werkgever in de gelegenheid gesteld de                               
            gereserveerde percentages, als bedoeld in dit lid onder punt a op te nemen, en wel op     

maandag tot en met vrijdag tegen 0,65% per uur. 
 
Werknemers in de continudienst die op een roostervrije zaterdag arbeid hebben verricht, 
kunnen de dan verworven compenserende vrije tijd opnemen op zaterdag tegen 0.975% per 
uur.  

 
Werknemers in continudienst, die op een roostervrije zondag of roostervrije feestdag arbeid 
hebben verricht, kunnen de dan verworven compenserende vrije tijd opnemen op zon- en 
feestdagen tegen 1.3% per uur.  
De in vrije tijd opgenomen feestdagen worden in mindering gebracht op de voor dat doel 
gereserveerde percentages. Na verloop van eerder genoemde termijn kunnen niet in vrije tijd 
opgenomen percentages worden uitbetaald. 

 
8.13 Gratificaties 
 

Wanneer een werknemer zich jegens de onderneming bijzonder verdienstelijk maakt, kan 
de werkgever hem daarvoor een extra beloning toekennen. 
De ondernemingsraad zal eenmaal per jaar worden ingelicht over het aantal en de hoogte 
van de toegekende beloningen. 

 
8.14 Zakkenfiltertoeslag 
 

Medewerkers uit de productie en de onderhoudsdienst, die daadwerkelijk in het 
zakkenfilter werkzaam moeten zijn, ontvangen een vergoeding van: 
- € 25 voor de eerste 4 uur; 
- € 50 voor meer dan 4 uur en minder dan 8 uur. 

 
8.15  Wasgeld 
 

a. Wasgeldvergoeding is een geldelijke vergoeding voor de benodigde extra wastijd als 
gevolg van de aanwezigheid van een roetfabriek op ons terrein. 

Alleen personeelsleden in de CAO die een functie vervullen waarbij zij zich iedere dag in 
opdracht van de werkgever om dienen te kleden komen in aanmerking voor deze 
vergoeding.  

 
    b. De vergoeding is gebaseerd op de volgende formule en wordt jaarlijks op 1 april herzien: 

• (25/60 * (0.576 * max. salaris januari groep 13) + 8%) * 21.67) 

• 25 minuten extra wastijd per dag 

• 0.576% van het maandsalaris 

• incl. vakantietoeslag 

• gemiddeld 21.67 dagen per maand  
 

c.  Het wasgeld wordt maandelijks bij het salaris uitbetaald en is geen bestanddeel voor de 
berekening van de 13e maanduitkering. 

 
d. Bij opkomst van een hele extra dienst zal een ½ uur worden vergoed tegen het geldende 

dagtarief. 
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8.16  7-WEKEN PLOEGEN-ROOSTER LAB 

 
I. Voor werknemers werkzaam in het laboratorium geldt, m.i.v. 1 oktober 2007, in afwijking 

van artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst een afwijkend dienstrooster en 
arbeidsduur. Het 7-weken ploegenrooster omvat een normale arbeidsduur van gemiddeld 
35.4 uur per week, berekend op kalenderjaarbasis. 
 

II. In een 7-ploegendienstrooster wordt normaliter op alle dagen van de week gewerkt, 
waarbij de werknemer regelmatig van dienst wisselt, aangevuld met een periode van 
reservediensten. Een en ander als volgt: Het rooster bestaat uit 5 weken volcontinue, zoals 
bedoeld in artikel 6.2 lid d. en 2 weken reservistendienst. De periode dat de werknemer 
ingeroosterd is voor de aaneengesloten reservistendienst bedraagt in de cyclus van 7 
weken 14 kalenderdagen. Indien dit naar oordeel van de werkgever noodzakelijk is kan de 
werknemer op onregelmatige tijden (ochtend, middag en nacht, alsmede weekenddagen) 
worden ingeroosterd. Indien en voor zover de bedrijfsomstandigheden dat naar oordeel 
van de werkgever toelaten wordt de werknemer in beginsel gedurende de reservediensten 
ingeroosterd op doordeweekse dagen binnen het dagvenster van 07.30 uur tot 16.00 uur. 

 
III. In afwijking en uitsluiting van artikel 8 leden 2 tot en met 10 van deze collectieve      

arbeidsovereenkomst gelden voor werknemers werkzaam in een 7-weken ploegenrooster, 
zoals bedoeld in dit artikel de navolgende bepalingen:  

 
8.16.1. Algemeen 
 
Het rooster voor de reservisten weken wordt minimaal 2 maanden voorafgaande aan het vastgestelde 
tijdvak van 7 weken ingevuld. Het rooster is vanaf dat moment bepalend voor het toepassen van dit 
artikel m.b.t. bijzondere beloningen.  In beginsel is vanaf elke eerste van de maand het rooster voor 
de volgende twee maanden bekend. 
 
a. Voor volledig werken volgens het 7-weken ploegendienstrooster geldt een        

ploegentoeslagpercentage van  25,75 % van het basis maandsalaris.  
 

b. Verschuiving van dienst (letterwisseling)  
 Voor alle diensten die afwijken van het zulks hierboven bedoeld, aanzegging minimaal 2  
 maanden, vastgesteld  rooster is een sprongtoeslag verschuldigd. Indien na de afwijkende  
 dienst(en) weer wordt teruggegaan naar de feitelijke vastgestelde dienst, zoals vastgelegd in  
 het rooster, is geen sprongtoeslag verschuldigd. Voor iedere ongeplande ‘sprong’ naar  
 een andere dienst, zoals bijvoorbeeld van nachtdienst naar middagdienst, is de sprongtoeslag  
 van toepassing (dus ook van dagdienst naar andere dienst).  

Voor een verschuiving als hier bedoeld, ontvangt de werknemer een vergoeding 
(zogenaamde 'sprongtoeslag') van 3% van het basis maandsalaris.  
Deze toeslag is niet van toepassing op lid c, d en e van dit artikel. 
In principe zal er niet meer dan 2 keer per maand gesprongen worden. 
 

c. Invallen op zaterdag en zondag  Tijdens de reservistendienst 
Indien de werknemer in opdracht van de werkgever invalt in het weekend zullen deze uren 
door de afdelingsleiding in overleg met betrokkene als vrije uren worden ingeroosterd in de 
week die voorafgaat of aansluit aan het weekend waarin ingevallen wordt. Deze vrije uren 
gelden niet als gewerkte uren. Indien de reservist invalt op een zaterdag of zondag, 
ontvangt hij een toeslag van 0.65% van het basis maandsalaris per op die dag gewerkt 
uur.  
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d. Toeslag voor invallen op feestdagen  
Indien de reservist invalt op een feestdag, ontvangt hij een toeslag van 1.3% van het basis 
maandsalaris per op die feestdag gewerkt uur.  

 
e. Toeslag voor meer diensten 

Indien de reservist voor de continudienst in een maand meer diensten - hetzij in dagdienst, 
hetzij in continudienst – in opdracht van werkgever heeft gewerkt dan het aantal diensten, 
dat een normaal continurooster voor die maand aangeeft, ontvangt hij voor deze meerdere 
diensten per gewerkt uur een toeslag van 1.3% van het basis maandsalaris.  
Deze toeslagen worden op de in artikel 8 lid 12 bedoelde rekening geboekt en hiervan kan 
0.65% in vrije tijd worden opgenomen. Bovendien wordt voor deze meerdere diensten de 
toeslag als bedoeld in artikel 8 lid 16.1c (extra reis)  toegekend.  
Indien er sprake is van zogenaamde slaapuren die worden beschouwd als verplichte 
rusturen, zullen deze uren voor rekening van de werkgever komen, als zijnde normale 
werkuren, waarover geen overwerktoeslag wordt uitbetaald.  
  

8.16.2 OVERWERK   

 
a. Algemeen 

Onder overwerk wordt in dit artikel verstaan een overschrijding van de volgens dienstrooster 
voor de werknemer geldende dagelijkse werktijd met meer dan een half uur (incidenteel) dan 
wel indien binnen de roostercyclus van 7 weken het aantal uren in het vastgesteld rooster 
wordt overschreden, waarbij het aantal uren overwerk naar boven op een kwartier wordt 
afgerond. 

 
De beloning voor overwerk bedraagt op grond van het basis maandsalaris: 

- 0.975% per uur voor overwerk op maandag t/m vrijdag 
- 1.3% per uur voor overwerk op zaterdagen en op zondagen 
- 1.95% per uur voor overwerk op feestdagen. 

 
Deze percentages worden geboekt op de in artikel 8 lid 12 genoemde 
rekening onder reservering van 0.65%  per uur voor opname in vrije tijd.   

 
b. Overwerk op roostervrije dagen  

Er is sprake van overwerk op roostervrije dagen voor werknemers in de volcontinudienst, 
indien de werknemer in opdracht van de werkgever arbeid heeft verricht op een dag 
waarop hij volgens het voor hem geldende dienstrooster geen arbeid hoefde te verrichten. 
Het aantal uren overwerk wordt naar boven op een heel kwartier afgerond.   

