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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
 
 
 
De ondergetekenden: 
 
 
Henkel Nederland B.V. te Scheemda 
 
als partij aan werkgeverszijde 
 
 
en 
 
 
FNV Bondgenoten te Utrecht, 
CNV Vakmensen te Utrecht en 
De Unie te Culemborg 
 
elk als partij aan werknemerszijde 
 
 
 

zijn de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) overeengekomen. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 

 
 
Artikel 1 
 
Omschrijvingen en definities 
 
 
In deze CAO wordt verstaan onder: 
 
a. Werkgever : de partij aan werkgeverszijde; 
 
b. Vakorganisatie : elk van de partijen aan werknemerszijde; 
 
c. Werknemer : elk personeelslid (m/v) in dienst van de werkgever, van wie de functie is 

ingedeeld in de salarisgroepen I tot en met VII, met uitzondering van de 
stagiair en de vakantiewerker; 

 
d. Maand : een kalendermaand; 
 
e. Week : een periode van 7 etmalen, waarvan de eerste begint bij het begin van de 

eerste op maandagochtend eindigende dienst; 
 
f. Dienstrooster : een regeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemer gewoonlijk 

zijn werkzaamheden begint, onderbreekt en beëindigt; 
 
g. Normale arbeidsduur : het gemiddelde aantal uren per week, dat de werknemer gewoonlijk zijn 

werkzaamheden verricht; 
 
h. Schaalsalaris : het salaris als bedoeld in bijlage II; 
 
i. Maandsalaris : het schaalsalaris, eventueel vermeerderd met de persoonlijke toeslag 

arbeidsduur als bedoeld in artikel 9 lid 8; 
 
j. Maandinkomen : het schaalsalaris, eventueel vermeerderd met de persoonlijke toeslag als 

bedoeld in artikel 12 lid 4 en met de ploegentoeslag als bedoeld in artikel 
17 lid 1; 

 
k. OR : de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR); 
 
l. BW :  Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 10. 
 
 
 
Artikel 2 
 
Deeltijdwerknemer 
 
 
Als op grond van de individuele arbeidsovereenkomst of nadere afspraken de overeengekomen 
arbeidsduur minder bedraagt dan de normale arbeidsduur als bedoeld in artikel 9, zijn de bepalingen van 
deze CAO, naar evenredigheid van de individuele arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing, 
tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld. 
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Artikel 3 
 
Looptijd van de CAO en tussentijdse wijziging 
 
 
Looptijd 
 
1. Deze CAO treedt in werking op 1 juli 2011 en eindigt van rechtswege op 30 juni 2012 zonder dat enige 

opzegging vereist zal zijn. 
 
Tussentijdse wijziging 
 
2. Als zich een zodanige wijziging van algemeen economische of sociale aard in Nederland voordoet, dat 

één van de CAO-partijen van oordeel is redelijkerwijs aan de bepalingen van deze CAO, waarop deze 
wijziging direct betrekking heeft, niet langer gebonden te kunnen worden geacht, zullen de partijen 
verplicht zijn overleg over dit punt te plegen. Bij dit overleg zullen uitsluitend de bepalingen, waarop de 
genoemde wijziging direct betrekking heeft, mogen worden betrokken. 

 
3. Als over de in deze CAO aan te brengen wijzigingen niet binnen 2 maanden na de indiening van het 

wijzigingsvoorstel overeenstemming is bereikt, is de partij, die de wijziging heeft voorgesteld, 
gerechtigd deze CAO met een termijn van één maand op te zeggen. 

 
 
 
Artikel 4 
 
Algemene verplichtingen van CAO-partijen 
 
 

1. Partijen zijn verplicht deze CAO naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen.  
Zij zullen geen actie voeren of bevorderen die beoogt deze CAO te wijzigen op een andere wijze dan is 
overeengekomen in artikel 3. 

 
2. De vakorganisaties zullen bevorderen dat hun leden een individuele arbeidsovereenkomst tekenen op 

de grondslag van deze CAO. 
 
3. De werkgever verplicht zich met iedere werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst te zullen 

aangaan, waarbij deze CAO van toepassing wordt verklaard. 
 
 
 
Artikel 5 
 
Algemene verplichtingen van de werkgever 
 
 
1. De werkgever zal binnen het bedrijf de belangen van de werknemers behartigen en de orde, de 

hygiëne, de veiligheid en het welzijn in het bedrijf zoveel hij kan bevorderen, één en ander zoals van 
een goed werkgever mag worden verwacht. 

 
2. De werkgever erkent het recht van de werknemer op een veilige arbeidsplaats. Hij kan niet volledig 

garanderen dat de werknemer geen schade aan persoon en goed lijdt. Hij treft echter in overleg met de 
OR en met de VGW-commissie de nodige maatregelen, om deze veilige arbeidsplaats te 
verwezenlijken. 

 
3. De werkgever zal de werknemer op de hoogte te stellen van de specifieke gevaren die in zijn 

arbeidssituatie kunnen optreden en van de veiligheidsmaatregelen die daarvoor worden getroffen. De 
werkgever ziet erop toe dat de werknemer de veiligheidsvoorschriften naleeft. 
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4. De werkgever draagt er zorg voor dat onderzoek wordt gedaan naar de toxische eigenschappen van 
stoffen die in de onderneming in het productieproces worden gebruikt en zal de noodzakelijke 
maatregelen nemen om het geluidsniveau in het bedrijf op een aanvaardbaar niveau te houden.  

 
5. De werkgever zal de noodzakelijke maatregelen nemen om concentraties van stof, vuil, hitte en 

vochtigheid in het bedrijf zo veel mogelijk te beperken en om de concentraties van chemische stoffen 
op de werkvloer zo veel mogelijk beneden de (wettelijk) vastgestelde maximaal aanvaardbare (MAC-
)waarden te houden. De werkgever draagt zorg voor periodieke medische keuringen van de betrokken 
werknemers. 

 
6. De werkgever zal aandacht besteden aan mogelijkheden voor verbetering van de positie van 

vrouwelijke werknemers en aan mogelijkheden om kwetsbare groepen te plaatsen voor zover er voor 
hen passende vacatures zijn. 

 
7. De werkgever heeft een trainings- en ontwikkelingsbeleid vastgesteld, op basis waarvan de werknemer 

met zijn leidinggevende afspraken kan maken over zijn individuele trainings- en ontwikkelingsbehoefte.  
 
 
 
Artikel 6 
 
Algemene verplichtingen van de werknemer 
 
 
1. De werknemer is verplicht alle voor hem uit deze CAO voortvloeiende verplichtingen naar de 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 
 
2. De werknemer zal de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed werknemer behartigen, 

ook als geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. De werknemer is verplicht zich te gedragen 
naar het eventueel geldende bedrijfsreglement. 

 
3. De werknemer is met betrekking tot de orde, de veiligheid en de zedelijkheid in het bedrijf van de 

werkgever verplicht de in dit kader door of namens de werkgever gegeven aanwijzingen en 
voorschriften na te leven. 

 
4. De werknemer zal calamiteiten die gevaar opleveren voor hem of voor zijn directe omgeving melden 

aan zijn directe leidinggevende dan wel aan de veiligheidsfunctionaris, om de werkgever maatregelen 
te kunnen laten treffen ter bestrijding van deze situatie. 

 
5. De werknemer is verplicht alle door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor zover 

deze in redelijkheid van hem kunnen worden gevraagd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle 
verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen.  

 
6. De werknemer zal zich, voor wat zijn dienst- en rusttijd betreft, houden aan de gepubliceerde 

dienstroosters en zal ook buiten de op de gepubliceerde dienstroosters aangegeven uren arbeid 
verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften daarbij in acht neemt. 

 
7. De werknemer is verplicht tot geheimhouding over alles wat hem in verband met zijn 

arbeidsovereenkomst bekend wordt, zoals bijvoorbeeld over de inrichting van het bedrijf, de 
grondstoffen, bewerking daarvan en de producten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 
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INDIENSTNEMING EN ONTSLAG 
 
 
Artikel 7 
 
Indiensttreding 
 
 
Proeftijd 

 
1. Bij het aangaan van elke arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd van maximaal twee maan-

den. De proeftijd wordt in de individuele arbeidsovereenkomst vermeld.  
Bij omzetting van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd wordt geen proeftijd gehanteerd. 

 
Aard van de arbeidsovereenkomst 
 
2. Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd.  

