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DEFINITIES EN GRONDSLAGEN

Definitie Omschrijving

ATW Arbeidstijdenwet.

BW Burgerlijk Wetboek.

HR Afdeling Human Resources.

OR Ondernemingsraad, ingesteld ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden.

Wbp Wet bescherming persoonsgegevens.

FarmNet Het interne digitale communicatiemiddel (Intranet) van o.a. Farm Frites
International B.V.

Werkgever De partij aan werkgeverszijde:
Farm Frites International B.V. gevestigd te Oudenhoorn.

Werknemersverenigingen De partijen aan medewerkerszijde:
• de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV);
• het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV Vakmensen.nl).

Medewerker De persoon (m/v) die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst van de 
werkgever is en van wie de functie die hij vervult is ingedeeld in één van de 
functiegroepen 1 tot en met 10.

Betalingsperiode Een periode van een kalendermaand. Aan het einde van de betreffende 
kalendermaand ontvangt de medewerker zijn salaris.

Maand Een kalendermaand.

Week Een kalenderweek.

Functiematrix De matrix waarin, conform het ORBA-functiewaarderingssysteem, de zwaarte van 
de bij Farm Frites International B.V. voorkomende functies systematisch zijn 
gewogen en vastgelegd (bijlage 1.).

Functiegroep Een met de functiematrix corresponderende verdeling van functies die binnen 
dezelfde bandbreedte vallen. Een functiegroep heeft een onder- en bovengrens 
(bandbreedte) in ORBA-punten.

Salaristabel Werkgever hanteert 2 salaristabellen, een salaristabel voor het dagdienstrooster 
gebaseerd op 40 uur per week en een salaristabel voor de ploegenroosters 
gebaseerd op 36 uur per week.
De salaristabel geeft het aantal salarisschalen met daarin het aantal periodieken
weer.

Salarisschaal Per salarisschaal wordt het bijhorende minimum en maximum salarisbedrag dat in 
de functie kan worden verdiend weergegeven. De genoemde bedragen zijn 
brutobedragen per maand per voltijd medewerker.
De tussen het minimum en maximum liggende salarisruimte wordt overbrugd door 
een aantal stappen: periodieken genaamd.
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Schaalsalaris Het voor de medewerker op basis van de functiewaardering en de indeling in een 
functiegroep overeengekomen salarisbedrag (bruto) per maand. Dit salaris wordt 
vastgesteld op grond van de bij de indeling behorende salarisschaal met de daarbij 
behorende periodieken.

Maandsalaris Het schaalsalaris (bruto) per maand vermeerderd met de eventuele toeslagen, 
exclusief vakantietoeslag, vastgesteld op basis van de in deze CAO genoemde 
artikelen.

Uursalaris Maandsalaris gedeeld door gemiddeld 173,33 uur uitgaande van een 40-urige 
werkweek (dagdienst);
maandsalaris gedeeld door gemiddeld 156 uur uitgaande van een 36-urige 
werkweek (ploegendienst)

Jaarsalaris 12 keer het maandsalaris (bruto) vermeerderd met de vakantietoeslag.

Dienstrooster Iedere, door de werkgever, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15, en na 
verkregen instemming van de Ondernemingsraad vastgestelde rooster van werk
en rusttijden per dag voor een tijdvak van een week of langer, overeenkomende 
met de cyclus van de dienst.

Voltijd arbeid De in deze CAO formeel in een individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen 
arbeidsduur voor medewerkers met een voltijds dienstverband. Voor medewerkers 
in dagdienst is dat 40 uur per week en voor medewerkers in ploegendienst is dat
36 uur per week.

Deeltijd arbeid Van deeltijdarbeid is conform deze CAO sprake als in de individuele 
arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder bedraagt dan de 
arbeidsduur van een medewerker in voltijd arbeid.

Meer-uren (voor 
deeltijdmedewerkers)

Het aantal, door of namens de werkgever opgedragen, gewerkte uren boven het 
aantal uren zoals dat is overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst, 
tot het niveau van de standaard wekelijkse contractuele voltijdsarbeidsduur is 
bereikt.

Overuren (voor 
deeltijdmedewerkers)

Het aantal, door of namens de werkgever opgedragen, gewerkte uren en/of 
minuten waarmee een werkdag met meer dan 8:00 uur arbeid (dus na de 
voltijdsarbeidsuur) wordt overschreden. Dit geldt ook voor het verrichten van 
arbeid op zaterdag en/of zondag.

Overuren (voor 
voltijdmedewerkers)

Het door een medewerker verrichte werk, door of namens de werkgever 
opgedragen, waardoor het aantal uren en/of minuten volgens het 
overeengekomen dienstrooster per dag wordt overschreden.

Tenzij anders vermeld zijn de definities voor alle delen van deze CAO van toepassing.

Voor de medewerker die in deeltijd werkt, geldt voor alle arbeidsvoorwaarden in deze CAO een naar rato 
berekening, tenzij anders vermeld.

Waar in deze CAO sprake is van 'hij' dient ook 'zij' te worden gelezen (voor mannelijke vervoegingen moeten 
ook vrouwelijke vervoegingen gelezen worden).

Indien er sprake is van strijdigheid tussen deze CAO en bij werkgever gehanteerde interne bedrijfsreglementen, 
dan gaat de CAO voor.
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HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

Artikel 1 CAO-partiien

Tussen de ondergetekenden:

de rechtspersoon naar Nederlands recht
Farm Frites International B.V.
gevestigd te Oudenhoorn

als partij aan werkgeverszijde 

en

FNV,
gevestigd te Utrecht

CNV Vakmensen.nl,
gevestigd te Utrecht

elk afzonderlijk en tezamen als partij aan medewerkerszijde, 
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 2 Looptijd CAO
CAO-partijen hebben deze overeenkomst afgesloten voor de periode van 1 januari 2020 t/m 30 juni 2020.

Artikel 3 Werkingssfeer
Deze overeenkomst is van toepassing op medewerkers met een arbeidsovereenkomst in dienst van werkgever 
en die zijn ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en met 10.

De bepalingen met betrekking tot de minimum salarissen, overwerktoeslagen, ploegentoeslagen en 
kostenvergoedingen zijn eveneens van toepassing op uitzendkrachten.

Artikel 4 Afwijken CAO
Tijdens de looptijd van deze CAO zou sprake kunnen zijn van een ingrijpende wijziging in omstandigheden bij 
werkgever. Indien zich een dergelijke ingrijpende wijziging voordoet zullen partijen in overleg treden omtrent 
de noodzaak tot het al dan niet treffen van arbeidsvoorwaardelijke maatregelen, waarin mogelijkerwijs 
afgeweken wordt van de inhoud van deze CAO.

In geval van wijzigingen in fiscale dan wel andere wettelijke regelingen, welke een uitwerking hebben op in 
deze CAO opgenomen rechten en/of plichten, zal de betreffende regeling in deze CAO worden aangepast 
overeenkomstig de gewijzigde fiscale dan wel andere wettelijke regeling.

Werkgever kan in voor medewerkers gunstige zin van bepalingen van deze CAO afwijken.

Artikel 5 Werknemersverenigingen
5.1 Faciliteiten en bedrijvenwerk
Elke werknemersvereniging, betrokken bij het tot stand komen van deze CAO geeft aan het begin van elk 
kalenderjaar aan werkgever aan welke medewerkers van werkgever die vakbondskaderlid zijn, deel zullen 
nemen aan CAO en CAO-gerelateerde overleggen en/of aan werkgroepen die door CAO partijen zijn ingesteld. 
Bij de toewijzing en het benoemen van het aantal vakbondskaderleden per overleg wordt door de 
werknemersvereniging redelijkheid en billijkheid in acht genomen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
werkgever deze vakbondskaderleden vrij te maken.
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HOOFDSTUK 2 - INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 8 Duur individuele arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst wordt hetzij voor bepaalde tijd hetzij voor onbepaalde tijd schriftelijk aangegaan.

Artikel 9 Proeftijd
Bij het aangaan van elke arbeidsovereenkomst voor een periode langer dan zes maanden geldt een 
wederzijdse proeftijd, als bedoeld in artikel 7:652 BW.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen 
van ten hoogste twee maanden.
Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste 
zes maanden.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden kan een proeftijd 
worden overeengekomen van ten hoogste:

a) een maand, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan twee jaren;
b) twee maanden, indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor twee jaren of langer.

Artikel 10 Einde arbeidsovereenkomst
Voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst zijn de wettelijke regelingen en gronden van toepassing.

De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en medewerker eindigt in alle gevallen van rechtswege op de dag 
waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Artikel 11 Opzegtermijnen
Tenzij de opzegging geschiedt tijdens de proeftijd of wegens een onverwijlde opzegging (hetgeen geen uitstel 
verdraagt) om dringende reden, geldt voor de in acht te nemen opzegtermijn hetgeen hieromtrent is bepaald 
in de wet. Daarin is onder meer bepaald:
• Dienstverband voor bepaalde tijd (artikel 7:667 BW):

Voor de medewerker in dienst voor bepaalde tijd geldt dat de arbeidsovereenkomst eindigt van 
rechtswege, dus zonder dat voorafgaande opzegging nodig is.