 
De beloning voor dit overwerk bedraagt op grond van het basismaandsalaris: 

- 1.3% per uur voor overwerk op maandag t/m vrijdag 
- 1.625% per uur voor overwerk op zaterdagen 
- 1.95% per uur voor overwerk op zondagen 
- 2.6% per uur voor overwerk op feestdagen. 

 
Deze percentages worden geboekt op de in artikel 8 lid 12 genoemde rekening onder 
reservering voor opname in vrije tijd van:  

- 0.65% per uur op maandag t/m vrijdag 
- 0.65% per uur op zaterdag, zon- en feestdagen. 

De rest van de beloning vindt in geld plaats. 
 

Indien wordt voldaan aan het in bovenstaande lid b is lid c eveneens van toepassing. 
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c. Extra reis 
 Indien een werknemer buiten zijn dienstrooster dan wel gewijzigde dienst  in opdracht van 

werkgever een extra gang naar het bedrijf moet maken voor het verrichten van 
werkzaamheden, ontvangt hij hiervoor een toeslag.  

 
Deze toeslag bedraagt: 

- 0.65% van het maandsalaris per keer op maandag t/m vrijdag 
- 1.95% van het maandsalaris per keer op zaterdagen, zon- en feestdagen 
- 1.95% van het maandsalaris op alle roostervrije dagen voor werknemers in 

continudienst. 
 

 

8.16.3 ROOSTER 

 
Indien er na het vaststellen van het rooster, volgens art. 8.16. lid a, calamiteiten ontstaan door bijv. 
ziekte en/of het verlenen van bijzonder verlof, zal de reservist alsnog ingezet worden in de continue 
dienst.  
Op dat moment zijn alle uitgesloten leden van artikel 8, zoals bovenvermeld, weer van toepassing. 
 
Indien en voor zover na vaststelling van het 7-weken rooster, zoals in dit lid bedoeld (algemeen), 
tengevolge van bijzondere omstandigheden, zoals calamiteiten dan wel bijzondere onderbezetting ten 
gevolge van arbeidsongeschiktheid of bijzonder verzuim, de werknemer in opdracht van werkgever 
alsnog gedurende de ingeroosterde reservediensten in de cyclus van volcontinu ingezet blijft, zal hij 
daarvoor een beloning ontvangen alsof hij normaal in 5-ploegendienst te werk zou zijn gesteld en 
vervallen alle in dit artikel bedoelde afwijkende toeslagen en vergoedingen. 
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D. AFWEZIGHEID 

 

Artikel 9: Vakantie 

 
9.1 Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
9.2 Vakantieduur 
 
 De vakantieduur bedraagt respectievelijk: 
 

• Vanaf 18 t/m 39-jarige leeftijd: 200 uur = 25 diensten  

• Vanaf 40-jarige leeftijd: 208 uur = 26 diensten 

• Vanaf 45-jarige leeftijd: 216 uur = 27 diensten 

• Vanaf 50-jarige leeftijd: 224 uur = 28 diensten 

• Vanaf 55-jarige leeftijd: 232 uur = 29 diensten 

• Vanaf 60-jarige leeftijd: 240 uur = 30 diensten 
 
9.3 In afwijking van het in lid 2 bepaalde hebben jeugdige werknemers, die op 1 mei van het  

lopende vakantiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, per vakantiejaar recht 
op 200 uur = 25 diensten vakantie. 

 
9.4 Als regel dient in elk vakantiejaar door iedere medewerker voor een periode van tenminste 

14 achtereenvolgende kalenderdagen vakantie te worden opgenomen. De werknemer 
heeft eenmaal per jaar het recht op een aaneengesloten vakantie van tenminste 21 
kalenderdagen. Hiertoe zal voor 1 januari een planning van de door werknemers op te 
nemen vakantie worden gemaakt.  
Desgewenst zal er naar worden gestreefd, dat deze vakantie in de vakantieperiode van het 
basisonderwijs kan worden opgenomen. Onveranderd het individuele recht van de 
werknemer op grond van de vakantiewetgeving. 
 
De werkgever is gerechtigd, met inachtneming van het in de 1e alinea bepaalde, jaarlijks in 
de periode van mei/september ter gelegenheid van een gehele of gedeeltelijke 
bedrijfsstop, aaneengesloten vakantie te verlenen van ten hoogste twee weken. De 
tijdstippen van deze vakantie worden bij de aanvang van het kalenderjaar door de 
werkgever vastgesteld, met instemming van de ondernemingsraad.  
 
De werknemer is verplicht deze vakantie op te nemen en het daarvoor benodigde aantal 
vakantiedagen of –diensten te reserveren. 

 
9.5 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de werkgever bij de aanvang van het  

kalenderjaar en met instemming van de ondernemingsraad 2 vakantiedagen of -diensten 
aanwijzen als verplichte snipperdagen. 
 
Vrij op te nemen snipperdagen kunnen per uur worden opgenomen. Een aanvraag daartoe 
dient tenminste één week voor opname te worden ingediend bij de betrokken chef. Indien 
de bedrijfsomstandigheden dat toelaten zal deze regel soepel worden toegepast. 
 
De werknemers in continudienst worden in de gelegenheid gesteld 1/7 deel van hun 
jaarlijkse vakantietegoed op een zaterdag en 1/7 deel op een zondag op te nemen 
(afronding naar boven op hele diensten). De weekenddiensten die in de aaneengesloten 
vakantieperiode vallen, zijn hierin opgenomen.  
Een snipperdag op een feestdag wordt gezien als een snipperdag op zondag. 

 



Collectieve arbeidsovereenkomst Cabot B.V. 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011 

 

 26

9.6 Vakantierechten, die niet zijn opgenomen binnen 5 jaar na het tijdstip waarop ze zijn 
 verworven, vervallen. 
 
9.7 Degenen, die in een vakantiejaar na 1 januari in dienst, of voor 31 december uit dienst  

treden, hebben in dat jaar recht op een aantal vakantiedagen, dat wordt bepaald in 
evenredigheid tot het aantal volle maanden, dat zij in dat jaar in dienst waren. 
Onder volle maanden worden kalendermaanden verstaan, alsmede gedeelten van 
kalendermaanden, die op de eerste dag aanvangen en op of na de 15e dag eindigen, dan 
wel op of voor de 15e dag aanvangen en op de laatste dag eindigen. 

 
9.8 De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd, gedurende welke hij zijn  

werkzaamheden niet verricht, behoudens indien zulks het geval is wegens ziekte of ongeval, 
de werknemer buiten diens opzet overkomen, of tengevolge van militaire 
herhalingsoefeningen, doch in totaal over een tijdvak van ten hoogste 12 maanden en voorts 
onverminderd het bepaalde in artikel 635 B.W. 

 
9.9 Indien tijdens opgenomen vakantiedagen de werknemer ziekte of ongeval overkomt, behoudt  

hij het recht op gemiste vakantiedagen, mits: 

• er sprake is van controleerbare arbeidsongeschiktheid in de zin van de ziektewet en de 
ziektewet voorschriften zijn nageleefd; 

• de werknemer aannemelijk kan maken, dat door deze arbeidsongeschiktheid de bedoeling 
van de vakantie niet tot haar recht kon komen; 

• de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg is van een wijze van vakantiebesteding met een 
sterk verhoogd lichamelijk risico. 

 
Eveneens houdt de werknemer het recht op gemiste vakantiedagen tot een maximum van 
het aantal dagen, waarop de werknemer recht heeft op bijzonder verlof, indien een 
onverwachte gebeurtenis, als genoemd in artikel 10, leden a, b, f en h, zich voordoet 
tijdens opgenomen vakantiedagen en de vakantie daarvoor is onderbroken.  
In deze gevallen zullen de gemiste vakantiedagen alsnog kunnen worden genoten op een 
in overleg met de werkgever te bepalen tijdstip. 

 
9.10 Vakantietoeslag 
 

De werknemer ontvangt een vakantietoeslag van 8% van 12 maal het maandsalaris over 
juli, vermeerderd met, indien van toepassing: ploegentoeslag; persoonlijke toelage; afbouw 
toelage en vaste consignatie in het kader van afbouwregeling, met dien verstande dat dit 
voor 23-jarigen en ouder voor 2009 tenminste € 2.111,89 en voor 2010 € 2.164,69 
bedraagt. 

 
9.11 Tegoed vakantiedagen 
 

Het maximale tegoed aan vakantiedagen mag aan het einde van het jaar niet meer 
bedragen dan 35 dagen. Meerdagen kunnen toegevoegd worden aan de 
verlofspaarregeling (zie bijlage VI; en in dit kader ook bijlage V). 
 