In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld wat van toepassing is. Als deze vermelding 
ontbreekt wordt de werknemer geacht voor onbepaalde tijd in dienst te zijn. 

 
3. De werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan 1 jaar in dienst is 

geweest, wordt geacht voor onbepaalde tijd in dienst te zijn. 
 
 
Artikel 8 
 
Einde van de arbeidsovereenkomst  
 
 
Opzegging 
 
1. De arbeidsovereenkomst kan wederzijds met onmiddellijke ingang worden opgezegd wegens een 

dringende reden in de zin van artikel 678 en 679 BW en tijdens of aan het einde van de proeftijd als 
bedoeld in artikel 7 lid 1. 

 
2. Behalve in de gevallen genoemd in het vorige lid, eindigt de arbeidsovereenkomst voor de werknemer 

die voor onbepaalde tijd in dienst is: 
 
a. door opzegging door de werkgever met een termijn conform artikel 672 lid 2 BW van: 

- 1 maand bij een arbeidsovereenkomst die korter dan 5 jaar heeft geduurd; 
- 2 maanden bij een arbeidsovereenkomst die 5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar heeft 

geduurd; 
- 3 maanden bij een arbeidsovereenkomst die 10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar heeft 

geduurd; 
- 4 maanden bij een arbeidsovereenkomst die 15 jaar of langer heeft geduurd. 

b. door opzegging door de werknemer met een termijn conform artikel 672 lid 3 BW van 1 maand.   
 

3. De opzegging vindt zo plaats dat het einde van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van 
de maand. 

 
Van rechtswege 
 
4. Behalve in de gevallen genoemd in lid 1 van dit artikel, eindigt de arbeidsovereenkomst voor de 

werknemer die voor bepaalde tijd in dienst is van rechtswege, dus zonder dat enige opzegging is 
vereist, op de kalenderdatum genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst of op het tijdstip bepaald 
op grond van artikel 668 lid 1 BW, tenzij het bepaalde in artikel 7 lid 2 van toepassing is.  

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

van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. 
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6. Op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is het bepaalde in artikel 670 leden 1 en 3 BW 
(opzegverbod tijdens arbeidsongeschiktheid en tijdens militaire dienst) niet van toepassing. 

 
7. Als een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is voortgezet, zal de werkgever aan de 

werknemer één week voor het tijdstip waarop de voortgezette arbeidsovereenkomst van rechtswege 
eindigt, hiervan schriftelijke mededeling doen. 
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ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 
 
 
Artikel 9 
 
Arbeidsduur en dienstrooster 
 
 
Dienstrooster 
 
1. De werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 

a. een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van 
gemiddeld 38 uur per week; 

b. een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken omvat en een normale 
arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 38 uur per week; 

c. een 3-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken omvat en een normale 
arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 38 uur per week; 

 
2. De werknemer werkt: 
 a. in dagdienst op de eerste 5 werkdagen van de week tussen 07.00 en 18.00 uur, waarbij de netto 

werktijd per gewerkte dag 8 uur bedraagt;  
 b. in 2-ploegendienst op de eerste 5 werkdagen van de week, waarbij de werknemer afwisselend in 

een ochtend- en middagdienst is ingedeeld en de netto werktijd per gewerkte dag 7 uur en 30 
minuten bedraagt;  

 c. in 3-ploegendienst op de eerste 6 dagen van de week, waarbij de werknemer afwisselend in een 
ochtend-, een middag- en een nachtdienst is ingedeeld en de netto werktijd per gewerkte dag 7 uur 
en 30 minuten bedraagt. 

 
3. Roosters worden met instemming van de OR vastgesteld. Als invoering of wijziging van een 

dienstrooster verband houdt met arbeid op zondag, zal de werkgever met de vakorganisaties overleg 
plegen.  

 
4. De werkgever informeert de werknemer over het op hem van toepassing zijnde dienstrooster. 
 
Roostervrij 
 
5. De gemiddelde arbeidsduur bedoeld in lid 1 wordt bereikt door het op jaarbasis toekennen van 12 

roostervrije dagen of diensten. Met ingang van 1 januari 2012 bedraagt het aantal op jaarbasis toe te 
kennen roostervrije dagen of dienst 11,5. Op roostervrije dagen wordt door werknemers voor wie deze 
zijn vastgesteld met behoud van salaris niet gewerkt. 

 
6. De werkgever kan per kalenderjaar in overeenstemming met de OR ten hoogste drie dagen als 

collectieve roostervrije dagen vaststellen. Deze aanwijzing zal als regel voor het begin van het 
betrokken kalenderjaar geschieden. De werknemer zal daarna de voor hem overblijvende roostervrije 
dagen - redelijk verspreid over de dagen en diensten in het kalenderjaar - inroosteren in overleg met de 
werkgever, die daarbij rekening houdt met het belang van alle werknemers en het bedrijfsbelang. Als 
op verzoek van de werkgever op een definitieve roostervrije dag moet worden gewerkt, wordt in overleg 
met de betrokken werknemer een vervangende roostervrije dag binnen 30 dagen vastgesteld. 

 
7. Voor de 3-ploegendienst wordt de roostervrije dienst aan het begin of het einde van het werkrooster 

voor de nachtdienst, dan wel rollend door de week in de morgen- of middagdienst toegekend. 
 
Kopen van roostervrij 
 
8. In verband met de wijziging van het recht op roostervrij per 1 januari 2012 (zie artikel 9 lid 5 cao), heeft 

de werknemer in dienst voor 1 juli 2011 het ongeclausuleerde recht jaarlijks 0,5 roostervrije dag of 
dienst (4 uur) van de werkgever te kopen tegen 0,2% van zijn jaarsalaris (verhoogd met 8% 
vakantietoeslag). 
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Persoonlijke toeslag arbeidsduur 
 
9. De werknemer, die per 1 januari 1986 werkte in een dienstrooster van gemiddeld 38 uur en die voor 

deze datum werkte in een rooster van de normale 37,5 uur per week, ontvangt met ingang van deze 
datum een persoonlijke toeslag van 1,25% van het schaalsalaris. Deze persoonlijke toeslag wordt niet 
afgebouwd en beschouwd als een deel van het maandsalaris. 

 
Seniorendagen 
 
10. De werknemer van 59, 60 en 61 jaar kan, als hij dit wenst respectievelijk 8, 16 of 24 dagen of diensten 

per contractjaar vrijaf nemen met doorbetaling van 85% van zijn normale beloning voor deze tijd.  
Opname van deze tijd zal plaatsvinden in overeenstemming met de werkgever in de vorm van voor een 
bepaalde periode vastgestelde roostermatige vrije diensten of halve diensten. 
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BELONING 
 
 
Artikel 10 
 
Functiegroepen en salarisschalen 
 
 
Indeling in functiegroepen 
 
1. De functies van de werknemers worden op basis van functiewaardering ORBA ingedeeld in 

functiegroepen. De indeling is vermeld in bijlage 1. Er wordt naar gestreefd om het niveau van de 
functies zoveel mogelijk in stand te houden. De werkgever zal periodiek nagaan of de 
functieomschrijvingen nog in overeenstemming zijn met de door de werknemers uit te voeren 
werkzaamheden. 

 
2. De werknemer wordt schriftelijk geïnformeerd over de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld. Hij 

ontvangt - indien beschikbaar - een exemplaar van de bij zijn functie behorende functiebeschrijving. De 
werknemer kan als hij dit wenst kennisnemen van de bij zijn functie behorende  
ORBA-punten en van de overwegingen die aan de indeling van zijn functie ten grondslag liggen. 

 
3. Als de werknemer bezwaar heeft tegen zijn functieomschrijving en/of indeling in een functiegroep zal hij 

de bezwarenprocedure functiewaardering volgen zoals opgenomen in bijlage 2. 
 
Salarisschalen 
 
4. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal, die een aanloopschaal omvat en een schaal gebaseerd 

op periodieken. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 3 van deze CAO.  
 
5. De schaalsalarissen gelden per volledige kalendermaand. Voor elke volledige dienst of gedeelte van 

een dienst waarin de werknemer in een maand niet heeft gewerkt als gevolg van afwezigheid zonder 
behoud van salaris, schorsing zonder behoud van salaris, onvrijwillige werkloosheid, ongeoorloofd 
verzuim of door indiensttreding of ontslag, wordt het maandinkomen met een evenredig deel 
verminderd (per verzuimuur 0,61% van het maandinkomen). Als niet is gewerkt wegens geoorloofd 
verzuim of wegens arbeidsongeschiktheid geldt het bepaalde in de artikelen 25 en 27. 