• Dienstverband voor onbepaalde tijd (artikel 7:672 BW):
De door de medewerker in acht te nemen opzegtermijn bedraagt een maand, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van kalendermaand, die 
volgt op die, waarin de opzegging plaatsvindt.
De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn is als volgt:

Duur dienstverband Opzegtermijn voor werkgever in maanden
Korter dan 5 jaar 1
Van 5 tot 10 jaar 2

Van 10 tot 15 jaar 3
Langer dan 15 jaar 4

Artikel 12 Eindafrekening
Bij einde dienstverband vindt een eindafrekening plaats van de verplichtingen over en weer. De uitbetaling van 
deze eindafrekening vindt plaats in de maand, volgend op die waarop het dienstverband is geëindigd.
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Een vakbondskaderlid mag op verzoek van het bestuur van de werknemersorganisaties deelnemen aan deze 
activiteiten. Het betreft vakbondsoverleg, sectorraad overleg, van belang zijnde vormings- of 
scholingsbijeenkomsten van de werknemersorganisatie. Dit geldt ook voor intern overleg met werkgever dat in 
goed overleg tussen partijen en periodiek wordt afgesproken.

Werkgever draagt er zorg voor dat medewerkers, die een functie bij een vakvereniging vervullen, niet op grond 
daarvan in hun positie worden benadeeld.

5.2 Werkgeversbijdrage
Werkgever betaalt voor de duur van deze CAO aan de werknemersverenigingen een werkgeversbijdrage. 
Voornoemde betaling vindt plaats conform de hiertoe tussen de AWVN en de werknemersverenigingen FNV, 
CNV en de Unie overeengekomen regeling.

Deze bijdrage zal worden afgedragen over iedere medewerker die op 1 juli van het desbetreffende jaar in 
dienst is van werkgever uitgedrukt in Fulltime Equivalent (FTE). De werkgeversbijdrage wordt overgemaakt 
naar Stichting Fonds Industriële Bonden (FIB), gevestigd te Utrecht.

5.3 Fiscale facilitering contributie lidmaatschap Werknemersvereniging
De contributie voor het lidmaatschap van een werknemersvereniging kan op fiscaal vriendelijke wijze worden 
verrekend. Medewerker dient daartoe éénmaal per jaar een bewijs van dit lidmaatschap, inclusief de hoogte 
van de contributie van zijn werknemersvereniging, aan werkgever te overleggen.

5.4 Aanvulling vergoeding contributie lidmaatschap FNV, CNV.
Werkgever vergoedt voor de duur van 3 jaar aan iedereen die het onder 5.3 genoemde fiscaal voordeel 
aanvraagt in verband met lidmaatschap FNV of CNV € 200,-- netto per kalenderjaar. Deze afspraak heeft een 
geldigheidsduur vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

Indien en voor zover van toepassing kan de medewerker na 2022 die lid is van FNV of CNV én gebruik maakt 
van de fiscale tegemoetkoming een aanvulling tot de volledige vergoeding van de voor hem of haar geledende 
contriubutie van dit lidmaatschap ontvangen.

Artikel 6 Vredesplichtclausule
CAO-partijen dragen samen zorg voor de handhaving van arbeidsrust binnen het bedrijf van werkgever. De 
werknemersverenigingen verplichten zich te allen tijde te kiezen voor overleg met werkgever.

Artikel 7 Aanmelding CAO
Werkgever meldt de bepalingen in deze CAO aan bij het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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Artikel 18 Seniorendagen
Medewerkers van 50 jaar of ouder hebben in het jaar waarin de desbetreffende leeftijd wordt bereikt, naast de 
reguliere vakantiedagen, recht op extra vakantiedagen. De toekenning op basis van leeftijd en een voltijd 
dienstverband is als volgt:_______________________________________________________________________

Leeftijd Dag(en) extra per kalenderjaar
50t/m 54 jaar 1
55 t/m 59 jaar 2

>59 jaar 3

Artikel 19 Diensttiidverlof
Een medewerker met een voltijds dienstverband heeft per 5 dienstjaren aanspraak op een extra vakantiedag 
per kalenderjaar met een maximum van 4 extra vakantiedagen._____________________________________

Aantal dienstjaren Extra vakantiedagen per kalenderjaar
5 dienstjaren 1
10 dienstjaren 2
15 dienstjaren 3
20 dienstjaren 4

Artikel 20 Feestdagen
Een medewerker heeft recht op doorbetaling van zijn maandsalaris gedurende de in deze CAO vastgestelde 
feestdagen, voor zover deze vallen binnen het vastgestelde dienstrooster van een medewerker.

Het gaat daarbij om Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede 
Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag en tenslotte 1 keer in de 5 jaar de Nationale Feestdag (5 
mei).

Medewerkers werkzaam in een ploegenrooster krijgen, wanneer zij op een feestdag zijn ingeroosterd en 
werkzaamheden verrichten, een toeslag van 100%. De hoogte van deze toeslag is expliciet tussen CAO partijen 
overeengekomen. Deze toeslag kan niet als tijd voor tijd uren worden omgezet, maar wordt uitbetaald.

Voor de berekening van de feestdagentoeslag geldt:
Feestdag welke niet 
in het weekend 
valt.

Bijvoorbeeld:
Paasmaandag

Medewerker die niet 
is ingeroosterd

Medewerker die wel komt 
werken, anders ook op 
maandag zou werken 
volgens rooster:

Géén overwerk

Medewerker die wel komt 
werken, niet is ingeroosterd, 
en anders niet zou komen 
werken:

WEL overwerk
Totaal + toeslag Maandsalaris Maandsalaris doorbetaald = Maandsalaris doorbetaald =

doorbetaald = 100% 100% 100%
+ 100% toeslag feestdagen +100% toeslag feestdagen

+100% overwerktoeslag

Totaal + toeslag Maandsalaris
doorbetaald = 100%

Maandsalaris doorbetaald =
100%

Maandsalaris doorbetaald =
100%

+100% toeslag feestdagen + 100% toeslag feestdagen
+ 100% overwerktoeslag
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HOOFDSTUK 3 - ARBEIDSVOORWAARDEN

Arbeidsduur, werktijden en vrijaf 

Artikel 13 Standaard contractuele arbeidsduur
Voltijd arbeid: De in deze CAO formeel overeengekomen arbeidsduur voor medewerkers met een voltijds 
dienstverband. Voor medewerkers in de dagdienst is dat 40 uur per week en voor medewerkers in de 
ploegendienst is dat 36 uur per week.
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt vastgelegd in een dienstrooster conform artikel 15.

Artikel 14 Deeltijd arbeid
Van deeltijdarbeid is conform deze CAO sprake als in de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen 
arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van een medewerker in voltijd arbeid. Waarbij in deze CAO 
als voltijd arbeid wordt beschouwd een dagdienst van 40 uur per week of een ploegendienst van 36 uur per 
week.

Artikel 15 Dienstrooster
Onder dienstrooster in deze CAO wordt verstaan het voor de medewerker, met instemming van de 
ondernemingsraad vastgestelde rooster van werktijden en rusttijden.

De arbeidsvoorwaarden waaronder ploegendiensttoeslag (Artikel 35) behorende bij deze dienstroosters zijn 
met werknemersverenigingen overeengekomen.

De volgende dienstroosters zijn overeengekomen:
Medewerkers 
werkzaam in

Contractuele wekelijkse 
arbeidsduur

Gemiddeld aantal uren in het 
dienstrooster per week op jaarbasis

Per
dag

Dagdienst 40 uur 40 uur 8 uur
2-ploegendienst 36 uur 36 uur 8 uur
3x3-ploegendienst 36 uur 36 uur 8 uur
5-ploegendienst 36 uur 33,6 uur (aangevuld met 5 terugkom dagen 

per jaar, die worden gebruikt voor 
opleiding en training = in totaal 34,36 uur)

8 uur

Vakantie en verlof 

Artikel 16 Vakantiedagen
Iedere medewerker met een voltijd dienstverband heeft, met behoud van salaris, elk kalenderjaar recht op 24 
vakantiedagen (192 uren) evenredig aan het aantal kalenderdagen van zijn dienstverband in dat jaar.

Degenen die in deeltijd werken hebben naar rato recht op deze vakantiedagen.

Artikel 17 Kopen extra vakantiedagen
De medewerker kan 1 tot en met maximaal 6 extra vakantiedagen op jaar basis kopen.

De kosten voor de aankoop van 1 dag bedragen 0,375%, dus voor 6 dagen is dat 2,25%, van het voor deze 
medewerker geldende schaalsalaris (bruto) x 12.