 
 
Artikel 10 - Kort verzuim/bijzonder verzuim 
 
10.1 In de volgende gevallen kan de werknemer verlof opnemen met behoud van salaris, mits  

hij zo mogelijk tenminste één dag tevoren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft 
en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont: 

 



Collectieve arbeidsovereenkomst Cabot B.V. 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011 

 

 27

a. van de dag van overlijden tot en met de dag der begrafenis bij het overlijden van de 
echtgenote of echtgenoot van de werknemer of van één zijner kinderen, pleegkinderen, 
ouders of schoonouders. 

 
b. gedurende één dag of dienst op de dag van de begrafenis van grootouders, grootouders 

van de echtgenoot of echtgenote, kleinkinderen, broers, zusters, schoonzoons, 
schoondochters, zwagers en schoonzusters. 

 
c. gedurende een halve dag bij ondertrouw van de werknemer zelf of het officieel registreren 

van een samenlevingsovereenkomst en gedurende twee aaneengesloten dagen of 
diensten bij zijn huwelijk.  
 

d. gedurende één dag of dienst op de dag van het huwelijk van één zijner kinderen, 
pleegkinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ouders, schoonouders, zwagers en 
schoonzusters. 

 
e. gedurende één dag of dienst bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van de werknemer en op 

de dag van een dergelijke echtverbintenis van zijn ouders, schoonouders en grootouders. 
 

f. conform de Wet Arbeid en Zorg gedurende twee dagen of diensten bij bevalling van de 
echtgenote. 

 
g. gedurende één dag of dienst op de dag van de Grote Professie of priesterwijding van één 

zijner kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters. 
 

h. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum 
van twee dagen of diensten, indien de werknemer tengevolge van de vervulling van een 
buiten zijn schuld bij of krachtens de Wet persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is 
zijn arbeid te verrichten, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden, en onder 
aftrek van de vergoeding van salarisderving, welke hij van derden zou hebben kunnen 
ontvangen. 

 
i. gedurende één dag of dienst bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de werknemer 

en op de dag van een dergelijk jubileum van zijn ouders, schoonouders en grootouders. 
 

j. gedurende de naar omstandigheden te bepalen daarvoor benodigde tijd voor bezoek aan 
huisarts, specialist of polikliniek voorzover dat bezoek uitsluitend in werktijd kan 
plaatsvinden.  

 
k. gedurende 2 dagen of diensten ingeval van verhuizing welke noodzakelijk is geworden 

door een door de onderneming opgelegde overplaatsing naar een ander gelieerd bedrijf. 
 

l. gedurende één dag of dienst per kalenderjaar ingeval van verhuizing. 
 

m. Gedurende 2 weken voorafgaand aan de 6 weken van zwangerschapsuitkering, resp. 2 
weken aansluitend aan de 6 weken bevallingsuitkering. 

 
10.2 De werkgever zal voorzover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn mening toelaten, op  

verzoek van de vakvereniging, waarvan betrokken werknemer lid is, aan een werknemer 
verzuim met behoud van salaris toekennen in de navolgende gevallen: 

 
a. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van bondscongres, 

bondsraad, districtsvergaderingen, bedrijfsconferenties of andere daarmee vergelijkbare in 
de Statuten van de vakverenigingen opgenomen organen, voorzover opgenomen in de 
door de vakverenigingen ter beschikking van de werkgever gestelde lijst. 
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b. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- en 
scholingsbijeenkomst. 

 
Het verzoek om vrijaf voor een der onder a. en b. van dit lid bedoelde activiteiten zal door 
de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden ingediend. De 
benodigde tijd voor de activiteiten in het kader van het bondswerk in de bedrijven komt ten 
laste van de daarvoor beschikbaar gestelde uren. 
 

10.3 Bij toepassing van het bepaalde in lid 1 wordt onder echtgenoot c.q. echtgenote  
mede verstaan de partner met wie de werknemer een aantoonbare duurzame 
samenlevingsrelatie onderhoudt. 

 
10.4 De Wet Arbeid en Zorg is van toepassing op deze CAO. Afwijkingen van deze wet kunnen 
 slechts worden toegepast na instemming van de vakverenigingen die partij zijn bij de CAO. 
 
 

Artikel 11: Feestdagen 

 
Feestdagen zijn: 
Nieuwjaar, beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen, Koninginnedag, de beide 
Kerstdagen en in lustrumjaren 5 mei ter viering van de nationale bevrijdingsdag. 
 
Op feestdagen wordt, behalve door werknemers in de continudienst, normaliter niet gewerkt. 
 
 

Artikel 12: Arbeidsongeschiktheid 

 

Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte. 

 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 Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor 
zover hierna niet anders bepaald. 

 
12.1 Wettelijke doorbetaling 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. 

 
12.2 Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken                                  

Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 
ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% 
van het netto maandinkomen. 

 
12.3 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. 
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12.4 Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 

Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 
BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 
70% van het netto maandinkomen.  

 
12.5 Suppletie loondoorbetaling tweede periode van 52 weken                                                

Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 
BW zal de werkgever de wettelijke en aanvullende loondoorbetaling, zoals bedoeld in de 
leden 3 en 4 suppleren met 30% tot maximaal 100% van het netto maandinkomen, mits 
(ook) door werknemer volledig wordt voldaan aan alle eisen, doel en strekking van de Wet 
en regelgeving, zoals onder andere vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter en alle 
ziekteverzuimregels respectievelijk verzuimbeleid zoals deze gelden binnen de 
onderneming van werkgever. Eėn en ander gericht op een snelle en actieve reïntegratie 
van de werknemer in het arbeidsproces.  

 
Van de werknemer wordt daarbij tenminste verwacht dat hij:                                                             
1. door werkgever aangeboden (tijdelijk) passende arbeid accepteert;                                  
2. zich maximaal inspant bij noodzakelijke om- en/of bijscholing;                                            
3. zijn volledige medewerking verleent aan alle vormen van reïntegratie-activiteiten die de       
   (bedrijfs)arts c.q. verzuimbegeleider mogelijk acht. 
 
Of de werknemer voldoet aan de voorwaarden gesteld aan de in dit lid bedoelde suppletie 
zal in eerste aanleg worden getoetst tijdens het evaluatiemoment na de eerste periode van 
52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW en worden vastgelegd 
in het voorlopige reïntegratieverslag.                                                                                         
De formele afhandeling van de toetsing vindt plaats in het Sociaal Medisch Team (SMT), 
die een bindend oordeel geeft. Het Sociaal Medisch Team zal gedurende de tweede 
wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW de reïntegratie-activiteiten van 
werknemer blijven monitoren. Indien en voor zover hiertoe aanleiding bestaat kan 
werkgever op advies van het Sociaal Medisch Team naast het vigerende sanctiebeleid de 
uitkering van de hier bedoelde suppletie stopzetten. 
 
De in dit lid bedoelde suppletie van 30% zal ook worden uitbetaald aan de werknemer die 
naar oordeel van het Sociaal Medisch Team op het moment van toetsing geen benutbare 
mogelijkheden meer heeft. 

 
12. 6  
       a. Indien de aanvraag voor een WIA-uitkering in onderling overleg tussen werkgever  
 en werknemer wordt uitgesteld, zal de aanvulling op de verplichte loondoorbetaling tot  
           100% worden gecontinueerd. 
       b. Indien de WIA-uitkering niet of later ingaat als gevolg van de UWV aan de  
 werkgever opgelegde sanctie, zal de verplichte loondoorbetaling tot maximaal de  
            wettelijke uitkering en tot de maximum wettelijk vastgestelde periode worden  
            gecontinueerd 
       c.  Indien de WIA-uitkering niet of later ingaat als gevolg van een door de UWV aan 
            de werknemer opgelegde sanctie, kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten.  
 
12.7     De in de leden 1 tot en met 6 bedoelde loondoorbetaling, aanvullingen en suppletie worden 
            beëindigd wanneer de dienstbetrekking met de werknemer eindigt. 
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12.8     Regres 

 Indien de werkgever terzake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen één 
of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer 
de daartoe benodigde informatie verstrekken. Indien de werknemer dit weigert, heeft hij 
geen recht op de in lid 1 tot en met 6 genoemde doorbetaling, aanvullingen en suppletie. 

12.9  
a. Indien in het kader van de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod 

tot passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een 
aanbod tot intern passend werk te doen, waarbij ondermeer rekening wordt gehouden met 
opleiding, ervaring en (op korte termijn te verwerven) vaardigheden van de werknemer.             
De werkgever is verplicht een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als 
externe functie schriftelijk te (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht 
van de werknemer een second opinion aan te vragen bij de UWV. De werknemer dient 
deze second opinion binnen 14 kalender dagen aan te vragen. 

 
b. In de periode welke ligt tussen de weigering van het aanbod en de uitslag van de second 

opinion worden de in artikel 12 lid 1 tot en met 5 genoemde betalingen voortgezet. 
 

c. Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWV komt tot 
het oordeel dat deze weigering niet gerechtvaardigd is, heeft de werkgever het recht de 
betalingen te verrekenen over de periode dat ten onrechte niet gewerkt is. 

 
12.10   De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad komen tot de selectie van één of  

meer reïntegratiebedrijven waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het 
reïntegratieproces van werknemers. 

 
12.11 Indien een arbeidsongeschikte werknemer niet binnen de termijn van de eerste 104 weken 

arbeidsongeschiktheid binnen de werkorganisatie van werkgever kan worden herplaatst 
kan hij bij een andere werkgever geplaatst worden. Dit kan voor een maximale periode van 
6 maanden op basis van detachering, dan wel door een dienstverband met de nieuwe 
werkgever aan te gaan. Gedurende de detachering zijn artikel 7 lid 5 sub 2, artikel 12 lid 1 
tot en met 5 en artikel 13 lid 2 van toepassing. Vanaf het moment van ingang van het 
nieuwe dienstverband bij een andere werkgever zijn de termijnen en salariëring van artikel 
12 lid 1 tot en met 5 van toepassing, als ware de werknemer nog in dienst van Cabot B.V. 