  
6. De vastgestelde salarissen worden uiterlijk op de laatste werkdag van elke maand betaalbaar gesteld, 

verminderd met de wettelijke inhoudingen van belastingen en sociale premies. 
 
 
 
Artikel 11 
 
Toepassing van de salarisschalen 
 
  
Periodiekenschaal 
1. De werknemer die over de vereiste kundigheden en ervaring beschikt, ontvangt bij indiensttreding het 

schaalsalaris behorende bij periodiek 0 van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld. 
 
2. Als de werknemer bij indiensttreding in een functie elders zoveel bruikbare ervaring heeft verkregen dat het 

op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 0 functiejaren te belonen, kunnen hem - in 
overeenstemming met die ervaring - periodieken worden toegekend. 

 
3. De werknemer die nog niet over voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt om de 

functie te kunnen uitoefenen, wordt ingeschaald in een aanloopschaal. De aanloopschaal wordt 
doorlopen naarmate zijn voor de functie relevante kennis en ervaring toenemen, in het algemeen op 
grond van een met de werknemer overeengekomen ervarings-/trainings-/opleidingstraject. Inschaling 
naar de volgende aanloopschaal vindt uiterlijk na 1 jaar plaats.  
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Met ingang van de eerstvolgende maand nadat de werknemer naar het oordeel van de werkgever over 
voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt om de functie te kunnen uitoefenen, wordt 
hij ingeschaald op het aanvangssalaris (periodiek 0) van de betreffende salarisschaal. 

 
Jaarlijkse salarisaanpassing 
 
4. Het schaalsalaris van de werknemer wordt één maal per jaar op 1 april opnieuw vastgesteld en is 

afhankelijk van de individuele beoordeling met behulp van het Persoonlijk Coachings Plan (PCP), mits 
de werknemer gedurende ten minste 3 aan de genoemde datum voorafgaande maanden in dienst van 
de werkgever is. De beoordeling zal voor het eerst effect hebben bij de salarisaanpassing per 1 april 
2010. 

 
5. De salarisaanpassing bedraagt bij een beoordeling:  
 

Beoordeling Salarisaanpassing 

Zeer goed 2 salarisstappen (periodieken)* 

Goed 1 salarisstap (periodiek) 

* tot het maximum van de periodiekenschaal is bereikt. 
 
Bij een beoordeling “Onvoldoende” of “Matig” wordt geen salarisstap toegekend. In dat geval worden 
met betrokkene afspraken gemaakt om de performance te verbeteren. Binnen een half jaar wordt de 
ontwikkeling hierin met betrokkene geëvalueerd. Is een duidelijke verbetering van de performance van 
betrokkene zichtbaar, wordt hem na dit halfjaar alsnog een salarisverhoging (1 salarisstap) toegekend. 
 

6. Uitsluitend de werknemer die het maximum van zijn salarisgroep heeft bereikt en een beoordeling 
“Zeer goed” heeft, ontvangt het salaris conform uitloopschaal A. Indien de werknemer daarna opnieuw 
een beoordeling “Zeer goed” heeft ontvangt hij het salaris behorende bij uitloopschaal B van zijn 
salarisgroep. 

 
7. De werknemer die op 31 maart 2009 in dienst van werkgever was en die een 15-jarig dienstjubileum 

bereikt, zal met ingang van de maand waarin dit plaatsvindt een persoonlijke verhoging van het 
schaalsalaris ontvangen. De hoogte van het bedrag is gelijk aan het verschil tussen het maximum van 
de schaal en het voorafgaande bedrag van de schaal waarin de werknemer is ingedeeld.  
Bij het 25-jarige dienstjubileum zal voor de in dit lid bedoelde werknemer nogmaals een 
overeenkomstige verhoging plaatsvinden. 

 
8. Herziening van het schaalsalaris op een ander tijdstip dan genoemd in lid 4, kan alleen plaatsvinden bij 

indeling in een andere functiegroep of salarisschaal op grond van artikel 12. 
 
 
 
Artikel 12 
 
Plaatsing in een andere salarisschaal 
 
 
Plaatsing in een hoger ingedeelde functie 
 
1. De werknemer, die gedurende ten minste 5 dagen of diensten per maand een volledige functie tijdelijk 

waarneemt die in een hogere functiegroep is ingedeeld dan zijn eigen functie, ontvangt daarvoor een 
vergoeding. De vergoeding bedraagt het verschil van de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de 
desbetreffende salarisschalen en wel gedurende drie maanden 50%, de daaropvolgende drie maanden 
75% en na 6 maanden van waarneming 100%, zonder dat de werknemer aanspraak kan maken op 
indeling in die hogere functiegroep. 

 
2. Bij definitieve indeling in een hogere functiegroep of hogere salarisschaal, bedraagt de verhoging van 

het schaalsalaris de helft van het verschil van de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee 
betrokken salarisschalen of zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming 
te brengen met het eerstkomende hogere bedrag in de hogere salarisschaal.  
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Deze verhoging wordt toegepast met ingang van de maand volgend op die waarin de definitieve 
plaatsing in de hogere functiegroep heeft plaatsgevonden. De eerstvolgende toekenning van een 
functiejaar vindt plaats conform het bepaalde in artikel 11 lid 3. 

 
Plaatsing in een lager ingedeelde functie 
 
3. Bij indeling in een lagere functiegroep of lagere salarisschaal door eigen toedoen, door 

onbekwaamheid of op eigen verzoek, bedraagt de verlaging van het schaalsalaris de helft van het 
verschil van de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee betrokken salarisschalen of zoveel meer 
als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende lagere 
bedrag in de lagere salarisschaal.  
Deze verlaging wordt toegepast met ingang van de maand waarin de plaatsing in de lagere 
functiegroep heeft plaatsgevonden. De eerstvolgende toekenning van een functiejaar vindt plaats 
conform het bepaalde artikel 11 lid 3. 

 
4. De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden en van een daaruit voortvloeiend besluit van 

de bedrijfsleiding in een lager ingedeelde functie wordt overgeplaatst, wordt met ingang van de 6e 
maand volgend op die waarin de plaatsing in een lagere functie is geschied in de met de lager 
ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. Aan de werknemer wordt in dat geval een 
salaris toegekend dat zoveel mogelijk gelijk is aan zijn oorspronkelijke salaris, dan wel zoveel meer als 
nodig is om het nieuwe salaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende hogere bedrag in 
de lagere salarisschaal. Is toekenning van het maximum schaalsalaris niet toereikend, dan wordt het 
ontbrekende bedrag omgezet in een persoonlijke toeslag (PT).  
De PT maakt geen deel uit van het schaalsalaris en stijgt niet mee met algemene salarisverhogingen. 
De PT wordt ieder jaar met een half procent verminderd. Deze vermindering wordt voor het eerst 
toegepast één jaar na de datum waarop de PT aan de werknemer werd toegekend. Bij het bereiken 
van de 55-jarige leeftijd wordt (het restant van) de PT niet (verder) verminderd, maar blijft nominaal 
gehandhaafd. 

 
5. Voor de werknemer die echter als gevolg van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid volgens medische 

indicatie wordt geplaatst in een lagere ingedeelde functie, wordt het maandsalaris met ingang van de 
6e maand volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied, naar redelijkheid en 
billijkheid vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele uitkeringen krachtens de sociale 
verzekeringswetten. 

 
 
 
Artikel 13 
 
Vakantietoeslag 
 
 
1. De werknemer ontvangt in de maand mei een vakantietoeslag van 8% van 12 maal het maandsalaris in 

de maand april. Hierbij worden uitkeringen op grond van de WIA/WGA buiten beschouwing gelaten.  
De vakantietoeslag bedraagt bij de uitbetaling in 2011 niet minder dan € 1.935.  

 
2. Bij de berekening van de vakantietoeslag worden overwerkgelden en eventuele extra uitkeringen of 

gratificaties buiten beschouwing gelaten. Vakantiegelduitkeringen op grond van de sociale 
verzekeringswetten komen in mindering op de door de werkgever verschuldigde vakantietoeslag. 