De betaling door de medewerker van deze extra vakantiedag(en) vindt plaats, via het maandelijkse salaris, 
verspreid over 12 maanden.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet(en) deze dag(en) in enig kalenderjaar voorafgaand aan 
het kalenderjaar waarin de medewerker deze extra dag(en) wenst op te nemen, in december schriftelijk bij HR, 
worden aangevraagd.
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Artikel 21 Bijzonder verlof
Het doel van bijzonder verlof is het kunnen bijwonen van de hieronder genoemde gebeurtenissen. Het 
verlenen van bijzonder verlof heeft in beginsel betrekking op de dag zelf tenzij dit in onderstaande tabel anders 
is aangegeven.

De medewerker behoudt bij de navolgende bijzondere gelegenheden - met inachtneming van hetgeen de wet 
op dit punt bepaalt - bij werkgever het recht op salaris gedurende het bijzonder verlof voor zover dit valt 
binnen het vastgestelde dienstrooster en deze medewerker is ingeroosterd:

Gelegenheid Aantal
werkdagen

ondertrouw van de medewerker 1
huwelijk/aangaan van geregistreerd partnerschap van de medewerker 2
bijwonen van het huwelijk van:
een eigen, stief- of pleegkind, kleinkind, van een broer of zuster, van één der 
(schoon)ouders, of zwager/schoonzus

1

overlijden van:
de partner, een eigen, stief- of pleegkind of van één der (schoon)ouders: vanaf de dag van 
overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie

maximaal 11

bijwonen van de begrafenis/crematie van:
één der (over)grootouders of (over)grootouders van de partner van de medewerker, een 
kleinkind, een schoonzoon of schoondochter, een broer, zuster, zwager of schoonzuster

1

kraamverlof bij bevalling van de partner:
• als het kind thuis wordt geboren, moet het verlof in de eerste vier weken na de 

geboorte worden opgenomen;
• als het kind in het ziekenhuis wordt geboren, moet het verlof worden opgenomen 

binnen vier weken na thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis

lx de
wekelijkse
contracturen

voor de bevalling zelf en het doen van aangifte de benodigde 
tijd

12,5-, 25- of 40-jarig dienstjubileum van de medewerker 1
25- of 40- jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van de medewerker 1
25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van de ouders, schoonouders of grootouders 1
verhuizing tot een maximum van 1 verhuizing per jaar 1
bij de vervulling van een wettelijk voorschrift of door de overheid opgelegde verplichting, 
welke persoonlijk moet worden nagekomen, voor zover hiervoor van de overheid geen 
geldelijke vergoeding kan worden verkregen

maximaal 1 dag 
per keer

voor het deelnemen aan een examen of tentamen ter verkrijging van een erkend diploma 
en waarbij er sprake is van een studieovereenkomst tussen werkgever en medewerker 
(m.u.v. de leerlingen in het kader van de Beroeps Begeleidend Leerweg (arbeidspool)

1

bij bezoek aan huisarts, tandarts, erkend specialist of fysiotherapeut ten behoeve van 
medewerker zelf of bij het uitoefenen van het kiesrecht.
Deze afspraak of het stemmen dient waar mogelijk in eigen tijd plaats te vinden of indien 
dit niet mogelijk is aan het begin of einde van de werktijd te plannen.

de benodigde 
tijd

Onder 'echtgeno(o)t(e)' wordt eveneens verstaan:
• de geregistreerd partner
• die ongehuwde man of vrouw waarmee de medewerker ongehuwd samenwoont, indien:

de betreffende partner geen familie van de medewerker in de rechte lijn is, én 
de medewerker en diens partner een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst aan de 
afdeling HR hebben overgelegd waaruit blijkt dat er sprake is van een duurzaam 
samenlevingsverband.
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Functie, salaris en beoordelen

Artikel 22 Functie-indeling en waarneming hogere functie
Werkgever heeft, conform de ORBA functiewaarderingssystematiek, de zwaarte van de in de organisatie 
voorkomende functies systematisch gewogen en vastgelegd in een functiematrix (zie hiervoor bijlage I). De 
indeling vindt plaats op grond van de feitelijk uit te voeren werkzaamheden en activiteiten van de functie.
Op basis van de functie-indeling in de functiematrix vindt indeling in een salarisschaal plaats (bijlage III). De 
medewerker ontvangt een schriftelijke bevestiging van de met hem afgesproken functie, functie-indeling en de 
daarbij horende indeling in de salarisschaal.

De medewerker die tijdelijk een functie waarneemt die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft 
ingedeeld in de salarisschaal die met zijn eigen functie overeenkomt. Hij ontvangt hiervoor een toeslag alsof hij, 
conform de in de volgende alinea genoemde regeling, in een hogere functie wordt ingedeeld. Dit geldt alleen 
indien het een periode betreft van meer dan 19 werkdagen.
De vervanging van de functie en de periode van vervanging wordt bij voorkeur vooraf doch indien achteraf 
uiterlijk binnen een week schriftelijk aan de medewerker bevestigd.

Indien een medewerker definitief in een hogere functie wordt ingedeeld wordt hij, met ingang van de dag 
waarop deze functie-indeling wordt toegekend, ingeschaald in het eerst hogere salaris van de voor deze functie 
geldende hogere salarisschaal aangevuld met 1 periodiek.

Indien een medewerker bij invoering van de functiematrix per 1 april 2016 in een lagere functie is ingedeeld 
dan zijn functie van voor 1 april 2016, dan heeft deze indeling in een lagere functie geen nadelige gevolgen 
voor zijn maandsalaris. De medewerker behoudt zijn eventuele doorgroeiperspectief binnen zijn schaalsalaris 
zoals die gold voor 1 april 2016. Ten aanzien van het doorgroeiperspectief wordt rekening gehouden met 
eventuele toekomstige structurele verhogingen. Administratief wordt de medewerker ingedeeld in zijn nieuwe 
functiegroep en behoudt de medewerker de voor hem geldende oude salarisschaal.
De procedure bezwaar en beroep bij functiewaardering is opgenomen in bijlage II.

Artikel 23 Salarisschalen en persoonlijke toeslag
Voor een medewerker met een voltijdsdienstverband in dagdienst geldt een werkweek (= contractuele 
arbeidsduur) van 40 uur en voor een medewerker met een voltijdsdienstverband in ploegendienst geldt een 
werkweek (= contractuele arbeidsduur) van 36 uur per week.

De salaristabellen (gebaseerd op de standaard contractuele arbeidsduur) met de verschillende salarisschalen 
(gebaseerd op de functie indeling) zijn opgenomen in bijlage III.

Per salarisschaal wordt het bijhorende minimum en maximum salarisbedrag dat in de ingedeelde functie kan 
worden verdiend, weergegeven. De genoemde bedragen zijn brutobedragen per maand per voltijd 
medewerker. De tussen het minimum en maximum liggende salarisruimte wordt overbrugd door een aantal 
stappen: periodieken genaamd.

De medewerker ontvangt jaarlijks op basis van zijn beoordeling een schriftelijke bevestiging van de 
salarisschaal en het aantal periodieken dat op hem van toepassing is.

Indien een medewerker een salaris ontvangt dat hoger is dan het maximum van de salarisschaal waarin hij is 
ingedeeld, dan wordt het salaris gesplitst in een schaalsalaris en een persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke 
toeslag wordt bevroren en wordt niet aangepast aan prijscompensaties en initiële verhogingen. Een 
persoonlijke toeslag wordt wel afgebouwd met de salarisverbeteringen en door promotie die voor de 
betrokken medewerker zouden gelden.
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De volgende persoonlijke toeslagen worden onderscheiden:
Persoonlijke toeslag Geïndexeerd* Niet geïndexeerd, wordt afgebouwd

Plaatsing in
Als gevolg van invoering nieuwe 
functiematrix per 1 april 2016

X

een lagere BEO-T oud X
functie Op verzoek van de organisatie X

Om medische redenen X
Op eigen verzoek X

| Persoonlijke toeslag wegens organisatorische redenen X
*Geïndexeerd: de persoonlijke toeslag wordt aangepast aan de prijscompensaties en initiële verhogingen.

Artikel 24 Uitbetaline salaris
Uitbetaling van het salaris vindt plaats in de laatste week van de maand na aftrek van alle wettelijke en fiscale 
inhoudingen.

Artikel 25 Periodieke verhogine salaris
Voor de medewerker die is ingedeeld in een van de salarisschalen (dit is niet van toepassing op de 
leeftijdsschalen) wordt elk kalenderjaar, aan de hand van ontwikkeling van de individuele medewerker binnen 
het eigen vak- en werkgebied, bepaald of een periodieke verhoging te weten een extra trede in de voor de 
medewerker geldende salarisschaal, wordt toegekend.