 
12.12   Ingeval de arbeidsgehandicapte werknemer: 

a.  niet binnen de organisatie van werkgever herplaatsbaar blijkt te zijn en sprake is van                                   
externe herplaatsing en dientengevolge beëindiging van het dienstverband; dan wel 

b.  na afloop van de periode van de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in 
 in artikel 629 BW, binnen de organisatie van werkgever niet dan wel niet binnen afzienbare  

tijd herplaatsbaar blijkt te zijn noch -binnen afzienbare tijd- sprake zal zijn van plaatsing bij       
een andere werkgever, zal werkgever het dienstverband beëindigen onder voorbehoud van 
de Wet. Werkgever zal alvorens tot uitvoering van dit besluit over te gaan de vakbond 
waarbij werknemer is aangesloten hierover informeren en in de gelegenheid stellen over 
de ontstane situatie te overleggen, om zodoende maatwerk te kunnen leveren. 
                                                                                

12.13   WGA-verzekering 
Werknemer heeft binnen de onderneming van werkgever de mogelijkheid deel te nemen aan 
de zogenaamde WGA-hiaatverzekering. Indien de werknemer deelneemt aan deze 
verzekering komt de premielast volledig voor zijn rekening. 
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Artikel 13: Oudere werknemers 

 
13.1 Werktijden 
 

Gelet op de verminderde belastbaarheid en de daaruit voortvloeiende bescherming van de 
gezondheid kan de werknemer van 55 jaar en ouder als regel niet worden verplicht buiten 
de normaal voor hem geldende werktijden arbeid en consignatiedienst te verrichten. 

 
13.2 Vaststelling maandsalaris 
 

a. Werknemers van 55 jaar en ouder die in een lager ingedeelde functie worden tewerkgesteld, 
behouden hun maandsalaris. 

 
b. Aan werknemers in ploegendienst van 60 jaar en ouder zal zoveel mogelijk voorrang gegeven 

worden bij het vervullen van passende functies met een lager beloond dienstrooster 
(waaronder dagdienst). In dit geval behouden zij hun maandsalaris. 

 
 
 
 

c. Voor werknemers in volcontinudienst, die om medische en/of sociale redenen (geen WIA 
redenen) mede ter beoordeling door de bedrijfsarts binnen de onderneming naar dagdienst 
worden overgeplaatst, wordt vanaf hun 55e jaar de ploegentoeslag niet verder afgebouwd dan 
tot 70% van de oorspronkelijke toeslag. Deze afbouw tot 70% vindt plaats met 10% per 
maand, ingaande één maand na de maand waarin de overplaatsing plaatsvindt. 

 
13.3 Afwezigheid 

 
a. Gelet op de verminderde belastbaarheid en de daaruit voortvloeiende bescherming van de 

gezondheid zullen oudere werknemers zullen met ingang van de maand volgende op de 
maand waarin zij onderstaande leeftijden bereiken, het recht verwerven op afwezigheid 
gedurende onderstaand aantal dagen/diensten: 

 
- 58 jaar:  5 dagen/diensten  ( 40 uur) 
- 59 jaar:  7 dagen/diensten  ( 56 uur) 
- 60 jaar: 10 dagen/diensten ( 80 uur) 
- 61 jaar: 14 dagen/diensten (112 uur) 
 
De betaling over deze dagen/diensten zal bij afwezigheid 85% zijn van het normale 
inkomen over die dagen/diensten. 

 
b.   Gebruik maken van deze regeling heeft geen gevolgen voor de opbouw van vakantie- en  
      pensioenrechten, voor de aanspraken op vakantietoeslagen en extra uitkering en evenmin  
      voor de uitkeringen bij ziekte, werktijdverkorting (short-time) en werkeloosheid. 

 
c. De mate waarin en de tijdstippen waarop van deze regeling gebruik wordt gemaakt, zullen in 

overleg met de bedrijfsleiding worden vastgelegd. Opname zal pas mogelijk zijn na opname 
van 160 uur normaal vakantieverlof. 

 
Voorzover de bedrijfssituatie dit toelaat, kan desgewenst opname in gedeelten van 
dagen/diensten worden vastgelegd. 

 
De werkgever zal de betrokken bedrijfsvereniging verzoeken om,  indien een werknemer 
die gebruik maakt van de in deze bepaling bedoelde regeling een beroep moet doen op 
een uitkering krachtens de werkloosheidswet, de dagloonberekening vast te stellen alsof 
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de betrokken werknemer geen gebruik van deze regeling met daaruit voortvloeiende 
inkomensgevolgen zou hebben gemaakt. 

 
d.    Ingeval van arbeidsongeschiktheid of werktijdverkorting op tijden, waarop betrokkene volgens    

dit rooster afwezig kan zijn, wordt de vastgelegde afwezigheid geacht te zijn opgenomen.  
Voor werknemers in ploegendienst zal de afwezigheid zoveel mogelijk over de verschillende 
soorten diensten worden verspreid. 

 
13.4 Pre-pensioneringscursus 
 

Iedere werknemer/werkneemster wordt in de gelegenheid gesteld in het jaar, voorafgaand 
aan de vrijwillige vroegtijdige uittreding of pensionering maximaal 5 dagen betaald verlof op 
te nemen voor het bijwonen van een cursus ter voorbereiding op de vervroegde uittreding, 
c.q. pensionering. 

 

Artikel 14: Onbetaald verlof 

 
Het is voor de werknemer mogelijk maximaal 10 dagen onbetaald verlof, zogenaamde koopdagen, 
op te nemen. Deze regeling koopdagen is integraal opgenomen als Bijlage V van deze CAO. 
 
 

Artikel 15: Scholing en vorming  

 
15.1 Vorming 
 

Niet-leerplichtige werknemers, tot en met de leeftijd van 18 jaar, worden in de gelegenheid 
gesteld gedurende de daarvoor benodigde tijd tot een maximum van twee halve dagen of 
één dag per week met behoud van loon, deel te nemen aan cursussen van erkende 
vormingsinstituten. Deelnemende werknemers, die tijdens enig cursusjaar de 19-jarige 
leeftijd bereiken, kunnen het betreffende cursusjaar voltooien. Indien voor het deelnemen 
aan de cursus reiskosten moeten worden gemaakt, zal de werkgever daarvoor een 
redelijke tegemoetkoming geven. Indien ter afsluiting van een cursusjaar en derhalve 
binnen het programma van de vormingsinstituten een werkkamp wordt georganiseerd, kan 
de betreffende werknemer daaraan in beginsel deelnemen. 

 
15.2 Vakopleiding 
 

Niet-leerplichtige werknemers tot en met de leeftijd van 20 jaar, die aan de daarvoor te 
stellen eisen voldoen, worden in de gelegenheid gesteld met behoud van loon, hetzij een 
opleiding te volgen binnen het kader van het leerlingenstelsel, hetzij met toestemming van 
de werkgever een vakopleiding, die niet onder het leerlingstelsel valt, te volgen gericht op 
een binnen de onderneming te vervullen functie. 
Voorzover deze opleiding via avondonderwijs wordt genoten, worden de betreffende 
werknemers in de gelegenheid gesteld tussen het eind van de normale dagtaak en het 
begin van de lessen een redelijke rustpauze te genieten, afhankelijk van de afstand.  
Wanneer gedurende drie avonden per week onderwijs wordt gevolgd, zal worden 
nagegaan of het redelijk is de betrokkenen binnen de onderneming een ochtend of middag 
per week de gelegenheid te geven het aan de opleiding verbonden huiswerk te maken. 
 
Indien bij een werknemer regelmatig blijkt, dat hij bovenstaande faciliteiten niet aanwendt 
voor het volgen van onderwijs, respectievelijk het maken van huiswerk verbonden aan de 
vorming en vakopleiding, zulks ter beoordeling van de werkgever in overleg met de 
cursusleiding, kan de werkgever de genoemde faciliteiten intrekken. 
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15.3 Partiëel-leerplichtigen 
 

Voor werknemers op wie de partiële leerplicht van toepassing is, gelden de volgende 
bijzondere bepalingen:  

 
a. De normale wekelijkse arbeidsduur wordt verminderd met het aantal hele of halve diensten 

gedurende welke de werknemer geen arbeid mag verrichten teneinde te voldoen aan de 
leerplicht. 

 
b. Over de op grond van lid a. niet gewerkte tijd is geen salaris verschuldigd. Het normale salaris 

wordt derhalve in dezelfde mate verminderd als de normale werktijd. 
 

c. Over de op grond van lid a. niet gewerkte tijd worden geen vakantierechten opgebouwd. De 
vakantie, zoals geregeld in artikel 9, wordt derhalve in dezelfde mate verminderd als de 
normale werktijd, met dien verstande, dat het aantal vakantiedagen naar boven op hele dagen 
wordt afgerond. 

 
d. Op de dag(en) waarop de werknemer in het algemeen afwezig pleegt te zijn in verband met 

de voldoening van de leerplicht, geldt het bepaalde in de leden a. t/m c. ook indien hij niet 
feitelijk aan de leerplicht voldoet b.v. wegens vakantie van de onderwijsinstelling. 

 
e. Ingeval een werknemer toch op een in lid d. bedoelde dag vrijwillig arbeid verricht, zal hij 

daarvoor het normale voor een dag geldende salaris ontvangen (zonder overwerktoeslag). 
Pas als de voor die dag in de onderneming volgens dienstrooster geldende arbeidstijd wordt 
overschreden, gaat de dan geldende overwerktoeslag in. Het werk op een dergelijke dag 
(schooldag of schoolvakantiedag) brengt geen wijziging in het aantal vakantiedagen zoals 
bepaald in lid c. 