 
3. Bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt eventueel te veel of te weinig 

uitbetaalde vakantietoeslag verrekend. 
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Artikel 14 
 
Eindejaarsuitkering 
 
 
1. De werknemer die het gehele kalenderjaar in dienst van werkgever is geweest, ontvangt een 

eindejaarsuitkering ter grootte van 1/12 deel van de som van de in dat jaar bij de werkgever ontvangen 
maandinkomens, zoals bedoeld in artikel 1 sub j. 

 
2. Als de arbeidsovereenkomst gedurende een deel van het kalenderjaar heeft geduurd, wordt de 

uitkering naar evenredigheid daarvan berekend, tenzij genoemde diensttijd 2 maanden of korter heeft 
geduurd. 

 
3. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in de maand december aan de dan in dienst zijnde 

werknemers.  
 
4. Het onder lid 2 bedoelde evenredige deel wordt uitbetaald als vóór het einde van het jaar wordt 

beëindigd, behalve in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden zoals bedoeld in 
artikel 678 BW in welk geval geen recht bestaat op de eindejaarsuitkering. 

 
 
 
Artikel 15 
 
Algemene salarisherziening 
 
 

De salarisschalen en de individuele salarissen worden op 1 juli 2011 verhoogd met 2,1% en per 1 januari 

2012 met 0,6%. Zie voor de salarisschalen bijlage 3. 
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BIJZONDERE BELONING 
 
 
Artikel 16 
 
Bijzonder beloning algemeen 
 
 
1. De schaalsalarissen, bepaald op grond van de artikelen 10, 11 en 12, worden geacht een normale 

beloning te zijn voor een normale functievervulling in dagdienst gedurende een kalendermaand.  
 
2. Bijzondere beloningen in de vorm van toeslagen op het schaalsalaris of in de vorm van incidentele 

extra beloningen worden alleen toegekend, als een groter beroep op de werknemer wordt gedaan dan 
uit een normale functievervulling in dagdienst voortvloeit. Onder normale functievervulling worden ook 
verstaan incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een kwartier of minder. 

 
 
 
Artikel 17 
 
Ploegentoeslag 
 
 
1. Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven. Deze toeslag 

bedraagt per maand:  
 - voor de 2-ploegendienst : 12,5% van het schaalsalaris; 
 - voor de 3-ploegendienst : 19,5% van het schaalsalaris. 
 
2. Als de werknemer niet gedurende een hele maand in ploegendienst arbeid heeft verricht wordt een 

evenredig deel van de onder lid 1 genoemde toeslag gekort voor elke volledige dienst waarin hij geen 
arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

 
3. De werknemer uit de dagdienst die in een maand gedurende 10 of minder diensten moet invallen in 

ploegendienst wordt, als hij voldoet aan het in deze artikelen bepaalde, beloond volgens artikel 19 lid 2 
respectievelijk artikel 20. Als er sprake is van invallen in ploegendienst gedurende 11 of meer diensten 
geschiedt de beloning in die maand volgens de bepalingen artikel 17 lid 1 en 2. 

 
4. De werknemer die, anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek, wordt overgeplaatst naar de 

dagdienst, behoudt gedurende een periode van maximaal 16 weken het volledige bedrag aan 
ploegentoeslag dat hij ontving op het moment van zijn overplaatsing. De duur van de 
aanvullingsperiode is afhankelijk van de duur waarin de werknemer laatstelijk ononderbroken in 
ploegendienst heeft gewerkt. Voor iedere 4 maanden dat in ploegendienst is gewerkt ontvangt de 
werknemer gedurende één week het volledige bedrag aan ploegentoeslag. 

 
5. De werknemer die 60 jaar of ouder is, en bovendien ten minste 10 aaneengesloten jaren in 

ploegendienst heeft gewerkt, behoudt de ploegentoeslag bij terugplaatsing uit ploegendienst naar 
dagdienst, ongeacht de reden, één en ander voor zover er een passende vacature voor hem is. Het 
voorgaande geldt ook ten aanzien van de werknemer van 55 jaar of ouder met ten minste 10 
aaneengesloten ploegendienstjaren, indien de terugplaatsing een gevolg is geweest van 
bedrijfsomstandigheden, of op grond van door een bevoegde medische instantie afgelegde medische 
verklaring. 

 
6. De werknemer van 50 jaar of ouder die nog niet eerder in ploegendienst heeft gewerkt, zal op zijn 

verzoek niet worden gevraagd om in ploegendienst te gaan werken. 
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Artikel 18 
 
Extra opkomst 
 
 
1. De werknemer, die voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de werkgever een extra 

reis van huis naar het bedrijf moet maken, ontvangt hiervoor een vergoeding.  
2. Deze vergoeding voor extra opkomst bedraagt op: 
 - maandag t/m vrijdag : 0,95% van het schaalsalaris; 
 - zaterdag : 1,25% van het schaalsalaris; 
 - zondag : 1,50% van het schaalsalaris; 
 - feestdagen, vallend op maandag t/m vrijdag : 1,75% van het schaalsalaris. 
 
 
 
Artikel 19 
 
Overwerk 
 
 
1. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht, waardoor de normale arbeidsduur volgens 

dienstrooster wordt overschreden, is sprake van overwerk. 
 
2. Met inachtneming van de maatstaf van 2 weken waarin gemiddeld 76 uur is gewerkt wordt de 

overschrijding van de normale arbeidsduur tot 80 uur gecompenseerd met vrije tijd zonder toeslag. 
 
3. De beloning voor overwerk bedraagt, inclusief het doorbetaalde salaris over de op maandag t/m vrijdag 

vallende feestdagen, de volgende percentages van het schaalsalaris: 
 - 0,95% per uur op maandag t/m vrijdag bij het einde van de laatste dienst geldend volgens rooster; 
 - 1,25% per uur op vrijdag vanaf het einde van de laatste dienst geldend volgens rooster en op 

zaterdag;  
 - 1,50% per uur op zondag;  
 - 1,75% per uur op maandag t/m vrijdag vallende feestdagen. 

De aan de werknemer toegekende beloning voor overwerk wordt per maand getotaliseerd. 
 

4. Overwerk verricht voorafgaand of aansluitend aan de eigen dienst en op deze dienst overschrijdende 
uren, wordt uitsluitend beloond volgens de percentages bedoeld onder de eerste drie 
gedachtestreepjes van lid 3 van dit artikel. 

 
5. Als de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, zal het hiervoor 

bedoelde overwerk op verzoek en in overleg met hem worden gecompenseerd in vrije tijd.  
 Als regel moet deze compenserende vrij tijd binnen 30 dagen na het ontstaan van het overwerk door 

de werknemer zijn opgenomen. De opgenomen compenserende vrije tijd wordt op de in lid 3 
genoemde beloning in mindering gebracht en wel met 0,61% per uur. 

 
6. Rusttijd in de fabriek doorgebracht, die noodzakelijk is door overschrijding van de arbeidstijd, wordt tot 

een maximum van een half uur betaald. 
 
 
 
Artikel 20 
 
Verschoven uren 
 
 
1. Als in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden, die gelegen zijn buiten de tijdstippen 

als bedoeld in artikel 9 lid 2 of buiten de tijdstippen waarop de wisseling van ploeg plaatsvindt, zonder 
dat daardoor de normale dagelijkse arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden, wordt 
daarvoor een toeslag op het schaalsalaris gegeven. 
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2. Deze toeslag bedraagt per verschoven uur op maandag tot en met zaterdag 0,25% van het 
schaalsalaris. 

 
 
 
Artikel 21 
 
Consignatie 
 
 
1. De werknemers, die in opdracht van de werkgever geconsigneerd is, ontvangt daarvoor per dag een 

vergoeding. 
 
2. De vergoeding voor consignatie bedraagt op: 

- maandag t/m vrijdag  :  0,95% van het schaalsalaris; 
- zaterdag  :  1,25% van het schaalsalaris; 
- zondag  :  1,50% van het schaalsalaris; 
- een feestdag  :  1,75% van het schaalsalaris. 

 
 
 
Artikel 22 
 
Bezwarende werkomstandigheden 
 
 
1. De werknemer, van wie de functie in de functielijst van bijlage 1 is gemerkt met * ontvangt per 1 juli 2011 

een toeslag van € 31,40 en per 1 januari 2012 een toeslag van € 31,58 per maand, als en voor zolang 
bijzondere bezwarende werkomstandigheden aan de functievervulling zijn verbonden. De toeslag wordt 
apart op de salarisafrekening vermeld als BOT (Bezwarende Omstandigheden Toeslag). 