Een verhoging wordt in beginsel op 1 januari van het daaropvolgende jaar met 1 periodiek bij voldoende 
functioneren van de medewerker en in bijzondere gevallen met meerdere periodieken toegekend tot het 
maximum van de salarisschaal waarin de medewerker is ingedeeld.

Artikel 26 Beoordelen en functioneren
Werkgever, in de persoon van de hiërarchisch leidinggevende na afstemming met de tweede beoordelaar, 
bespreekt jaarlijks het functioneren van alle aan hem rapporterende medewerkers in zogenoemde 
beoordelingsgesprekken.

Aan de hand van voornoemde beoordelingsgesprekken wordt tevens de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkeling 
van de individuele medewerker besproken, waaronder het al dan niet toekennen van een periodieke 
verhoging. Op basis van de beoordeling van de ontwikkeling kan deze verhoging aan de medewerker worden 
onthouden.

In het geval dat medewerker het oneens is met de uitkomst van de beoordeling kan deze medewerker bezwaar 
aantekenen bij HR. Indien het overleg tussen HR en medewerker niet leidt tot een oplossing dan kan de 
medewerker het bezwaar voorleggen aan een geschillencommissie bestaande uit een afgevaardigde namens 
werkgever en een afgevaardigde namens de werknemersverenigingen. Het advies van deze 
geschillencommissie is bindend.

Artikel 27 Beoordelingstoeslae
Een BEO-T bestaat uit een percentage van 2% van het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele 
persoonlijke toeslag die, indien toegekend, maandelijks wordt uitbetaald bovenop het schaalsalaris.
Een BEO-T kan maximaal oplopen in 3 trappen van elk 2%. Om een hogere trap van toeslag te verkrijgen dient 
de medewerker reeds gedurende 2 aaneengesloten jaren de lagere beoordelingstrap te ontvangen.

Op basis van de eindejaarsbeoordeling wordt vastgesteld of de medewerker in aanmerking komt voor een 
beoordelingstoeslag (BEO-T) of een hogere trap van toeslag. Om voor een BEO-T of hogere trap van toeslag in 
aanmerking te komen moet er door de medewerker gedurende twee jaar aaneengesloten bovengemiddeld 
gepresteerd worden zijnde minimaal 6,7 punten als gewogen gemiddelde (eindscore). Na het bereiken van een 
hogere trap kan de lagere trap niet meer worden afgenomen en wordt een vast salariscomponent. Als het 
maximum behaald is zal het totaal van 6% een vast component worden en kan niet meer worden afgenomen.

Artikel 28 Verhoging salaristabellen
• De salaristabellen zoals opgenomen in bijlage lil van deze cao zijn per 1 janauri 2020 met 2% verhoogd.
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Toeslagen

Artikel 29 Verschoven uren/ werktijd
Onder verschoven uren/werktijd wordt bedoeld het incidenteel werken buiten de uren (voorafgaande of 
aansluitend) volgens het normaal geldend rooster maar binnen het aantal uren die op basis van het rooster 
gewerkt moeten worden maar door omstandigheden niet binnen het normale rooster gewerkt kunnen 
worden.

De verschoven uren/werktijd zal gecompenseerd worden met 20% van het uursalaris (bruto) voor alle 
gewerkte uren die gemaakt worden in de verschoven tijd. Deze toeslag geldt niet voor meer- en overuren (zie 
art. 22).

Artikel 30 Spronetoeslae
Indien een medewerker in ploegendienst wordt overgeplaatst naar een andere ploeg of dienstrooster, 
ontvangt hij daarvoor een eenmalige toeslag in de vorm van één uursalaris (bruto).

Artikel 31 Meer-/overuren
31.1 Meer-uren (definitie voor deeltijdmedewerkers)
Met meer-uren in deze CAO wordt bedoeld het aantal, door of namens de werkgever opgedragen, gewerkte 
uren boven het aantal uren zoals dat is overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst, tot het niveau 
van de standaard wekelijkse contractuele voltijdsarbeidsduur is bereikt.

31.2 Overuren (definitie voor deeltijdmedewerkers)
Met overuren voor deeltijdmedewerkers wordt bedoeld het aantal, door of namens de werkgever opgedragen, 
gewerkte uren waarmee een werkdag met meer dan 8:00 uur arbeid (dus na de voltijdsarbeidsuur) wordt 
overschreden.

Korte incidentele overschrijdingen van het dagrooster (tot en met 15 minuten per dag) worden niet als 
overuren gezien maar als afronding van dagelijkse werkzaamheden.

31.3 Overuren (definitie voor voltijd medewerkers)
Onder overuren voor voltijdmedewerkers wordt verstaan het door een medewerker verrichte werk, door of 
namens de werkgever opgedragen, waardoor het aantal uren volgens het overeengekomen dienstrooster per 
dag wordt overschreden.

Korte incidentele overschrijdingen van het dagrooster (tot en met 15 minuten per dag) worden voor 
medewerkers in de dagdienst niet als overuren gezien maar behoren tot afronding van de dagelijkse 
werkzaamheden.

Voor medewerkers in de 5-ploegendienst is pas sprake van overuren als naast de werkdag van 8:00 uur ook de 
periode van 20 minuten, welke bestemd is voor het geheel van werkoverdracht inclusief loop- en omkleedtijd, 
wordt overschreden. Dit geldt ook voor het verrichten van arbeid op zaterdag en/of zondag.
Gedurende deze werkoverdracht wordt aan de hand van een overdrachtsdocument de lopende en te 
verwachten problemen en planningen met de opkomende ploeg besproken. De overdracht geschiedt op de 
werkplek, vanwaar de medewerker overzicht heeft over het gehele proces en bij een eventuele 
procesverstoring kan ingrijpen.

31.4 Overuren voor functiegroepen 1 t/m 7 (definitie voor voltijdmedewerkers)
Op verzoek van de medewerker worden de overuren uitbetaald of omgezet in tijd-voor-tijd uren. Indien voor 
tijd-voor-tijd uren wordt gekozen dan wordt de van toepassing zijnde toeslag aan de medewerker uitbetaald. 
Voor de toeslagen voor de overuren wordt hierbij verwezen naar artikel 33.

Korte incidentele overschrijdingen van het dagrooster (tot en met 15 minuten per dag) worden niet als 
overuren gezien maar als afronding van de dagelijkse werkzaamheden.

De medewerker is, indien daarom wordt verzocht door leidinggevenden, na overleg redelijkerwijs gehouden 
tot het verrichten overuren.
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Bij verschoven uren waarbij de arbeidsduur per dag conform het voor de medewerker geldende dienstrooster 
wordt overschreden, is er sprake van overuren.

31.5 Overuren voor functiegroep 8 (definitie voor voltijdmedewerkers)
Dit artikel is van toepassing op medewerkers die zijn ingedeeld in functiegroep 8 waarbij in het salaris van de 
betreffende medewerker al rekening gehouden is dat door de verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de 
functie, werkzaamheden buiten het rooster soms nodig zijn.

Medewerkers ingedeeld in een salarisgroep 8 kennen slechts overuren indien de voltijds arbeidsduur met meer 
dan 10%, gerekend over een periode van een maand, wordt overschreden.

Indien de medewerker, in opdracht van de werkgever, overuren heeft gemaakt geldt als voorwaarde voor 
uitbetaling dat de medewerker dagelijks dient te klokken.

31.6 Overuren voor functiegroepen 9 en 10 (definitie voor voltijdmedewerkers)
Medewerkers in deze functiegroepen kunnen geen overuren declareren, tenzij er sprake is van een 
beschikbaarheidsdienst en de werkgever hiertoe opdracht heeft gegeven dan wel als overuren, in opdracht van 
de werkgever, zijn gemaakt op andere dagen dan de standaard wekelijkse arbeidsduur.

Artikel 32 Tiid-voor-tiid uren
Indien een medewerker conform deze CAO recht heeft op gemaakte meer- en overuren, dan kunnen deze in 
tijd-voor-tijd uren opgenomen worden. Indien voor tijd-voor-tijd uren wordt gekozen, dan wordt, alleen in 
geval van overuren, de van toepassing zijnde toeslag uitbetaald.

Artikel 33 Toeslag bij overuren
Dit artikel geldt niet voor de medewerkers ingedeeld in de functiegroepen 9 en 10, tenzij er sprake is van een 
beschikbaarheidsdienst en de werkgever hiertoe opdracht heeft gegeven dan wel als overuren, in opdracht van 
de werkgever, zijn gemaakt op andere dagen dan de standaard wekelijkse arbeidsduur.