 
15.4 Scholing 
 

1. Alle medewerkers hebben de plicht scholing te volgen die voor goede uitvoering van de 
werkzaamheden noodzakelijk wordt geacht. Hieronder valt ook het volgen van toolboxen 
en werkoverleg. 

2. Bovenstaande opleidingen zullen in principe in werktijd plaatsvinden. De werkgever zal er 
naar streven, dat tijdens opleidingen in werktijd de ploegen-/ afdelingsbezetting voldoende 
op sterkte blijft. 

 
3. Alle medewerkers hebben recht op scholing. Cursussen kunnen via de supervisor worden 

aangevraagd, waarna ze ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd. Deze 
opleidingen vallen onder de regeling ”studiekostenvergoeding” van Cabot B.V. 

 
15.5 Vergoeding scholing in opdracht 
 

1. Indien een studie/scholing buiten het normale dienstrooster plaatsvindt is artikel 8.2a en 8.2b 
van toepassing. 

 
2. Indien de scholing plaatsvindt op een dag die niet volgens het dienstrooster is, wordt per 

opkomst 0,65% van het maandsalaris voor een extra reis betaald. 
 

3. Voor scholing zullen uitsluitend de cursus-uren worden vergoed, waarbij maximaal 8 uur per 
dag als werktijd kan worden aangemerkt. 
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E DIVERSEN 

 

Artikel 16: Extra uitkeringsregeling 

 
16.1 Werknemers, die het gehele desbetreffende kalenderjaar in dienst zijn, hebben recht op  

een extra uitkering gelijk aan het salaris  over de maand november, inclusief, indien van 
toepassing: ploegentoeslag; persoonlijke toelage; afbouw toelage en vaste consignatie in 
het kader van afbouwregeling. 
Werknemers, die een gedeelte van het desbetreffende kalenderjaar  in dienst (geweest) 
zijn, hebben recht op een evenredig deel van de extra uitkering. De extra uitkering wordt in 
de maand november uitbetaald. Werknemers die voor 1 november uit dienst treden 
ontvangen bij vertrek een evenredig deel van de extra uitkering, berekend naar het 
maandsalaris in de maand van vertrek. 

  
16.2 Toepassing van de extra uitkeringsregeling bij arbeidsongeschiktheid 

a. Indien een werknemer gedurende het dienstverband arbeidsongeschikt wordt, gelden voor de 
toepassing van de extra-uitkeringsregeling Cabot de navolgende bepalingen. 

 
b. De werknemer heeft gedurende zijn arbeidsongeschiktheid een aanspraak op de extra 

uitkering, doch ten hoogste over de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid. 
 

c. De extra uitkering, zoals in dit lid bedoeld, bestaat voor een gedeeltelijke arbeidsongeschikte 
werknemer, die een aangepaste functie binnen de onderneming van werkgever is herplaatst, 
uit een uitkering gelijk aan het bedrag, dat door de werkgever en/of derden in november wordt 
verstrekt ter compensatie van inkomensderving tengevolge van arbeidsongeschiktheid, 
verhoogd met de premies voor sociale voorzieningen, die in verband met 
arbeidsongeschiktheid niet verschuldigd zijn, doch in totaal tot een hoger bedrag dan genoten 
zou zijn indien zich geen arbeidsongeschiktheid zou hebben voorgedaan. 

 
d. Indien de laatste van de maand van de onder b. bedoelde termijn voor november ligt, wordt de 

extra uitkering naar rato berekend naar de uitkeringen welke in die maand worden verstrekt.  
 
 

Artikel 17: Pensioen 

 

Vanaf 1 januari 2006 gelden navolgende bepalingen. Dat wil zeggen met uitzondering en uitsluiting 
van de werknemer geboren vóór 1 januari 1946 en in dienst van werkgever op 1 januari 2005  
 

17.1 In het bedrijf van de werkgever bestaan een tweetal pensioenregelingen, te weten: 
a. Basispensioenregeling (via Pensioenfonds); én 
b. Excedent pensioenregeling. 

Deze regelingen zijn neergelegd in de afzonderlijke Statuten en de Pensioenreglementen 
van de Stichting Cabot Pensioenfonds. 
 

 
17.2 Deelname aan de pensioenregeling is voor de werknemers verplicht, met inachtneming  

van het gestelde in de Statuten en de Reglementen van de Stichting Cabot Pensioenfonds. 
 
17.3 De werkgever zal zijn toestemming aan Statuten- en/of Reglementswijzigingen, alsmede  

aan andere goedkeuringsbesluiten die de rechten van de deelnemers en gewezen 
deelnemers beïnvloeden, niet geven dan na overleg met de vakverenigingen. 
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17.4 De werknemerspremie: 
 
 Voor de werknemerspremie voor zowel het basis- als voor het excedentpensioen bedraagt  

a) met ingang van 1 juli 2007 wordt de werknemerspremie 7%; 
b) met ingang van 1 juli 2008 wordt de werknemerspremie 7,5%; 
c) met ingang van 1 juli 2009 wordt de werknemerspremie 7,75%; 
d) met ingang van 1 juli 2010 wordt de werknemerspremie 8%; 
e) met ingang van 1 juli 2011 wordt de werknemerspremie 8,25%; ‘en 
f) met ingang van 1 juli 2012 wordt de werknemerspremie 8,5%; vastgesteld over de 

pensioengrondslag. 
 
17.5  Indien de medewerker, op basis van de wettelijke mogelijkheden, zorgverlof opneemt, zal 
 tot maximaal 10 dagen de pensioenopbouw op de normale wijze plaatsvinden.  
 
17.6 Gedurende het op te nemen Ouderschapsverlof zal de pensioenopbouw plaatsvinden op  

basis van de normale werkweek van de medewerker mits de werknemer zijn bijdrage conform 
artikel 17 lid 4 voldoet. 

 

 

Artikel 18: Sociaal verslag 

 
18.1 Ter uitvoering van artikel 31b. van de Wet op de Ondernemingsraden zal de werkgever  

jaarlijks een sociaal verslag uitbrengen, waarin de uitgangspunten van het beleid en de 
feitelijke gegevens ter beoordeling hiervan staan vermeld. 

 
18.2 Hierin zal tevens aandacht worden besteed aan het milieubeleid. 
 
18.3 Dit verslag zal op verzoek aan de werknemers worden verstrekt, alsmede aan de  

vakorganisaties.  
 
 

Artikel 19: Bondswerk in de bedrijven 

 
De werkgever erkent dat het functioneren van de vakbonden afhankelijk is van de mate waarin de 
leden betrokken zijn in het werk van de vakbonden met betrekking tot de onderneming. Op grond 
hiervan zal hij mogelijkheden scheppen voor het functioneren van het bondswerk in de bedrijven 
voorzover dit met het oog op bovengenoemde betrokkenheid nodig is. 
 
Deze mogelijkheden zijn neergelegd in een afzonderlijke overeenkomst ter uitvoering van deze 
bepaling binnen de grenzen van de afspraken, die tussen Cabot B.V. enerzijds en de 
vakvereniging anderzijds zijn gemaakt. 
 
 

Artikel 20: Bescherming werknemers 

 
20.1 De werkgever erkent het recht van de werknemer op een veilige arbeidsplaats. Hij treft de  

nodige maatregelen teneinde deze veilige arbeidsplaats redelijkerwijs te verwezenlijken. 
 
20.2 De werkgever is verplicht de werknemers op de hoogte te stellen van de te onderkennen  

specifieke gevaren, welke in hun arbeidssituatie kunnen optreden en van de 
veiligheidsvoorschriften, welke terzake worden getroffen. Hij ziet toe op de naleving van de 
veiligheidsvoorschriften. 
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20.3 De werkgever zal ten sterkste bevorderen dat onderzoek wordt gedaan naar de toxische –  
waaronder mutagene - eigenschappen van stoffen, welke in de onderneming in het 
productieproces worden gebruikt en waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 
deze stoffen gevaar voor de gezondheid van de werknemer zouden kunnen opleveren.  
De werkgever draagt zorg voor periodieke medische keuringen. 

 
20.4 De werknemer heeft het recht een opdracht niet uit te voeren indien niet voldaan is aan de  

bedrijfsveiligheidsvoorschriften of wanneer zich daarbij een situatie voordoet, die een 
ernstig onmiddellijk gevaar voor zijn leven of gezondheid oplevert, dat van hem in 
redelijkheid niet kan worden geëist, dat hij deze opdracht uitvoert. Hij dient hiervan 
onmiddellijk de chef of diens plaatsvervanger in kennis te stellen. 

 
20.5 De werkgever zal zoveel als in zijn vermogen ligt de blootstelling van werknemers aan  

algemeen erkende, voor de mens kankerverwekkende en/of mutagene stoffen, tegengaan. 
 