 
2. De BOT wordt geïndexeerd met het percentage van de algemene salarisherziening als bedoeld in artikel 

15 en wordt afgrond op € 0,05.  
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FEESTDAGEN, VAKANTIE EN VERLOF 
 
 
Artikel 23 
 
Feestdagen 
 
 
1. Onder feestdagen wordt verstaan: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede 

pinksterdag, de beide kerstdagen, Koninginnedag en in lustrumjaren 5 mei ter viering van de nationale 
Bevrijdingsdag. 

 
2. Over deze dagen wordt, voor zover zij niet op een zaterdag of een zondag vallen, het salaris 

doorbetaald. 
 
 
 
Artikel 24 
 
Vakantie 
 
 
Vakantiejaar en werkdagen 
 
1. Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. Onder werkdagen wordt verstaan de dagen waarop 

de werknemer volgens dienstrooster moet werken. 
 
Vakantieduur 
 

2. a. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op vakantie met behoud van maandinkomen van 20 dagen 
of diensten. Daarboven heeft de werknemer recht op 5 bovenwettelijke dagen of diensten. In afwijking 
hiervan heeft de werknemer met ingang van 1 januari 2012 per kalenderjaar recht op 4 bovenwettelijke 
dagen of diensten. 

  
b. De werknemer die bij aanvang van het vakantiejaar de 45-, 50-, 55- of 60-jarige leeftijd heeft bereikt, 

heeft aanvullend op de hiervoor onder sub a genoemde bovenwettelijke vakantie, recht op 1, 2, 3 
respectievelijk 4 extra bovenwettelijke dagen of diensten.  
In afwijking hiervan behoudt de werknemer die voor 1 juli 2011 in dienst van werkgever was en die bij 
aanvang van het vakantiejaar de 40-, 45-, 50-, 55- of 60-jarige leeftijd heeft bereikt het recht op 1, 2, 3, 
4 respectievelijk 5 extra bovenwettelijke dagen of diensten.  

 
 c. De werknemer die bij aanvang van het vakantiejaar de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt en niet 

meer leerplichtig is, heeft in afwijking van de hiervoor onder sub a genoemde bovenwettelijke vakantie 
recht op 6 bovenwettelijke dagen of diensten. 

  
Berekening vakantie bij indiensttreding en ontslag 
 
3. a. De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is, heeft recht op 

een evenredig deel van de onder lid 2 genoemde vakantie. 
 
 b. Voor de berekening van het aantal vakantiedagen wordt een werknemer die voor of op de 15e van 

enige maand in dienst treedt of de dienst verlaat, geacht op de eerste van die maand in dienst te 
zijn getreden of de dienst te hebben verlaten en wordt een werknemer die na de 15e van enige 
maand in dienst treedt of de dienst verlaat geacht op de eerste van de navolgende maand in dienst 
te zijn getreden of de dienst te hebben verlaten. In afwijking hiervan zal, als de 
arbeidsovereenkomst korter dan een maand heeft geduurd, de werknemer een zuiver 
proportioneel recht op vakantie krijgen. 
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Bij vorige werkgever(s) verworven vakantie 
 
4. De werknemer dient bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst de werkgever mee te delen hoeveel 

recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven maar nog niet heeft genoten, zodat de 
werkgever weet op hoeveel onbetaald verlof de werknemer aanspraak kan maken. 

 
Het niet verwerven van vakantie gedurende onderbreking van de werkzaamheden 
 
5. a. De werknemer bouwt geen vakantie op over de tijd waarin hij wegens het niet verrichten van zijn 

werkzaamheden geen aanspraak op loon heeft.  
 

b. De werknemer bouwt echter wel vakantie op als de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft 
verricht wegens: 
- volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte; 
- zwangerschaps- en bevallingsverlof; 
- het opnemen van adoptieverlof  
- het anders dan voor de eerste oefening als dienstplichtige opgeroepen zijn voor militaire (of 

vervangende) dienst;  
- het opnemen van verlof gebaseerd op een in een vorige arbeidsovereenkomst verworven 

maar niet opgenomen vakantie; 
- het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakorganisatie van de 

werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
- tegen zijn wil – anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid – niet in staat zijn arbeid te 

verrichten (werktijdvermindering); 
- het opnemen van verlof als bedoeld in artikel 643 BW (politiek verlof). 
 

c. In de in sub b, eerste twee gedachtestreepjes bedoelde gevallen bouwt de werknemer nog 
vakantie op over 9 maanden waarin geen arbeid wordt verricht, waarbij de duur van de 
onderbreking worden samengeteld als zij elkaar met onderbreking van minder dan een maand 
opvolgen. 
 

d. Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid vindt niet plaats indien de ziekte door 
opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van een gebrek, waarover de werknemer in 
het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en voor de tijd gedurende 
welke de werknemer door zijn toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd dan wel indien 
hij zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht of niet meewerkt aan redelijke 
voorschriften en maatregelen om passend werk te kunnen verrichten. 

  
 e. Als een onderbreking van de werkzaamheden als bedoeld onder sub b van dit artikellid in meer 

dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel van de onderbreking bij de 
berekening van de periode van afwezigheid mee in aanmerking genomen.  

  Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier bedoelde onderbreking, is 
het in lid 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

 
Kopen van vakantie 
 
6. In verband met de wijziging van het recht op vakantie per 1 januari 2012, heeft de werknemer in dienst 

voor 1 juli 2011 het ongeclausuleerde recht jaarlijks 1 vakantiedag of -dienst (van 8 uur) van de 
werkgever te kopen tegen 0,4% van zijn jaarsalaris (verhoogd met 8% vakantietoeslag). 

 
Aaneengesloten vakantie 
 
7. a. Jaarlijks stelt de werkgever zo tijdig mogelijk in overeenstemming met de OR vast het (de) 

tijdvak(ken) waarin en de wijze waarop de aaneengesloten vakantie(s) wordt(en) genoten, waarbij 
de mogelijkheid wordt geboden 3 aaneengesloten weken op te nemen. 

 
 b. De aaneengesloten vakantie wordt als regel gegeven in de maanden juni tot en met september op 

het door de werknemer gewenste tijdstip, voor zover de eisen van het bedrijf zich hiertegen niet 
verzetten. Als de werkgever het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet, om gedurende die 
stopzetting aan de werknemers de aaneengesloten vakantie te geven, moeten de werknemers 
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gedurende het daarvoor door de werkgever na overleg met de OR aangewezen tijdvak van 
stopzetting met vakantie gaan. 

 
 c. Als een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet een zodanig aantal vakantiedagen heeft 

opgebouwd, dat deze tezamen met het onbetaald verlof als bedoeld in lid 5 van dit artikel 
voldoende zijn voor de in sub a bedoelde aaneengesloten vakantie, kan de werkgever bepalen dat 
de betrokken werknemer: 

  - zoveel vakantie reserveert als nodig is voor de aaneengesloten vakantie als bedoeld in sub b 
en/of  

 - bij vorige werkgever(s) verworven maar niet genoten vakantie reserveert en/of  
 - teveel genoten vakantiedagen inhaalt en wel tot uiterlijk 31 december van het lopende 

kalenderjaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond. 
 
d. Als de aaneengesloten vakantie samenvalt met een vaste snipperdag als bedoeld in lid 8 sub a 

van dit artikel of met een feestdag als bedoeld in artikel 23, zal de aaneengesloten vakantie 
dienovereenkomstig worden verlengd, tenzij de werkgever of de werknemer er de voorkeur aan 
geeft een overeenkomend aantal snipperdagen toe te kennen of op te nemen. 

 
Snipperdagen 
 
8. a. De werkgever kan per vakantiejaar ten hoogste 3 dagen als vaste snipperdagen aanwijzen. Het 

vaststellen van deze dagen geschiedt in overeenstemming met de OR en als regel bij de aanvang van 
het vakantiejaar. 

 
b. De werknemer zal de overblijvende snipperdagen redelijk over het jaar gespreid opnemen op het 

tijdstip dat door hem wordt gewenst, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet, in welk geval in 
onderling overleg naar een passende oplossing  wordt gezocht. 