Voor gewerkte uren die als overuren kunnen worden beschouwd (zie artikel 31) worden de navolgende 
toeslagen (op het uursalaris per overuur exclusief ploegentoeslag) toegekend:_____________________

Dagdienst Toeslag
Van maandag 06.00 uur t/m zaterdag 12.00 uur + 50%
van zaterdag 12.00 uur t/m maandag 06.00 uur + 100%
Op officiële feestdagen (conform artikel 20) + 200%

Ploegendienst Toeslag
Vrij geroosterd op maandag t/m vrijdag + 50%
Vrij geroosterd op zaterdag of zondag + 100%
Ingeroosterd op een officiële feestdag (conform artikel 20) + 100%
Vrij geroosterd op een officiële feestdag (conform artikel 20) + 200%

In de ploegendiensten loopt een feestdag van 22.00 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag tot 22:00 uur 
op de feestdag zelf.

Artikel 34 Vakantietoeslag
De vakantietoeslag wordt opgebouwd in de periode van 1 juni t/m 31 mei van het daaropvolgend kalenderjaar. 
Voor de medewerker die een deel van de deze periode in dienst is, wordt de vakantietoeslag pro rato 
opgebouwd.

De vakantietoeslag bedraagt 8% van 12 x het maandsalaris (bruto).
Voor de berekening van die vakantietoeslag wordt uitgegaan van het maandsalaris (bruto) vermeerderd met 
een eventuele persoonlijke en/of beoordelingstoeslag en een eventuele ploegentoeslag..
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Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei tegelijkertijd met de uitbetaling van het salaris 
in die maand. Bij beëindiging van het dienstverband met de medewerker op een tijdstip voordat de 
vakantietoeslag betaalbaar wordt gesteld, vindt tussentijdse afrekening plaats.

Artikel 35 Ploegen- of daediensttoeslae
De navolgende ploegentoeslagen voor medewerkers in een van de vermelde roosterdiensten worden 
onderscheiden.
De genoemde percentages worden gerekend over het schaalsalaris vermeerderd met een eventuele 
persoonlijke- en/of BEO-T oud (beoordelingstoeslag oud):____________________________________________

Ploegendienst Maandelijks ploegentoeslag percentage
2-ploegendienst 13%

3x3-ploegendienst 25%
5-ploegendienst 32%*

* De 32% ploegentoeslag is inclusief de 2% voor het geheel van looptijd, omkleedtijd en overdrachtstijd van 
maximaal 20 minuten.

Dagdienst Maandelijks toeslag percentage
Voor de medewerker die ondersteunende werkzaamheden in
deeltijd verricht bij de Technische Dienst (TD),
• voor arbeid op zaterdag 10%
• voor arbeid op zondag 20%

Voor de uren in de avondschoonmaak van de Facilitaire Dienst 10%
gewerkt na 17.00 uur

Artikel 36 Afbouw ploegentoeslag
De medewerker (voorheen werkzaam in een ploegendienst), behoudt zijn ploegentoeslag gedurende het aantal 
maanden zoals opgenomen in onderstaande tabel, gerekend vanaf het moment dat hij werkzaamheden is gaan 
verrichten in een ploegendienst met een lagere toeslag of in een dagdienst.______________________________

Aantal jaren werkzaam in ploegendienst Aantal maanden behoud van ploegentoeslag
1 tot en met 3 3
4 tot en met 5 6

6 tot en met 10 12
11 tot en met 15 18

16 of meer 24

De medewerker wordt over de afbouw van de ploegendiensttoeslag minimaal 1 maand voordat sprake is van 
afbouw, schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 37 Beschikbaarheidsdienst en vergoeding
Beschikbaarheidsdienst wordt verricht door medewerkers ingedeeld in de schalen 1 tot en met 10 van wie 
door de werkgever is vastgesteld dat zij gelet op hun functie tevens inzetbaar dienen te zijn voor een 
beschikbaarheidsdienst. Deze beschikbaarheid is vastgelegd in een jaarlijks met de Ondernemingsraad 
overeengekomen rooster.

De verplichting tot het draaien van een beschikbaarheidsdienst is in de arbeidsovereenkomst met deze 
medewerker overeengekomen.

Voor een officieel aangeduide beschikbaarheidsdienst wordt per dag een vergoeding betaald. De vergoeding 
bedraagt gedurende de looptijd van deze CAO per dag:

• maandag t/m vrijdag € 25,-bruto;
• zaterdag, zondag en feestdag € 50,- bruto.

Elke (telefonische) oproep geldt als werktijd (minimaal 30 min). Bij een vervolg oproep dan wel een nieuwe 
oproep binnen die 30 minuten gaan de minimaal 30 minuten opnieuw lopen. De gewerkte uren gelden als 
werktijd en zullen worden betaald als overwerk.
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De werkgever heeft per 1 maart 2014 een WGA Hiaatverzekering Uitgebreid afgesloten voor de medewerker. 
De premie van deze verzekering wordt gedurende 5 jaar geheel door werkgever betaald. Deze verzekering 
geeft een aanvullende uitkering op de uitkering die vanuit het UWV wordt gedaan. Wanneer de medewerker 
een WGA-uitkering ontvangt, heeft hij recht op een aanvullende uitkering vanuit deze verzekering. De uitkering 
bedraagt maximaal 70% van het oude (gemaximeerde premie-) salaris. Wanneer de medewerker minimaal 50% 
van zijn restverdiencapaciteit benut, krijgt de medewerker een bonus van 5% van zijn oude (gemaximeerde) 
jaarsalaris, dit betekent dat de uitkering maximaal 75% kan zijn.

Voor medewerkers met een salaris hoger dan het maximum dagloon heeft werkgever een WIA 
Excedentverzekering afgesloten. Deze verzekering verzekert 70% van het salaris boven het maximum dagloon. 
Op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage ontvangt de medewerker een percentage van dit loon.

Artikel 39 Reiskostenvergoeding
39.1 Woon-werkverkeer
Werkgever betaalt aan medewerker een bedrag per dag uit ter vergoeding van de gemaakte kosten woon
werkverkeer. De woon-werkafstand wordt bepaald aan de hand van de afstand tussen de postcode van 
werkgever en de postcode van het woonadres van de medewerker op basis van de snelste route volgens de 
ANWB-routeplanner.

Als hoofdregel geldt bij onderstaande woon-werkafstanden de volgende maandelijkse vergoedingen op basis 
van een volledige werkmaand:

Enkele reisafstand
postcode woonadres medewerker en postcode werkgever

Maximale maandelijkse netto 
vergoeding

Otot 11 kilometer € 30,00
11 tot 15 kilometer € 65,00

15 kilometer en meer €91, 00

Indien niet de hele maand wordt gewerkt, wordt het maximale maandelijkse bedrag pro rata herleid. Het netto 
gedeelte van de maandelijkse vergoeding wordt gebaseerd op de door de Wet op de loonbelasting 1964 
toegestane gericht vrijgestelde vergoeding (nu: € 0,19 per kilometer) en uitgaande van de daadwerkelijk aantal 
gewerkte dagen per maand.

Woon-werkkilometers zullen o.a. ook 100% worden vergoed bij een niet volledige werkdag en bij 
werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis en bij een extra opkomst.

De woon-werkafstand wordt bij indiensttreding en bij tussentijdse verhuizing van medewerker vastgesteld. 
Indien de woon-werkafstand ten gevolge van een tussentijdse verhuizing wordt verkleind, kan de 
reiskostenvergoeding worden verlaagd. Indien de woon-werkafstand ten gevolge van een tussentijdse 
verhuizing wordt vergroot, zal de reiskostenvergoeding niet worden verhoogd.

In geval van afwezigheid als gevolg van arbeidsongeschiktheid of verlof wordt de reiskostenvergoeding 
ingehouden.

39.2 Zakelijk verkeer
Kosten gemaakt voor dienstreizen worden slechts vergoed indien de dienstreis in uitdrukkelijke opdracht van 
werkgever is gemaakt. De wijze waarop wordt gereisd is ter bepaling van werkgever, waarbij als uitgangspunt 
de goedkoopste wijze van reizen wordt gekozen.

Indien de medewerker op verzoek van werkgever bereid is om zijn privéauto te gebruiken voor zakelijke ritten, 
zullen de zakelijk gereden kilometers worden vergoed tegen de binnen het bedrijf gebruikelijke vergoeding (te 
weten € 0,31 per kilometer waarvan een gedeelte netto wordt betaald conform de op basis van de Wet op de 
loonbelasting 1964 toegestane gericht vrijgestelde vergoeding (nu: € 0,19) en het restant belast).

Werkgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade aan de privé auto van de medewerker tijdens 
gebruik voor zakelijke doeleinden.
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Werkgever betaalt tevens - op basis van declaratie - een bruto vergoeding (gebruik privé-auto) voor de ten 
behoeve van een oproep door een medewerker gemaakte reiskosten. De noodzakelijke reistijd (maximaal 1 
uur) naar de locatie Oudenhoorn en retour wordt als werktijd aangemerkt.

Medewerkers die 55 jaar of ouder zijn en aangegeven hebben geen of niet langer beschikbaarheidsdienst te 
willen draaien worden met in achtneming van artikel 47 niet ingepland en derhalve ook niet gebeld.