20.6 De werknemer kan, indien hij dit wenst, aangelegenheden die veiligheid, gezondheid of  

milieu betreffen te allen tijde met zijn lijnchef bespreken. 
 
20.7 Vervolgens kan hij, indien nodig, deze onderwerpen inbrengen in het vertegenwoordigend  

overleg, binnen de onderneming. 
 
20.8 Daarnaast kan hij zich terzake wenden tot de Hoofden van de betreffende deskundige  

diensten in de zin van de Wet op de Arbeidsomstandigheden, t.w. de Afdeling Veiligheid en 
Milieu en de ARBO-dienst. 

 
20.9 Het bovenstaande laat uiteraard onverlet het recht van de werknemer, indien hij dit wenst,  

zich te laten vertegenwoordigen door de vakverenigingen. 
 

Artikel 21: Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

 
21.1 De werkgever zal op basis van zijn veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid (VGM-

beleid), die hij met de OR en met de vakbonden bespreekt, aandacht besteden aan de 
kwaliteit van de arbeidsplaats en een doelmatig milieubeheer, en indien nodig maatregelen 
nemen ter verbetering. 

 
21.2 De werkgever zal zorgen voor de noodzakelijke voorlichtings- en trainingsactiviteiten  

gericht op veiligheid, gezondheid en milieu in de onderneming en de daarvoor vereiste in- 
en externe deskundigheid ter beschikking stellen. 
De werknemers zullen, teneinde in de onderneming overeenkomstig hun capaciteiten 
volwaardig en verantwoord te kunnen functioneren, medewerken aan het ontwikkelen van 
hun vakkennis en bekwaamheden. 

 
21.3 De werkgever zal planmatig in- en externe veiligheids- en milieurisico's inventariseren en  

kwantificeren, daarop de nodige maatregelen treffen ter vermijding van onaanvaardbare 
risico's en plannen dienaangaande inbrengen in het overleg met de OR. Tevens zal 
dienaangaande overleg met de vakverenigingen plaatsvinden. 

 
21.4 Bij de aanpak ter beperking van risico's zullen primair oplossingen aan de bron worden 

genomen.   
                                                                                                                       
21.5 De werkgever zal de bewustwording en het gedrag van werknemers op het vlak van 

veiligheid, gezondheid en milieu voortdurend en intensief bevorderen, De werknemers 
zullen handelen overeenkomstig het VGM-beleid en de specifieke voorschriften met 
betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. 
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21.6 Indien de werkgever overweegt een subsidie aan te vragen onder de “Subsidieregeling 

arbeidsplaatsenverbetering” zal hij daarover vroegtijdig overleg plegen met de 
ondernemingsraad en de vakverenigingen vervolgens op de hoogte stellen. 

 
 

Artikel 22: AWVN regeling 

De zogenaamde AWVN regeling werkgeversbijdrage is op deze CAO van toepassing. 
 
 

Artikel 23:  Fiscaal verrekenen vakbondscontributie:  

 
Werkgever zal zich faciliterend opstellen inzake fiscaal verrekenen van de vakbondscontributie 
door werknemer betaalt aan FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond dan wel een andere in de 
Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde vakbond; dit onder de voorwaarden zoals bepaald in 
het als bijlage VII opgenomen Reglement vergoeding van de lidmaatschapskosten van een 
werknemersorganisatie voor werknemers werkzaam bij CABOT B.V. 
 
 
 

Artikel 24:  Wet gelijke behandeling en leeftijd:  

 
CAO-bepalingen welke mogelijk strijdig zullen zijn met het beginsel van gelijke behandeling 
zullen door partijen worden geïnventariseerd. Partijen zullen vanuit hun gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in overleg treden, met als doel de CAO te wijzigen opdat deze voldoet aan 
doel en strekking van de wet. 
 
Indien en voor zover een medewerker zich beroept op behandeling in het kader van gelijke 
behandeling zullen partijen onmiddellijk in overleg treden ter voorkoming dat de vastgestelde 
arbeidsvoorwaarden tot onvoorziene kostenstijging zullen leiden, dan wel de processen van 
Cabot (mogelijk) in gevaar komen en zij zullen ervoor zorgdragen dat er oplossingen volgen. Bij 
het bepalen wat als onvoorziene kostenstijging moet worden beschouwd, zal de geldende CAO 
als uitgangspunt worden genomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collectieve arbeidsovereenkomst Cabot B.V. 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011 

 

 38

 
 

 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectievelijke vestigingsplaatsen : 
 
 
Partij ter ene zijde   Partijen ter andere zijde 
 
 
Cabot B.V.    FNV Bondgenoten 
te Botlek-Rotterdam   te Utrecht 
 
 
 
 __________________   ________________________  
 
 
 
 
 
 __________________   ________________________  
 H. Sinke    Bestuurder 
 
 
 
 
      

CNV BedrijvenBond 
     te Utrecht 
 
 
   ________________________  
     Bestuurder 
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Bijlage I.: Protocolafspraken behorende bij de CAO  juli 2009 tot en met juni 2011 
 

Beloning: 
Initieel: 
Werkgever zal de schaalsalarissen en salarissen met ingang van 1 juli 2010 met 2,5% verhogen: 
 
Vloer vakantietoeslag: 
Werkgever zal met ingang van 1 juli 2010 de vloer van de vakantietoeslag verhogen met 2,5%: 
 
RAB: 
Voor de kalenderjaren 2009 en 2010 wordt de RAB verlengd.  
 
Pensioenregeling: 
Op grond van door vakbonden ingebracht signaal dat er nog onvoldoende duidelijkheid bestaat 
over de pensioenregeling, zal werkgever een vervolg voorlichtingsbijeenkomst organiseren. 
 

WGA-gedifferentieerde premie 
Werkgever heeft de mogelijkheid om de helft van de wga-gedifferentieerde premie op het netto 
loon van de werknemer in te houden. Partijen zijn overeengekomen dat gedurende de looptijd van 
de CAO werkgever geen gebruik zal maken van dit recht.   
 

Studieafspraak blijvende inzetbaarheid en leeftijd 
Partijen zijn overeengekomen om gedurende de looptijd van de CAO een studie te verrichten 
waarbij het onderwerp levensfase bewust personeelsbeleid centraal staat. 
 
Aanleiding en context van de studie: 
Vergrijzing personeelsbestand en beroepsbevolking; 
Toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt; 
Maatschappelijk streven om de arbeidsproductiviteit van ouderen te bevorderen; 
Bedrijfseconomische noodzaak om de arbeidsproductiviteit te doen stijgen; 
Wet gelijke behandeling en leeftijd en werken, die arbeidsvoorwaarden op grond van 
leeftijdsonderscheid in principe verbiedt. 
 
Studie: 
Onderzocht wordt of en mogelijk welke instrumenten bedoeld om de blijvende inzetbaarheid van 
werknemers te bevorderen (qua kennis c.q. vaardigheden en gezondheidsaspecten) nu 
onvoldoende of niet aanwezig zijn binnen Cabot. Hierbij zal met aandacht gekeken worden naar 
de zogenoemde ontziemaatregelen bij overwerk, consignatie alsmede de 85% dagen en in het 
perspectief van de algehele bezetting de tijd voor tijd bepalingen. Intentie van de werkgever is de 
CAO leeftijdsneutraal te maken derhalve een CAO te maken zonder ontziemaatregelen ( een en 
ander met de bereidheid te komen tot een flankerend beleid, zoals overgangsmaatregelen voor 
huidige oudere werknemers en of persoonlijke keuzesystemen)  
Ter voorbereiding van het gesprek met de vakbonden hierover zal werkgever met de 
ondernemingsraad het huidige beleid en aanwezige instrumenten in kaart brengen. 
 
Partijen zullen gedurende het eerst volgende periodieke overleg de studieopdracht nader invullen 
en bepalen wat de werkwijze zal zijn. Een en ander gericht op een afronding met bevindingen, die 
bij het volgende CAO-overleg worden ingebracht. 
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EVC-pilot 
Werkgever zal binnen de looptijd van de CAO in 2011 een pilot starten met “erkenning verworven 
competenties” voor 3 personen. Deze pilot is bedoeld om ervaring en kennis op te doen over de 
betekenis van gebruikmaken van EVC in het perspectief van levensfase gericht personeelsbeleid. 
 

Wajongeren en stageplaatsen 
Cabot zal voor het eerst volgend periodieke overleg een informerend gesprek voeren met het 
UWV, gericht op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het inzetten van Wajongeren. In het 
periodieke overleg zullen partijen hier een concrete invulling aangeven.  
Daarnaast zal Cabot haar beleid ten aanzien van stageplekken continueren (twee stageplekken 
voor leerlingen afkomstig uit het reguliere beroepsonderwijs) 
 

Koopdagen 
De vigerende bepaling over koopdagen zal worden gewijzigd met de strekking dat uitsluitend 
koopdagen kunnen worden verworven als de werknemer al zijn vakantiedagen en tijd voor tijd-
uren heeft ingeroosterd (opgenomen of met het doel ze op een bepaald tijdstip op te nemen) en 
derhalve over geen saldo beschikt. 
 