 
Niet opgenomen vakantie 
 
9. Als de werknemer de hem toekomende vakantie en/of snipperdagen niet voor 31 december van het 

jaar, waarin zij zijn verworven, heeft opgenomen, mogen maximaal 10 van de niet opgenomen 
snipperdagen meegenomen worden naar het volgende jaar en is de werkgever gerechtigd in overleg 
met de werknemer data vast te stellen, waarop de werknemer deze dagen zal genieten. 

 
Samenvallen vakantie met andere dagen waarop geen arbeid wordt verricht 
 
10. a. Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een van de 

redenen genoemd in lid 5 sub b en sub f en in artikel 25 lid 2 sub a, b, c, g en i worden niet als vakantie 
aangemerkt. 

 
b. Als een van de onder sub a genoemde verhinderingen zich pas voordoet tijdens een vastgestelde 

vakantie of snipperdag, zullen de dagen waarop die verhindering zich voordoet, wel als 
vakantiedagen worden geteld, als de werknemer niet voor de aanvang van die vastgestelde 
vakantie of snipperdag aan de werkgever heeft meegedeeld dat die verhindering zich zou 
voordoen.  

 
c. Als het in de gevallen van artikel 25 lid 2 sub a, b, c, g en i niet mogelijk is de mededeling vooraf te 

doen, kan deze ook onmiddellijk na afloop van de vakantie of snipperdag geschieden. Het vereiste 
van voorafgaande mededeling geldt niet indien de verhindering te wijten is aan ziekte van de 
werknemer, deze ziekte krachtens de wettelijke bepalingen is vastgesteld en de werknemer 
aannemelijk kan maken dat hij zodanig in zijn bewegingsvrijheid was beperkt, dat de bedoeling van 
de vakantie niet tot haar recht kon komen. 

 
d. Als aanvankelijk vastgestelde vakantie niet als zodanig wordt gerekend, zal de werkgever na 

overleg met de werknemer nieuwe data vaststellen waarop deze dagen alsnog zullen worden 
opgenomen. 
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Vakantie bij ontslag 
 
11. a Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer - voor zover de 

bedrijfsomstandigheden dit toelaten - in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende 
vakantie op te nemen. Deze vakantie mag niet eenzijdig in de opzegtermijn worden vastgesteld.  

 
 b. Als de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen zal de resterende vakantie 

bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald. Te veel genoten vakantie zal bij de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden verrekend. 

 
 c. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring uit, 

waaruit blijkt hoeveel vakantie is uitbetaald.  
 
Overige bepalingen 
 
12. a. Behalve in het geval als bedoeld in lid 11 sub b kan vakantie nooit worden vervangen door een 

schadevergoeding in geld. 
 
 b. Vakantie die niet is opgenomen vervalt binnen 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin 

de aanspraak is ontstaan. 
 
 c. De werknemer dient, behalve in het geval van overmacht, de aanvraag voor aaneengesloten 

vakantie respectievelijk snipperdagen in te dienen conform de met de OR overeengekomen 
vakantieregeling. 

 
 
 
Artikel 25 
 
Bijzonder verlof 
 
 
1. De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de Wet arbeid en zorg mits 

de werknemer zo mogelijk tenminste één dag van te voren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft 
en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer 
verlangen dat hij bewijsstukken overlegt. Het recht bestaat in ieder geval: 

 
a. Gedurende de bevalling van de partner. 
 
b. Gedurende een halve dag bij ondertrouw van de werknemer. 

 
 c. Gedurende twee dagen bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer.  
 
 d. Gedurende een dag bij huwelijk van een kind, pleegkind, vader, moeder, schoonvader, 

schoonmoeder, kleinkind, broer, zuster, zwager of schoonzuster dan wel vergelijkbare familieleden 
van de partner. 

  
 e. Van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij overlijden van de 

partner of van een kind of pleegkind van de werknemer: gedurende maximaal 6 dagen.  
 

f. Gedurende twee dagen wegens het overlijden en/of begrafenis of crematie van de vader, moeder, 
schoonvader, schoonmoeder, pleegouders en pleegschoonouders, schoonzoon of schoondochter, 
broer of zuster van de werknemer of van de partner.  

 
 g. Gedurende één dag bij overlijden of begrafenis of crematie van een grootvader, grootmoeder, 

grootvader of grootmoeder van de partner, kleinkind, zwager of schoonzuster en voor zover zij tot 
het gezin van de werknemer behoren, andere bloedverwanten.  

 
 h. Gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur, als de werknemer 

tengevolge van de vervulling van een bij of krachtens de wet buiten zijn schuld persoonlijk 
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opgelegde verplichtingen voor korte duur verhinderd is zijn arbeid te verrichten, mits deze 
vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden en onder aftrek van de vergoeding welke de 
werknemer van derden zou hebben kunnen ontvangen. 

 
 i. Gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van twee 

uren voor noodzakelijk bezoek aan de dokter en de tandarts, en tot een maximum van één dag 
voor bezoek aan een specialist, voor zover het niet in de vrije tijd van de werknemer kan 
geschieden en onder aftrek van de vergoeding voor gederfde inkomsten, die de werknemer van 
derden zou hebben kunnen ontvangen. 

 
 j. Gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur voor noodzakelijke 

begeleiding naar een ziekenhuis respectievelijk voor opname of onderzoek van de echtgenote, 
echtgenoot of partner van de werknemer of van een tot zijn gezin behorend kind of pleegkind, voor 
zover dit niet in de eigen tijd van de werknemer kan geschieden.  

 
 k. Gedurende de benodigde tijd in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals het ophalen 

van een ziek kind of in verband met noodsituaties die vergen dat de werknemer direct een 
voorziening treft voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden. Bij gebleken 
misbruik vindt geen doorbetaling van het maandinkomen plaats. 

 
 l. Gedurende een dag bij 25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer en bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig 

huwelijk van de ouders, grootouders of schoonouders van de werknemer of ouders van partner. 
  
 m. Aan de werknemer, lid van één van de vakorganisaties, die als bestuurslid of afgevaardigde moet 

deelnemen aan statutair voorgeschreven vergaderingen van zijn vakorganisatie of door deze 
vakorganisatie uitgeschreven vormings- en scholingsbijeenkomsten, wordt, mits daartoe tijdig en 
schriftelijk het verzoek door het hoofdbestuur van de desbetreffende vakorganisatie is gedaan en 
de bedrijfsomstandigheden de afwezigheid van de werknemer mogelijk maken, de daarvoor 
noodzakelijke arbeidstijd vrijaf met behoud van salaris gegeven.  

 
2. Onder partner wordt in dit artikel verstaan de wettelijke echtgeno(o)te of de geregistreerde partner of de 

partner met wie de werknemer blijkens een schriftelijke verklaring uit de gemeentelijke 
basisadministratie minstens 12 maanden samenleeft op eenzelfde adres.  

 
3. Het bepaalde in artikel 628 BW met betrekking tot de doorbetaling van salaris is in de daar bedoelde 

gevallen van kracht in zoverre, dat de werkgever niet gehouden is salaris door te betalen in de navolgende 
gevallen: 

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

geregeld in het bedrijfsreglement;  
 
 b.  de invoering van een verkorte werkweek (een zogenaamde nul-urenweek daaronder begrepen) 

mits de werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen en hij niet tot het aanvragen van een 
vergunning overgaat dan nadat met de vakorganisaties overleg is gepleegd. Partijen achten een 
termijn van een week voor dit voorafgaand overleg voldoende; 

 
 c. de verlenging van een verkorte werkweek (een zogenaamde nul-urenweek daaronder begrepen) 

mits, wanneer het betreft een verlenging die ten aanzien van de aantallen erbij betrokken 
werknemers en/of het aantal uren dat verkort zal worden gewerkt afwijkt van de oorspronkelijke 
vergunning de werkgever de hierboven in sub b omschreven procedure zal hebben gevolgd en 
wanneer het betreft een verlenging, waarbij de oorspronkelijke vergunning ongewijzigd wordt 
overgenomen, hij de vakorganisaties tijdig, dat wil zeggen één week voor het ingaan van de 
verlenging, daarvan mededeling doet. 

 
d. Ten aanzien van het bepaalde onder sub `b van dit lid geldt echter dat de werkgever een 

bovenwettelijke aanvulling op de uitkering krachtens de WW verstrekt tot 100% van het netto-inkomen 
volgens dienstrooster, dat de werknemer zou hebben verdiend bij normale werktijd. 
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4. In de gevallen, waarin het salaris moet worden doorbetaald, wordt daaronder verstaan het maandinkomen 
of een evenredig deel daarvan, tenzij partijen een afwijkende regeling treffen. 
 