Overige vergoedingen en voorzieningen

Artikel 38 Loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, WIA/WGA
In geval van ziekte betaalt werkgever gedurende een periode van 52 weken te rekenen vanaf de eerste dag van 
ziekte 100% van het laatst genoten maandsalaris (bruto), mits voldaan wordt aan de vereisten uit de Wet 
Verbetering Poortwachter.
Gedurende de periode vanaf 52 weken tot en met 104 weken van ziekte betaalt werkgever ook 100% van het 
laatst genoten maandsalaris (bruto), mits wordt voldaan aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Van de arbeidsongeschikte medewerker wordt een actieve opstelling verwacht om te komen tot een 
succesvolle re-integratie. Werkgever behoudt zich het recht voor de doorbetaling van het salaris aan de 
arbeidsongeschikte medewerker op te schorten dan wel stop te zetten, zoals wettelijk vastgelegd in artikel 
7:629 BW.

Werkgever zal in geval van een bedrijfsongeval het (resterende) wettelijk verplichte eigen risico van de 
zorgverzekering voor haar rekening nemen. Dit op basis van een declaratie voorzien van deugdelijk 
bewijsmateriaal.

De werkgever zal ondersteuning bieden:
• wanneer er extra ziekte gerelateerde kosten zijn ten gevolge van een arbeidsongeval die niet vergoed 

worden door de zorgverzekering (uitgezonderd het eigen risico);
• door wachtlijstbemiddeling;
• door het beschikbaar stellen van een re-integratie budget, op advies van en in overleg met de bedrijfsarts.

Indien een medewerker wegens medische redenen een lagere functie aanvaardt, behoudt de medewerker zijn 
salaris. Het verschil tussen het huidige salaris en het nieuwe salaris zal worden aangemerkt als geïndexeerde 
persoonlijke toeslag. Bij terugkeer in de oude salarisschaal wordt de persoonlijke toeslag stopgezet.

Indien de medewerker na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor 80-100% arbeidsongeschikt is en indien 
werkgever overgaat tot beëindiging van zijn dienstverband, dan ontvangt de medewerker een\eenmalige 
uitkering ineens ter compensatie van het verlies aan inkomen. De hoogte van deze uitkering is de 
transitievergoeding. Dit bedrag wordt aangevuld tot de correctiefactor 1 van de kantonrechtersformule.

De werkgever zal richting de medewerker een maximale inspanningsverplichting aangaan om hem in staat te 
stellen minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit te kunnen verdienen.

Werkgever zal zich tevens tot het uiterste inspannen om de gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker intern 
te herplaatsen. Indien een interne herplaatsing niet mogelijk is zal werkgever zich tot het uiterste inspannen 
om de medewerker extern te herplaatsen. De eerste drie maanden van herplaatsen zal op detacheringbasis 
geschieden. Daarna zal er een aanvulling plaatsvinden op het lagere salaris.

De duur van de aanvulling zal plaatsvinden op basis van een combinatie van leeftijd en dienstjaren, zie 
onderstaande tabel:

Leeftijd 0-10 dienstjaren 10-20 dienstjaren 20 en meer dienstjaren
tot 40 jaar 6 maanden 9 maanden 12 maanden
40-50 jaar 12 maanden 15 maanden 18 maanden

50 jaar en ouder 18 maanden 21 maanden 24 maanden
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leder jaar zal voor de medewerker worden berekend of fiscale ruimte bestaat om een bruto uitbetaalde 
zakelijke reiskostenvergoeding alsnog (gedeeltelijk) gericht vrijgesteld (onbelast) uit te betalen.

Artikel 40 Verhuisregeling
Eventuele verhuiskosten (te weten de werkelijke transportkosten voor het overbrengen van de inboedel) die 
voor vergoeding in aanmerking komen, zullen tot aan het geldend fiscale maximum worden uitgekeerd.

Om voor deze eenmalige vergoeding in aanmerking te komen dient vooraf overleg met de werkgever plaats te 
vinden. Als voorwaarden geldt dat het een zakelijke verhuizing betreft die verband houdt met de 
dienstbetrekking van de medewerker doch ten minste binnen 2 jaar na het aanvaarden van dienstbetrekking 
moet plaats vinden en voorts dat de reisafstand woon-werk na de verhuizing met ten minste 60% 
teruggebracht dient te worden.

Artikel 41 Studiekostenregeling
Werkgever en medewerker hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opleiding, training en 
vorming. Werkgever hecht belang aan opleiding, training en vorming voor haar medewerkers, uitzendkrachten 
en flexwerkers. Deze regeling geldt niet voor de arbeidspoolmedewerkers in een leer-werktraject (BBL). In het 
licht hiervan beslist werkgever na overleg ter zake met betrokkene(n) of een studie in aanmerking komt voor 
een studiekostenregeling.

Artikel 42 BHV. EHBO en Ademlucht vergoedingen
De volgende EHBO/BHV en/of ademlucht vergoedingen worden per jaar verstrekt:

In het bezit van Vergoeding (bruto) in Euro's
EHBO diploma 150,-
BHV diploma 150,-
EHBO en BHV diploma 225,-
BHV en Ademlucht diploma 300,-
EHBO, BHV en Ademlucht diploma 375,-

Het is de vrije keus van een medewerker om een diploma bij een EHBO-vereniging te verlengen. Deze kosten 
zullen echter niet vergoed worden tenzij deze medewerker door werkgever is gevraagd een EHBO diploma te 
halen.

Wanneer een medewerker in overleg met de werkgever ervoor kiest om een van bovenstaande diploma's te 
behalen c.q. geldig te houden via werkgever, worden de kosten 100% vergoed, alsmede de hiervoor benodigde 
werktijd.

Artikel 43 Zorgverzekering
Werkgever heeft twee collectieve contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Er is een mogelijkheid bij één 
verzekeraar om een aanvullend zorgpakket in de vorm van een werkgeversmodule af te sluiten waarvan de 
kosten voor rekening van werkgever komen. De werkgeversmodule is alleen van toepassing voor de 
medewerker en niet voor de partner en/of kinderen.

Werkgever verstrekt een bijdrage van € 75,00 bruto (naar rato van de arbeidsduur per week) per maand als 
bijdrage aan de zorgverzekering.
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Artikel 44 Pensioen
Werkgever heeft voor de medewerker, vanaf 21 jaar en voor zover het salaris hoger is dan de van de AOW 
afgeleide minimale franchise, een pensioenregeling per 1 januari 2018 ondergebracht bij het BPL 
Pensioen.

De volgende afspraken zijn hierbij gemaakt:
In de basisregeling van BPL Pensioen bouwen de medewerkers pensioen op over hun salaris tot het 
jaarlijks vastgestelde maximum SV-loon. De pensioenregeling bij BPL Pensioen is een middelloonregeling. 
De huidige opbouw van het ouderdomspensioen is 1,875% van de pensioengrondslag.
De totale premie voor deze basisregeling is 21,7% van de pensioengrondslag. Deze vaste premie geldt tot 
en met 2022. De premie is vast, het opbouwpercentage kan wel gewijzigd worden.

De excedent middelloonregeling geldt voor medewerkers met een salaris tussen het maximum SV-loon 
tot het fiscaal maximaal toegestane pensioengevend loon. De hiervoor verschuldigde premie wordt 
jaarlijks actuarieel door het fonds vastgesteld. De opbouw van de excedent regeling is 1,875% van het 
pensioengevend salaris.

De werknemersbijdrage is vastgesteld op 4,61% van de gecombineerde pensioengrondslag.
Het Partnerpensioen (PP) wordt vanaf 1 januari 2018 opgebouwd op spaarbasis.
Bij overlijden van een deelnemer voor de pensioendatum wordt aan de partner een partnerpensioen 
toegekend ter grootte van het moment van overlijden op spaarbasis opgebouwde partnerpensioen, 
vermeerderd met 70% van het ouderdomspensioen dat vanaf de overlijdensdatum tot aan de 
pensioendatum zou zijn verworven, op basis van de op het tijdstip van het overlijden geldende 
pensioengrondslag.

Het hiervoor genoemde Nabestaanden Pensioen (NP) is verzekerd vanaf datum in dienst bij de werkgever 
conform de afspraken hierover in het reglement BPL Pensioen. Dienstjaren tussen 1 januari 2002 en 31 
december 2017 waarover het Nabestaandenpensioen (NP) in de regelingen van werkgever bij 
AEGON/Delta Lloyd op risicobasis verzekerd waren blijven vanaf 1 januari 2018 ongewijzigd verzekerd 
voortgezet bij BPL of andere uitvoerder naar keuze van sociale partners. Voor de bepaling van de hoogte 
van dit verzekerd partnerpensioen geldt het salaris per 31 december 2017.