Diversen 
• De AWVN-bijdrage regeling wordt gecontinueerd. 

 

• De concept CAO-tekst zal binnen 3 maanden na instemming door de ledenraadpleging 
met dit protocol; en vaststelling van de CAO 2007-2009 aan vakbonden ter accorderen 
worden verstrekt. 

 

• Werkgever verstrekt gedurende de looptijd van de CAO geen bijdrage aan het 
internationaal vakbondswerk. Deze middelen worden aangewend voor een EVC-pilot, als 
bedoeld onder punt 5. 
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Bijlage IIa Salarisschaal per 1 juli 2010 
 
 Salarisschaal per 1 juli 2010 
 Inclusief verhoging van 2,5%.          
 Schaal : 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

             
  0 - 17.5 18 - 35.5 16 - 55.5 56 - 75.5 76 - 95.5 96-115.5 116-135.5 136-155.5 156-175.5 176-195.5 196-220.5 

               

 Aanloop              

 periodiek 1.735,99 1.755,55 1.812,18 1.870,64 1.930,98 1.993,27 2.057,56 2.123,93    
            

 Trede 1 1.847,66 1.868,95 1.894,86 1.940,33 1.996,76 2.072,73 2.122,81 2.236,77 2.347,31 2.526,86 2.766,89 

 Trede 2 1.892,57 1.919,03 1.953,58 1.998,47 2.055,46 2.137,75 2.190,14 2.306,41 2.420,39 2.606,87 2.864,17 

 Trede 3 1.936,88 1.969,12 2.012,86 2.056,03 2.115,30 2.201,66 2.256,90 2.376,06 2.492,90 2.687,44 2.960,86 

 Trede 4 1.981,78 2.019,78 2.070,99 2.114,17 2.174,59 2.266,70 2.323,69 2.445,71 2.565,43 2.768,03 3.057,55 

 Trede 5 2.027,24 2.070,42 2.129,71 2.172,89 2.233,90 2.330,59 2.391,00 2.514,80 2.637,94 2.848,61 3.154,84 

 Trede 6 2.070,99 2.121,08 2.188,41 2.231,01 2.293,19 2.395,04 2.457,79 2.584,42 2.711,06 2.929,20 3.252,11 

 Trede 7    2.288,57 2.352,45 2.459,50 2.525,11 2.654,06 2.783,58 3.008,64 3.348,79 

 Trede 8     2.411,74 2.524,56 2.592,48 2.724,28 2.856,67 3.089,79 3.445,51 

 Trede 9       2.658,67 2.793,94 2.929,77 3.169,80 3.543,34 

 Trede 10         3.002,30 3.250,37 3.639,47 

 Trede 11          3.330,97 3.736,74 

             

 3 jaar + 1% 2.091,70 2.142,30 2.210,30 2.311,46 2.435,86 2.549,81 2.685,26 2.821,88 3.032,33 3.364,28 3.774,11 

 6 jaar + 2% 2.112,41 2.163,51 2.232,18 2.334,35 2.459,98 2.575,06 2.711,85 2.849,82 3.062,35 3.397,59 3.811,48 

 9 jaar+2,5%** 2.122,77 2.174,11 2.243,13 2.345,79 2.472,04 2.587,68 2.725,14 2.863,79 3.077,36 3.414,25 3.830,16 
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Bijlage II.b.: Resultaatafhankelijke eenmalige beloning: 

Voor de werknemers geldt gedurende de looptijd van de CAO een regeling voor resultatendeling, 
waarbij doelen worden gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering. 
Afhankelijk van de realisatie van deze doelen wordt een uitkering ineens gedaan. Als voorwaarden 
bij deze resultatendeling geldt: 
 
a. De doelstellingen zijn zulks conform de plantdoelstellingen van het betreffende fiscaal jaar 

(2010 en 2011), en worden vastgesteld in overeenstemming met de ondernemingsraad; 

b. De uitkering voor de werknemer bedraagt een vast bedrag. De uitkering maakt geen deel uit 
van het (vaste) salaris, het pensioengevend salaris, de grondslag voor de berekening van de 
vakantietoeslag/eindejaarsuitkering of enige andere arbeidsvoorwaardelijke grondslag. 

c. Indien gedurende het betreffende jaar; respectievelijk 2010 en 2011 een deel van de 
doelstellingen wordt gehaald bedraagt het uitkeringsbedrag minimaal € 550,00 bruto en indien 
alle doelstellingen worden gehaald bedraagt de uitkering maximaal € 2.000,00 bruto.  

d. Aan iedere doelstelling is een uitkering gekoppeld. De verhouding tussen de individuele 
doelstellingen, welke per doelstelling de maximaal haalbare vergoeding bepaald, wordt met de 
Ondernemingsraad afgestemd. Deze doelstellingen komen direct voort uit de resultaat 
afhankelijke plantdoelstellingen over het betreffende fiscaal jaar. De meting zal plaatsvinden 
over de periode 1 oktober tot en met 30 september van het betreffende fiscaal jaar (2010 en 
2011). 

e. De beloning wordt alleen uitgekeerd aan hen die ten tijde van de uitbetaling van de 
resultatenuitkering een arbeidsovereenkomst hebben met CABOT B.V. Hierbij wordt een 
uitzondering gemaakt voor de werknemer die gedurende het betreffende jaar, aansluitend aan 
zijn dienstverband gebruik is gaan maken van zijn (pre)pensioen. Hij ontvangt de uitkering naar 
evenredigheid. 

f. Indien een werknemer niet gedurende het betreffende jaar volledig in dienst is geweest of op 
grond van individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder bedroeg dan de 
arbeidsduur van een voltijd werknemer (parttime, opname zorgverlof, etc) geldt dat de 
resultatenuitkering naar evenredigheid wordt uitbetaald. 

g. De uitbetaling zal plaatsvinden in de maand december na afloop van het betreffende fiscale 
jaar. 

h. Indien partijen besluiten deze Resultaatafhankelijke éénmalige beloning in de toekomst niet 
voort te zetten, dan zal het onder lid c bedoelde minimum uitkeringsbedrag van € 550,00 bruto 
per (voltijd) werknemer vrijvallen. Partijen zullen dan in overleg treden om aan dit bedrag een 
nieuwe bestemming toe te kennen. 
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Bijlage III: Invulling 36-urige werkweek 

 
De gemiddelde 36-urige werkweek voor werknemers in de dag-, 2- en 3- ploegendienst wordt 
bereikt door in overleg tussen de chef en medewerker 8 uur per tijdvak van 2 weken in een 
jaarlijks rooster vast te leggen. Ten aanzien van de behandeling van deze ADV-uren gelden de 
volgende regels: 
 
1. Overwerk op een vastgestelde ADV-dag mag alleen in uitzonderingsgevallen worden 

toegestaan. Per afdeling zal in overleg met het hoofd van de afdeling (de direct report) 
worden vastgelegd wie in zijn afdeling bevoegd is toestemming te verlenen tot overwerk op 
een ADV-dag. 

 
2. Tijdens vakantieperioden door het jaar kan op verzoek van de directe chef van het rooster van 

ADV-dagen worden afgeweken om vakantie van collega’s mogelijk te maken. 
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Bijlage IV: Functielijst 

 
Groep 19 
Medewerker Badhuis 
 
Groep 17 
Receptionist 
WPS-operator 
 
Groep 15 
Voorman wasserij/badhuis 
WPS / Logistieke Clerk 
Receptionist/administratief medewerker 
Field Operator 
 
Groep 14 
Hoofdoperator WPS 
Medewerker Techn. Magazijn 
Voorraadbeheerder 
Senior Field Operator 
2

e
 Technicus EID 

2
e
 Technicus WTB 

 
Groep 13 
Allround operator 
Bedrijfslaborant 
1e Technicus EID 
1e Technicus WTB 
Assistant Human Resources Department 
 
Groep 12 
1e Medewerker logistiek 
Hoofdoperator roetfabricage 
Datacoordinator 
 
Groep 11 
Hoofdtechnicus EID 
Hoofdtechnicus WTB 
Planner/werkvoorbereider 
Supervisor general facilities & buildings 
Accountant 
 
Groep 10 
Wachtchef roetfabricage 
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Bijlage V: Regeling koopdagen 

 
Koopdagen zijn dagen waarop niet gewerkt wordt en waarover geen inkomen wordt verdiend.  
Het kopen van dagen brengt pensioenkosten voor betrokkene met zich mee. 
 
Koopdagen kunnen worden opgenomen op basis van de volgende voorwaarden. 
 
 Kosten 
 
a. Inkomenskosten 

De kosten van een koopdag bedragen per uur uitgedrukt in een percentage van het 
maandsalaris

1
 0.75% (1/8 x 1/233 x 13.96). 

 
b. Pensioenkosten 

Omdat de pensioenopbouw over koopdagen te kunnen voortzetten dient over die dagen de 
totale pensioenpremie (werkgeversdeel + eventueel werknemersdeel) van de 
pensioengrondslag door de werknemer gedragen te worden. 
De bijdrage voor het ploegenpensioen wordt door de werkgever doorbetaald. 

 
II Overige voorwaarden 
 
 - Opname kan slechts geschieden in hele dagen. 
 