5. Als de werknemer gebruik maakt van de wettelijke regeling van ouderschapsverlof, zal de werkgever 
de opbouw van de pensioenvoorziening ongewijzigd voortzetten, als de betrokken werknemer aan zijn 
uit het pensioenreglement voortvloeiende verplichtingen voldoet. 
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OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN 
 
 
Artikel 26 
 
Spaarloon 
 
 
In het bedrijf van de werkgever bestaat een spaarloonregeling tot het fiscaal toegestane maximum onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in de interne regeling. 
 
 
 
Artikel 27 
 
Arbeidsongeschiktheid 
 
 
Algemeen 
 
1. a. Als de werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen 

arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 629 BW, de Ziektewet, de Wet 
arbeid en zorg en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet 
anders is bepaald. 

 
b. De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de werknemer over de rechten en plichten voort-

vloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent onder meer voorlichting over moment van 
ziekmelding, plan van aanpak, reïntegratieverslag, aanvraag WIA-uitkeringen en persoonsgebonden 
budget. 

 
Loondoorbetaling 
 
2. a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de wettelijke periode van 104 weken 

als genoemd in artikel 629 BW 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de werknemer 
geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden 
doorbetaald.  

 
b. Voor de werknemer van wie de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2006 wordt tijdens ziekte de 

wettelijke loondoorbetaling als bedoeld in lid 2 als volgt aangevuld: 
- gedurende de 1

e
 tot en met de 6

e
 maand van ziekte tot 100% van het maandinkomen; 

- gedurende de 7
e
 tot en met de 12 maand van ziekte tot 95% van het maandinkomen; 

- gedurende de 13
e
 tot en met de 18

e
 maand van ziekte tot 90% van het maandinkomen; 

- gedurende de 19
e
 tot en met de 24

e
 maand van ziekte tot 85% van het maandinkomen. 

Arbeidstherapie wordt gelijkgesteld aan werken. Over in dit kader gewerkte uren wordt 100% van 
het maandinkomen doorbetaald. 

 
c. De werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en die voldoet aan de voorwaarden 

voor een uitkering op grond van de IVA, ontvangt gedurende wettelijke periode als bedoeld in lid 2 
boven op de wettelijke loondoorbetaling en met terugwerkende kracht, een aanvulling tot 100% van 
het maandinkomen. 

  
d. Als het UWV bij de behandeling van een aanvraag tot een WIA-uitkering vaststelt dat door de 

werkgever onvoldoende reïntegratie-inspanningen zijn verricht en vervolgens beslist dat het tijdvak 
waarop de werknemer recht heeft op loon wordt verlengd, ontvangt de werknemer gedurende deze 
verlengde periode een aanvulling tot 100% van het maandinkomen.  
Het voorgaande is tevens van toepassing als werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten 
de aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen. 
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e. De werkgever zal, als de werknemer een aanbod tot passend werk weigert en vervolgens binnen 
10 dagen een second opinion aanvraagt bij het UWV, vanaf het moment van weigering van het 
aanbod tot passend werk en tot het moment waarop het UWV haar oordeel daarover geeft, 70% 
van het maandinkomen doorbetalen. Als de werknemer een aanbod tot passend werk heeft 
geweigerd en het UWV zou aansluitend tot het oordeel komen dat deze weigering op terechte 
gronden is geschied, zal de werkgever met terugwerkende kracht het maandinkomen tot 100% 
aanvullen. 

 
Reïntegratie  
 

3. a. Ingeval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer, is de werkgever verplicht advies in 
te winnen bij de Arbo-dienst over de mogelijkheid voor een herplaatsing elders in het bedrijf al dan niet 
na het treffen van voorzieningen. De werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is blijft in 
principe in dienst van de werkgever. Het is de verantwoordelijkheid van zowel werkgever als 
werknemer om de werknemer zoveel mogelijk te behouden voor arbeids-proces. Mocht blijken dat er 
intern geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, zal werkgever in zo vroeg mogelijk stadium en in 
samenwerking met externe deskundigen naar plaatsingsmogelijk-heden elders zoeken. 

 
 b. De werkgever heeft in overeenstemming met de OR een reïntegratiebedrijf geselecteerd waarmee 

wordt samengewerkt in het kader van het externe reïntegratieproces van werknemers, voor zover 
deze diensten niet reeds door de ziektekostenverzekeraar van de werkgever worden geleverd. 
Afspraken tussen werknemer en reïntegratiebedrijf worden altijd schriftelijk vastgelegd. 

 
 c. Als in het kader van de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot passend 

werk wordt gedaan, zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot intern passend werk 
te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met inkomen, opleiding, ervaring en 
vaardigheden van de werknemer. De werkgever zal een aanbod tot passend werk - zowel bij een 
interne als een externe functie - schriftelijk (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht 
van de werknemer een second opinion aan te vragen bij het UWV. De werknemer dient deze second 
opinion binnen 10 dagen aan te vragen. De werknemer kan zich bij een aanbod tot intern of extern 
passend werk van de werkgever laten bijstaan door een door de werknemer gekozen 
belangenbehartiger. 

 
d. Er is sprake van een geslaagde interne reïntegratie bij de werkgever, wanneer de werknemer is 

teruggekeerd in het arbeidsproces en daarin zes maanden heeft gefunctioneerd, hetzij in de oude 
functie of in een aangepaste of nieuwe functie.  
Er is sprake van een geslaagde externe reïntegratie, wanneer de werknemer na zes maanden in 
een nieuwe functie bij een andere werkgever een contract voor onbepaalde tijd heeft verworven. 
De eerste zes maanden van de reïntegratie bij een andere werkgever kunnen worden 
vormgegeven als een proefplaatsing op detacheringsbasis. 
 

e. Als een werknemer bij een andere werkgever wordt geplaatst, zal op basis van goed 
werkgeverschap van geval tot geval worden bezien hoe de arbeidsrechtelijke en financiële 
gevolgen van deze plaatsing moeten worden afgewikkeld, waarbij de loondoorbetaling op grond 
van dit artikel als uitgangspunt geldt. 

 
Slotbepalingen 
 
4. a. De werknemer, die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van arbeid voor derden tegen inkomen, 

verliest elke aanspraak op de in dit artikel geregelde aanvullingen op de wettelijke uitkeringen 
ingeval van arbeidsongeschiktheid.  

 b. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen te 
weigeren of op te schorten ten aanzien van de werknemer die zich niet houdt aan de verplichtingen 
bij ziekte die artikel 629 en artikel 660a BW hem opleggen, als de wettelijke uitkering door het 
desbetreffende uitvoeringsorgaan wordt geweigerd of gekort, of als de werknemer de in de 
onderneming geldende voorschriften bij ziekte niet nakomt.  
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Artikel 28 
 
Vervroegd uittreden 
 
In het bedrijf van de werkgever bestaat een VUT-regeling. De VUT-regeling is uitsluitend van toepassing op 
de werknemer die is geboren vóór 1 januari 1950 én die op 31 december 2005 in dienst van werkgever 
was. De VUT-regeling is opgenomen in bijlage 4. 
 
 
 
Artikel 29 
 
Pensioen 
 
 
1. In het bedrijf van de werkgever bestaan vanaf 1 januari 2006 twee pensioenregelingen. In 

pensioenregeling A wordt pensioen opgebouwd op basis van eindloon. Pensioenregeling B is een 
combinatieregeling van geïndexeerd middelloon en beschikbare premie. 

 
2. De werknemer die: 

- vóór 1 januari 1950 is geboren neemt, tenzij anders bepaald in de pensioenregeling, en met 
inachtneming van het gestelde in het pensioenreglement deel aan pensioenregeling A. 

 - op of na 1 januari 1950 is geboren neemt, tenzij anders bepaald in de pensioenregeling, en met 
inachtneming van het gestelde in de statuten en de reglementen deel aan de pensioenregeling B.  

 
3. Wijzigingen in het pensioenreglement zullen plaatsvinden in overleg met de vakorganisaties en zullen 

eveneens vooraf met de OR worden besproken. 
 
 
 
Artikel 30 
 
Uitkering bij overlijden 
 
 
1. Als de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden 

verstrekt, gelijk aan het bedrag van het de werknemer laatstelijk rechtens toekomend salaris over het 
resterende deel van de kalendermaand van overlijden plus de twee daaropvolgende kalendermaanden. 