Indien en voor zover wetgeving in het kader van pensioen wijzigt vindt overleg met de CAO partners 
plaats.
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HOOFDSTUK 4 - OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 45 Veiligheid, gezondheid en hygiëne
In algemene zin heeft werkgever de verplichting zodanige omstandigheden te creëren dat medewerkers hun 
werkzaamheden adequaat en veilig uit kunnen voeren. Gezien het feit dat in de voedingsindustrie speciale 
voorzorgsmaatregelen gelden ten aanzien van kwaliteit en hygiëne, is bij werkgever bijzondere zorg en 
aandacht besteed aan regelingen binnen haar bedrijven ten aanzien van het garanderen van de juiste condities 
op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne voor haar medewerkers.

Medewerkers hebben daarnaast de verplichting aanwijzingen en voorschriften van de zijde van werkgever op 
het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne in acht te nemen en daarnaar te handelen.

Werkgever stelt veiligheids- dan wel beschermingsmiddelen beschikbaar. De medewerker is verplicht zich te 
houden aan de daarmee gepaard gaande aanwijzingen en voorschriften en deze strikt en zonder uitzondering 
op te volgen.

Artikel 46 Bedrijfskleding
Werkgever verstrekt bedrijfskleding aan alle medewerkers werkzaam in de productie (fabriek, TD, verlading 
etc.) veiligheidsschoenen, een broek en een jas. De full-time medewerker in de productie ontvangt bovendien 
ook 3 T-shirts en 3 paar sokken per jaar. Deze afspraak geldt niet voor kantoorpersoneel.

De T-shirts en de sokken worden eigendom van de medewerker en dienen door de medewerker zelf gewassen 
en gereinigd te worden. Dit geldt niet voor de broek en de jas.

Artikel 47 Leeftijdsfase bewust personeelsbeleid voor medewerker van 55 iaar of ouder
De medewerker die 55 jaar of ouder is en werkzaam is in dagdienst kan niet meer in ploegendienst geplaatst 
worden.

De medewerker die 55 jaar of ouder is en werkzaam is in een ploegendienst kan verzoeken dat hij in dagdienst 
wil werken. Werkgever zal hieraan zijn medewerking verlenen mits er een passende functie beschikbaar is (niet 
boventallig). Voor de afbouwregeling wordt verwezen naar artikel 36.

De medewerker die 55 jaar of ouder is, kan niet worden verplicht om beschikbaarheidsdiensten te lopen.

Artikel 48 Loopbaanscan
De medewerker krijgt de mogelijkheid om één keer in de acht jaar een loopbaanscan te doen ten behoeve van 
zijn carrière mogelijkheden. De medewerker kan door tussenkomst van HR een keuze maken uit 2 bureaus die 
door de werkgever worden aangeboden. De kosten voor deze scan komen voor rekening van de werkgever.

Artikel 49 Privacy
Ten aanzien van de persoonlijke gegevens van haar medewerkers zal werkgever de nodige zorgvuldigheid 
betrachten en de wettelijke regelingen in dit kader (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)) in acht 
nemen.

Medewerker is gehouden uiterlijk voor aanvang van het dienstverband een geldig identiteitsbewijs zijnde een 
paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument, te overleggen. Werkgever bewaart een fotokopie van 
dit geldige identiteitsbewijs in de personeelsadministratie

De medewerker is gehouden zonder voorafgaand verzoek wijzigingen in de persoonlijke gegevens tijdig door te 
geven voor zover deze voor werkgever redelijkerwijs van belang kunnen zijn. De gevolgen van het niet tijdig 
doorgeven van wijzigingen zijn voor rekening van de medewerker.

Artikel 50 Vacatures
Alle vacatures die bij werkgever ontstaan, worden gepubliceerd op FarmNet, waarbij aan medewerkers de 
gelegenheid wordt geboden op de openstaande vacatures te solliciteren. Daarnaast kan de medewerker 
gebruikmaken van een Job Alert.

Farm Frites International B.V. CAO 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 Pagina | 21



Artikel 51 Waiong
Werkgever draagt zorg voor het aanbieden van werkgelegenheid aan Wajongers. De beloning voor deze 
Wajongers zal conform het minimum (jeugd) loon zijn.

Artikel 52 Informatie en communicatie
Mededelingen van werkgever aan medewerkers of berichtgeving van de OR worden zo veel mogelijk op de 
officiële publicatieschermen en/of FarmNet gedaan.

De mededelingen die op de officiële publicatieschermen en/of FarmNet bij werkgever zijn gedaan, worden 
geacht als persoonlijk of schriftelijk aan iedere medewerker te zijn gedaan.

Aldus tussen CAO-partijen overeengekomen en ondertekend:

namens Werkgever

Farm Frites International'B.V.

G. Muilenburg

namens Werknemersverenigingen

CNV Vakmensen.nl

H. Zendman
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BIJLAGE I.- FUNCTIEMATRIX■ Algem een/QESH/TD Productle/inpak/logistiek Algemeen/OET/QA Supply Chain/Potato Marketing/Sales Algemeen/Facilitair Flnance/IT HR

10 Milieucoördinator
Teamleader Cleaning

Proces Specialist OET
Packing Specialist (OET)

Supply Chain Projects Manager
Demand Manager
Senior Engineer

Controller FFI (Potato)
IT Projectmanager

9 Safety Coördinator
Chef mechanical TD
Chef electrical TD
Specialist sr MTD/ETD
Specialist sr Projecten

Manager Logistiek fabriek 
Shiftleader

Quality Management System specialist Accountmanager Aardappelinkoop 
Agronoom sr
Supplier Development manager
Planning Teamleader
Supply manager Potato
Coördinator Cold Stores

National/Regional Key-Accountmanager
National/Regional Wholesale manager
Trade Marketeer
Product manager
Category Manager

Communicatie manager Assistant Controller FFI
Business Consultant Sr.
Business Intell. Consultant Sr.
IT Infra Engineer sr
Business Controller

HR advisor

8 Proces Engineer
Specialist Besturingen
Specialist MTD/ETD
Quality Supervisor
Opleidingscoördinator OPS

Quality Engineer Agronoom
Accountmanager Buitendienst Potato 
Commercieel Medewerker Buitendienst 
Pootgoedspecialist
Teelttechnisch Specialist
Export Coördinator CSC
Planner Production
Planner Potato
Supervisor Potato Quality

Product manager jr
Regional Accountmanager

Assistant Controller FF B.V
Application Engineer
BI Consultant
ERP Administrator

7 Monteur MTD/ETD sr
Ploegenmonteur sr
Coörd. onderhoud gebouwen/terrein

Inpak coördinator 
Productiecoördinator

QA Officer
Data coördinator

Secretaresse Directie
Agronoom jr
Secretaresse Management Potato
Demand controller
Regio Coördinator CSC
Medewerker Customer Care

Secretaresse Alg Directeur Stock Controller HR Assistant
HR Administrator

6 Secr Management Oudenhoorn
Monteur MTD/ETD
Ploegenmonteur
Technisch Inkoper

Productie operator Allround 
Inpakoperator Allround
Planning medewerker

Secretaresse OEC Purchasing Assistant
Medewerker CSC
Coördinator Voorbemonstering

FacilityCoördinator Teamleader Potato Finance
Ass. Corporate Controller
Medewerker Commercial Finance
IT Werkplekbeheerder

HR Support employee

5 Procesoperator Waterzuivering Logistiek operator A
Machine operator A
Operator Aardappelontvangst

Distribution Requirements planner Office Assistant S&M Fin. Employee
Fin. Employee Potato

4 Logistiek operator B 
Kwaliteitscontroleur
Machine operator B
Operator vlokkenlijn

Meew voorvrouw bedr.res.

3 Verlader hulpstoffen
Tarreerder
Procescontroleur

Telefoniste/Receptioniste
Chauffeur

2 Medewerker TD
Messenslijper/Smeerder
Specialist reiniging

Medewerker Voorbemonstering Medewerker bedr.res.
Meew voorvrouw schoonmaak

1
Medewerker schoonmaak
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BIJLAGE II. - PROCEDURE BEZWAAR EN BEROEP BIJ FUNCTIEWAARDERING

Bij de toepassing van een door vakorganisaties gedragen functiewaarderingsysteem voor functieonderzoek en -waardering, bestaat voor medewerkers de mogelijkheid bezwaar te maken 
tegen dit onderzoeksresultaat zodat dit schriftelijk door de werkgever kenbaar is gemaakt.

Gronden voor bezwaar en beroep
Er zijn twee gronden voor het maken van bezwaar en eventueel beroep:
1. De in de functiebeschrijving vastgesteld functie-inhoud komt naar de mening van de medewerker niet (meer) overeen met de feitelijke werkzaamheden;
2. De medewerker is het niet eens met de vastgestelde functiegroepindeling.
Voor de externe beroepsfase kan uitsluitend punt 2 als grond worden aangevoerd.