 - Het per jaar op te nemen koopdagen bedraagt maximaal 10. Hiervan kan een 

 volcontinudienstmedewerker maximaal 2 weekenddagen opnemen. 
 
 - Gebruikmaking van de regeling is alleen mogelijk in overleg met de leiding die bij 

 afwijzing zal aangeven wanneer opname wel mogelijk is, hetgeen binnen een termijn 
 van 3 maanden dient te vallen. 

 
- Het is alleen toegestaan gebruik te maken van de regeling koopdagen indien het saldo 

vakantiedagen en tijd voor tijd-uren is ingeroosterd (opgenomen of met het doel ze op                                  
een bepaald tijdstip op te nemen) en er derhalve geen saldo meer beschikbaar is. 

    

                                                
1 Onder maandsalaris in het kader van deze regeling wordt verstaan: vast maandsalaris, eventueel vermeerder met 

ploegentoeslag, toeslag reserve ploegendienst en persoonlijke toeslag.  
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Bijlage VI: Verlofspaarregeling 
 
Uitgangspunten verlofregeling Cabot BV 
 
- optimale inzetbaarheid van het personeel in het licht van een relatief kleine organisatie als 

Cabot B.V.; 
- wens van personeel om op individuele wijze met verlof om te gaan; 
- geen extra werkdruk creëren; 
- uitval (burn-out) van medewerkers voorkomen; 
- geen verlofspaarregeling in de zin van de fiscale wetgeving, waarbij het tegoed aan vakantie 

omgezet wordt in geld, aangezien dit de fiscale beperking met zich meebrengt dat het niet voor 
eerder pensioen gebruikt kan worden. Deze regeling kan echter wel als uitgangspunt genomen 
worden. 

 
Het doel van de verlofspaarregeling van Cabot B.V. is de mogelijkheid scheppen om bepaalde 
vormen van verlof te sparen, zodanig dat dit op basis van individuele wensen opgenomen kan 
worden. Hierbij kan niet voorbij gegaan worden aan het bedrijfsbelang van een relatief kleine 
organisatie, waarbij met name gedacht moet worden aan inzetbaarheid en bezetting. Daarnaast 
moet het sparen van verlof niet leiden tot ‘ongezonde’ situaties waarin medewerkers gedurende 
langere tijd (bijna) geen verlof meer opnemen, hetgeen tot een hoger ziekteverzuim danwel uitval 
kan leiden. 
 
Het gespaarde verlof kan gebruikt worden om gedurende langere tijd de arbeidsduur gedeeltelijk 
te verminderen, langere verlofperiodes (sabbatical leave) op te nemen en tot slot het sparen om 
eerder te kunnen stoppen met werken. 
 
Welke verlofsoort kunnen gespaard worden: 
Voor sparen komen de volgende verlofvormen in aanmerking: 
- de vakantiedagen boven de 20; 
- overuren – TVT – per maand aan te geven; 
- maximaal 6 ADV-dagen per jaar; 
- koopdagen. 
 
Voorwaarden waaronder gespaard kan worden:  
- Het maximaal aan te sparen dagen per jaar (vakantiedagen, TVT, koopdagen en ADV) mag 

de 25 niet overschrijden; 
- De medewerker zal op het einde van het jaar aangeven dat bepaalde vakantiedagen en/of 

koopdagen op naam van de verlofregeling gespaard moeten worden; 
- De medewerker zal maandelijks aangeven of de TVT uren gespaard worden op de normale 

rekening tot max. 40 uur of op de verlofregeling; 
- Met instemming van de werkgever kunnen per medewerker 6 ADV-dagen gespaard worden. 

Deze worden in het begin van het jaar in overleg met de medewerker door de werkgever 
aangewezen; 

- Het totale tegoed aan te sparen aantal dagen bedraagt maximaal 250 (1 jaar); 
- Bij tussentijdse uitdiensttreding zal de waarde van de dagen uitbetaald worden: de waarde van 

een dag bedraagt 5% van het bruto maandsalaris incl. ploegentoeslag. Bij overlijden van de 
werknemer zal de waarde van de dagen aan de nabestaanden of wettelijke erfgenamen 
worden uitbetaald; 

- Opname van het opgebouwde tegoed zal minimaal 6 maanden van te voren schriftelijk worden 
aangevraagd en worden toegekend, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich hier tegen 
verzetten;  

- Verlofrechten onder deze verlofregeling verjaren niet; 
- Minimale opname van in principe 3 maanden, teneinde de mogelijkheid tot (externe) opvang 

reëel te maken, ter voorkoming van extra werkdruk bij de (achterblijvende) collega’s (in overleg 
kan hiervan worden afgeweken). 

Het is mogelijk om deze vorm van verlof te combineren met andere verlofregelingen. 
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Bijlage VII 
 

Reglement vergoeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie partij 
bij deze CAO 
 

ARTIKEL 1 

De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het bruto loon ter 
hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap 
van een werknemersorganisatie partij bij deze CAO. De werkgever zal dit verzoek inwilligen in ruil 
voor een onkostenvergoeding gelijk aan de op de voormelde bruto looncomponent * ingehouden 
bedrag, zoals nader bepaald in dit reglement. 
 

ARTIKEL 2 

1.  De werknemer dient schriftelijk opgave te doen van de werkelijke kosten van het 
lidmaatschap. Daartoe dient hij het “Declaratieformulier vergoeding van de 
lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie’’ volledig in te vullen en te 
ondertekenen. 

2.  Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de lidmaatschapskosten van de 
werknemersorganisatie, dient de werknemer uiterlijk 1 november van het betreffende 
kalenderjaar het in lid 1 genoemde declaratieformulier aan de werkgever te overleggen. 
Hierbij wordt een door zijn vakbond en op zijn naam gesteld jaaroverzicht van betaalde 
contributie over het betreffende jaar bijgevoegd. Overschrijding van genoemde datum leidt 
tot uitsluiting van deelname. 

 
3.  De in artikel 1 bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op basis van de door de werknemer 

op het declaratieformulier vermelde gegevens en op basis van de toepasselijke fiscale en 
premierechtelijke Wet- en regelgeving. 

 
4.  Indien door de werknemer is voldaan aan het gestelde in lid 2 wordt de vergoeding zoals 

bedoeld in artikel 1 door de werkgever aan de werknemer betaald tezamen met de 
loonbetaling in de maand december van het betreffende kalenderjaar waarin de contributie 
is betaald. 

 

ARTIKEL 3 

Bij beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden hiertoe, eindigt het recht op vergoeding 
als bedoeld in artikel 1.  
 

ARTIKEL 4 

Indien bij controle door de inspecteur der belastingen of de inspecteur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen blijkt dat de belastingen premievrije vergoeding ten onrechte of tot een 
te hoog bedrag is uitbetaald en dientengevolge naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt 
deze naheffing (inclusief eventuele rente en boete) voor rekening van de werknemer. Werkgever 
aanvaardt geen aansprakelijkheid over het gebruik van deze (fiscale) mogelijkheid. 
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(voorbeeld) 
 
DECLARATIEFORMULIER VERGOEDING VAN DE LIDMAATSCHAPSKOSTEN VAN EEN 

WERKNEMERSORGANISATIE 
 
 
Door de werknemer uiterlijk 1 november van het betreffende kalenderjaar in te leveren bij de 
werkgever 
Ondergetekende, ........................................................ (naam werknemer) 
SoFinummer: ............................................................................................. 

a. is ter zake van zijn arbeidsovereenkomst bij  CABOT BV lid van .................................. 
(naam werknemersorganisatie) en betaalt in dit verband kosten voor het lidmaatschap;  

b. verklaart akkoord te gaan met het gestelde in het Reglement Vergoeding van de 
lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie voor  werknemers werkzaam bij  
CABOT B.V.; 

c. verklaart dat de kosten voor het betreffende kalenderjaar die krachtens dit reglement voor 
vergoeding in aanmerking komen als volgt bedragen:  
kosten voor lidmaatschap van de onder a. genoemde werknemersorganisatie in 
(betreffende kalenderjaar): .......................................................... euro; 

d. verklaart afstand te doen van een deel van zijn bruto loon in de maand december van het 
betreffende kalenderjaar waarin de contributie is betaald met een geldswaarde ter grootte 
van het hierboven onder c. aangegeven bedrag; 

e. verklaart zich bewust te zijn van het feit dat door vergoeding van de kosten een tijdige 
declaratie bij zijn werkgever nodig is (uiterlijk 1 november van het betreffende 
kalenderjaar); 

f. verklaart zich er van bewust te zijn dat het afzien van een deel van het salaris gevolgen 
kan hebben voor het bruto loon sociale verzekeringen en arbeidsvoorwaardelijke 
berekeningsgrondslagen; 

g. verklaart zich bewust te zijn dat hij zulks conform artikel 4 van het reglement hij bij controle 
door de inspecteur der belastingen of de inspecteur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen een eventuele naheffing bij de werkgever voor rekening van 
hem komt en dat werkgever hier geen aansprakelijkheid aanvaardt; 

h. als bijlage bij dit formulier betalingsbewijzen overlegt als bedoeld in artikel 2, lid 2 van het 
reglement. 

 
 
 
Datum: ....................................................................................................... 
Handtekening: ............................................................................................  
 

 