Overlegfase
Voorafgaande aan de bezwaar- en beroepsprocedure is er een overlegfase waarin de medewerker met zijn leidinggevede in overleg treedt. Indien de overlegfase binnen 2 werkweken niet 
leidt tot een bevredigende oplossing kan de medewerker via HR bezwaar aantekenen volgens de procedure bezwaar en beroep. De uitgebreide versie van deze procedureomschrijving is door 
de medewerker op te vragen bij HR.

De procedure kent na afronding van de overlegfase een tweetal opeenvolgende stappen, te weten:
1. de bezwaarfase;
2. de externe beroepsfase.

De medewerker kan het bezwaarfase indienen als hij zich niet kan vinden in het resultaat uit de overlegfase. Hij dient dit schriftelijk kenbaar te maken aan HR, uiterlijk binnen 3 maanden 
na ondertekening van deze bezwaarprocedure. Op initiatief van HR wordt de behandeling van het bezwaar door de eigenaar/houder van het functiewaarderingsysteem uitgevoerd, 
binnen 3 maanden nadat de medewerker zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt. De eigenaar c.q houder van het functiewaarderingssyteem rapporteert werkgever schriftelijk over de 
uitkomsten van dit onderzoek. De werkgever neemt vervolgens binnen 2 weken de beslissing over de implementatie van het onderzoeksresultaat. De medewerker wordt hiervan binnen 
2 weken schriftelijk in kennis gesteld.

1. De externe beroepsfase
Indien de medewerkers zich niet kan verenigen met het resultaat uit de bezwaarfase staat het de medewerker vrij om, bij bezwaar tegen de vastgestelde functiegroepindeling, extern in 
beroep te gaan. De medewerker start de behandeling van het extern beroep binnen 3 maanden na in kennisstelling van het resultaat van de bezwaarfase, door het aan te melden bij zijn 
vakorganisatie. Tevens stelt hij de werkgever hiervan in kennis. Indien de medewerker niet is aangesloten bij een vakorganisatie dan meldt hij het beroep aan bij zijn werkgever. 
Behandeling van het externe beroep vindt plaats binnen 3 maanden nadat de medewerker het externe beroep heeft ingediend, tenzij de externe een gesprek (hoor en wederhoor) 
noodzakelijk acht.

Voor de behandeling vormen functiewaarderingsdeskundigen van de syssteemhouder.eigenaar en de betrokken vakorganisatie een ad hoe Commissie Extern Beroep. De Commissie 
Extern Beroep hoort de medewerker en de leidinggevende in een zitting. De leden van deze commissie komen tot een unanieme en bindende uitspaak over de indeling van de functie en 
rapporteren het oordeel aan de werkgever en de bestuurder van de vakorganisatie waarvan de medewerker lid is. De werkgever en/of de bestuurder van de vakorganisatie dragen zorg 
voor het schriftelijk in kennis stellen van de medewerker van het resultaat van dit externe onderzoek.

Indien de medewerker niet is aangesloten bij een vakoranisatie wordt de externe beroepsbehandeling uitgevoerd door niet direct bij het functienderzoek betrokken 
functiewaarderingsdeskundigen van de systeemhouder/eigenaar of er wordt in overleg gezocht naar een onafhankelijke partij.
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BIJLAGE III. - SALARISTABELLEN MET SALARISSCHALEN PER TIJDVAK

Salaristabellen met salarisschalen
Salarisschalen periode 1 januari 2020 tot 1 juli 2020 ~> per 1 januari 2020 structurele verhoging van 2%

Op basis van 36 uur per week:
Leeftijd/
Periodiek 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Salarisschaal 30% 35% 40% 60% 80%

1 606 705 806 1.209 1.613 2.016 2.041 2.069 2.097 2.122
2 626 729 834 1.251 1.668 2.085 2.116 2.155 2.188 2.225 2.259

3 648 756 864 1.296 1.729 2.161 2.201 2.243 2.285 2.326 2.367 2.411

4 673 786 897 1.347 1.796 2.245 2.295 2.339 2.391 2.440 2.486 2.534 2.579

5 705 823 941 1.410 1.880 2.349 2.407 2.461 2.515 2.568 2.625 2.677 2.734 2.786

6 741 864 987 1.482 1.975 2.468 2.536 2.602 2.670 2.738 2.804 2.870 2.937 3.003 3.066

7 789 922 1.054 1.579 2.106 2.632 2.718 2.801 2.883 2.970 3.053 3.137 3.219 3.304 3.388 3.475

8 932 1.086 1.242 1.861 2.483 3.104 3.211 3.321 3.432 3.540 3.650 3.759 3.871 3.979 4.088 4.196 4.300

9 1.011 1.181 1.351 2.026 2.700 3.376 3.514 3.650 3.791 3.927 4.062 4.198 4.337 4.475 4.613 4.748 4.886 5.026

10 1.106 1.290 1.474 2.212 2.951 3.688 3.855 4.026 4.191 4.360 4.526 4.696 4.862 5.031 5.203 5.368 5.534 5.702 5.877

Berekening uurloon: maandloon o.b.v. 36 uur per week * 12/ 52 weken / 36 uur

Op basis van 40 uur per week:
Leeftijd/
Periodiek 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Salarisschaal 30% 35% 40% 60% 80%

1 635 741 846 1.269 1.690 2.113 2.144 2.174 2.203 2.232

2 657 767 875 1.314 1.751 2.190 2.229 2.268 2.304 2.338 2.379

3 680 794 909 1.363 1.818 2.271 2.312 2.360 2.401 2.447 2.492 2.533

4 708 826 944 1.416 1.887 2.361 2.409 2.457 2.509 2.555 2.605 2.655 2.708

5 741 864 986 1.482 1.974 2.467 2.525 2.583 2.642 2.697 2.755 2.811 2.870 2.926

6 778 908 1.037 1.557 2.075 2.594 2.665 2.734 2.804 2.872 2.943 3.011 3.082 3.151 3.220

7 831 968 1.106 1.660 2.212 2.765 2.857 2.944 3.030 3.119 3.206 3.294 3.383 3.469 3.560 3.650

8 979 1.141 1.305 1.956 2.609 3.261 3.375 3.490 3.605 3.719 3.832 3.947 4.062 4.176 4.291 4.407 4.516

9 1.064 1.241 1.418 2.127 2.836 3.545 3.689 3.832 3.976 4.120 4.266 4.409 4.553 4.697 4.840 4.986 5.130 5.277

10 1.163 1.356 1.549 2.323 3.099 3.873 4.051 4.229 4.404 4.580 4.759 4.937 5.112 5.290 5.469 5.646 5.824 5.997 6.172

Berekening uurloon: maandloon o.b.v. 40 uur per week *12/52 weken / 40 uur
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BIJLAGE IV. - PROTOCOLAFSPRAKEN

CAO partijen hebben de volgende afspraken gemaakt:

Commissie Werkdruk en Duurzame Inzetbaarheid
Op basis van de rapportage van de commissie Werkdruk en Duurzame inzetbaarheid (WDI) zullen partijen werk 
maken van de gedane aanbevelingen en dit onderwerp op de agenda van het periodiek overleg te plaatsen 
waarbij de voortgang van de te nemen stappen wordt besproken. In dit onderzoek wordt in het kader van 
duurzame (loopbaan) ontwikkeling ook aandacht besteed aan niet functie-gebonden opleidingen.

3e WW-iaar
CAO-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en loongerelateerde WGA worden gerepareerd 
conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt. De Stichting Private 
Aanvullende WW en WGA (SPAWW) draagt zorg voor de uitvoering hiervan. De premie hiervoor, inclusief de 
uitvoeringkosten, zal conform de brief van de Stichting van de Arbeid van 24 november 2015 voor rekening 
komen van de medewerker en wordt ingehouden op het nettoloon zodra een overeenkomst met een 
uitvoerder is gesloten. De procedure en het proces om te komen tot deelname aan de SPAWW is volledig 
doorlopen en afgerond. Farm-Frites neemt aan deze opbouw en dus de zogenaamde reparatie van het 3de 
WW-jaar vanaf 1 november 2018 deel.

Functiewaardering
Cao-partijen zijn overeengekomen om op 1 juli 2020 over te gaan tot invoering van het Integraal 
Functiewaarderingssysteeem (IFA) onder de voorwaarde dat partijen voor deze datum overeennstemming 
hebben bereikt over het invoeringsprotocol met daarin opgenomen de overgangsbepalingen en de beroeps- en 
bezwaarprocedure.

Tekstuele wijzigingen
Partijen zijn ook overeengekomen kleine tekstuele wijzigingen en aanpassingen als gevolg van wetswijzingen 
en ter bevordering van de duidelijkheid en leesbaarheid in de cao-tekst op te nemen. Deze aanpassingen en 
wijzigingen zullen niet tot een voor werkenemer dan wel werkgever negatief effect leiden.
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