 
2. Onder laatstelijk rechtens toekomend salaris wordt in dit artikel verstaan het laatstelijk genoten salaris 

vermeerderd met de vakantietoeslag, een tijdsevenredig deel van de eindejaarsuitkering, de eventuele 
ploegentoeslag en bijzondere beloningen, voor zover deze een vast karakter dragen.  

 Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen ter zake 
van het overlijden van de werknemer toekomt krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachten de Toeslagenwet. 
 

3. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan het bepaalde in artikel 674 lid 3 BW. 
 
4. Geen uitkering is verschuldigd, als de werknemer geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 629 lid 

1 BW of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering krachtens een wettelijk 
voorgeschreven ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
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WERKGELEGENHEID, VAKBONDSWERK EN MEDEZEGGENSCHAP 
 
 
Artikel 31 
 
Reorganisatie en fusie 
 
 
Werkgelegenheid 
 
1. Als de continuïteit en de daarmee samenhangende werkgelegenheid in de onderneming hierdoor niet 

in gevaar gebracht worden, zal tijdens de looptijd van de CAO geen gedwongen collectief ontslag 
plaatsvinden van werknemers die op het moment van het afsluiten van de CAO in dienst zijn, 
respectievelijk tijdens de looptijd van de CAO in dienst treden.  

 
2. In dit geval zal de werkgever hiertoe niet besluiten dan na diepgaand en indringend overleg met de 

vakorganisaties en de OR, in welk overleg met name aandacht besteed zal worden aan 
eerdergenoemde omstandigheden. 

 
Fusie, sluiting, reorganisatie 
 
3. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden zal de werkgever, voordat 

een definitieve opdracht wordt verleend aan een extern organisatiebureau om een onderzoek in te 
stellen betreffende de organisatie van de onderneming, als daaraan voor de betrokken werknemers 
sociale gevolgen zijn verbonden, de vakorganisaties inlichten. Daarbij zal de werkgever mededeling 
doen van de voorgenomen opdracht aan dat bureau, en de vakorganisaties en de OR in de 
gelegenheid stellen hun visie kenbaar te maken. 

 
4. Met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit respectievelijk de SER-fusiegedrags-

regels, de WOR en de Wet melding collectief ontslag dient de werkgever, die overweegt een fusie aan 
te gaan, een bedrijf of bedrijfsonderdeel te herstructureren of te sluiten en/of de personeelsbezetting 
ingrijpend te herzien, hierbij de sociale gevolgen te betrekken.  

 
5. De werkgever zal de vakorganisaties, de OR en de betrokken werknemers inlichten over de overwogen 

maatregelen en voorts met de OR en de vakorganisaties overleg plegen over de eventueel daaruit voor 
de betrokken werknemers voortvloeiende sociale gevolgen. 

 
Investeringen 
 
6. Als de werkgever overweegt belangrijke investeringen te doen onder andere ten aanzien van 

technologische vernieuwing zal de werkgever tijdig de OR en de vakorganisaties informeren over de 
werkgelegenheidseffecten, over de wijzigingen van de posities van de werknemers met de om-, her- en 
bij- 
scholingsplannen. 

 
7. Voor de vestiging te Scheemda goedgekeurde investeringen, respectievelijk besluiten met betrekking 

tot desinvesteringen zullen tenminste eenmaal per jaar aan de OR worden meegedeeld. 
 
 
 
Artikel 32 
 
Inleenkrachten 
 
1. De werkgever zal alle voorkomende, extern te vervullen vacatures melden bij het Centrum voor Werk 

en Inkomen (CWI) en deze na vervulling afmelden. In geval het vacatures van tijdelijke aard betreft, 
waarin het CWI niet op passende wijze kan voorzien, zal de werkgever over deze dringende gevallen 
een beroep kunnen doen op een uitzendbureau, dat in het bezit is van de daartoe wettelijke vereiste 
vergunning. 
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2. Onder "ingeleende arbeidskracht" wordt in dit verband verstaan de natuurlijke persoon, die anders dan 
voor de uitvoering van respectievelijk in het kader van een door de werkgever met een derde gesloten 
aannemingsovereenkomst, werkzaamheden verricht in de onderneming van de werkgever met wie hij 
geen arbeidsovereenkomst is aangegaan. 

 

3. Werkgever zal alleen zaken doen met NEN-gecertificeerde uitzendbureaus. Als gebruik gemaakt 

wordt van ingeleende arbeidskrachten wordt door de werkgever aan het betreffende uitzendbureau 
opdracht gegeven het uurtarief voor de in te lenen arbeidskracht te baseren op het bij de werkgever 
gangbare, vergelijkbare maandsalaris met de daaraan gekoppelde arbeidstijd (eventuele 
ploegentoeslag en overwerktoeslag inbegrepen). 

 
 
 
Artikel 33 
 
Vakbondswerk 
 
 
Vakorganisaties 
 
1. De werkgever erkent dat het functioneren van de vakorganisaties afhankelijk is van de mate waarin de 

leden betrokken zijn in het werk van de vakorganisaties met betrekking tot de onderneming. Op grond 
hiervan zal zij mogelijkheden scheppen voor het functioneren van het vakbondswerk in de bedrijven 
voor zover dit met het oog op bovengenoemde betrokkenheid nodig is. Deze mogelijkheden en de 
daarmee verband houdende gedragsregels zijn opgenomen in bijlage 5. 

 
Werkgeversbijdrage aan vakorganisaties 
 
2. De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de tussen de 

AWVN en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie gesloten overeenkomst met betrekking tot 
de bijdrageregeling aan de vakorganisaties. 

 
Vakbondscontributie 
 
3. Leden van de vakbond kunnen op vrijwillige basis een maal per jaar in december een fiscaal voordeel 

behalen door hun contributie te betalen uit het bruto loon. De hiervoor benodigde gegevens worden via 
de vakorganisaties aan de salarisadministratie aangeleverd. Deze faciliteit wordt door de werkgever 
geboden mits en voor zolang dit fiscaal acceptabel is. Het eventueel vervallen van deze fiscale faciliteit 
zal door de werkgever op geen enkele wijze worden gecompenseerd. 

 
 
 
Artikel 34 
 
Informatievoorziening aan OR 
 
 
De werkgever verstrekt (periodiek) informatie aan de OR: 
- de omvang en de redenen van het verrichte overwerk (artikel 19); 
- het aantal inleenkrachten, de uitlener en de aard en duur van de werkzaamheden en het ter zake 

gevoerde beleid (artikel 30). 
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BIJLAGE 1 
Behorend bij de CAO voor Henkel Nederland Acheson B.V. 
 
 
Functielijst 
 
 

Functiegroep 
 

Functiebenaming 

Groep 1   (0-24,5 ORBA-punten) 
 

- 

Groep 2   (25-49,5 ORBA-punten) - 
 

Groep 3   (50 -74,5 ORBA-punten) Basis Operator* 
Operator Inbound* 
Operator Outbound* 
 

Groep 4   (75-99,5 ORBA-punten)  Receptioniste/Telefoniste 
Adm. Assistent Inkoop 
Adm. Assistent Klantenservice 
Assistent Secretaresse TSD Lab 
Laboratorium Medewerker/Monsters* 
Allround Operator* 
Allround Operator Inbound* 
Allround Operator Outbound* 
Laboratorium Assistent Kwaliteits Lab 
 

Groep 5   (100-126,5 ORBA-punten) Adm. Assistent Computer Afdeling 
Adm. Assistent Debiteuren 
Adm. Assistent Crediteuren 
Adm. Assistent Productie 
Adm. Assistent Inbound/outbound 
Electriciën* 
Allround monteur* 
Eerste Operator* 
Coördinator Inbound* 
Secretaresse TSD Lab 
Secretaresse Marketing  
Secretaresse Klantenservice 
Lab. Assistent Electr. Geleidende Coatings 

Allround DCS Operator  
 

Groep 6   (127-153,5 ORBA-punten) Secretaresse Business Director en Verkoop 
Voorman Monteurs* 
HR Administrator 
Inkoper 
Medewerker Application en Service 
Chef Kleinverpakking en Solvents* 
Lab. Assistent B  

Megatronic DCS Field Operator  
Technicus  
 

Groep 7   (154-180,5 ORBA-punten) Teamleader/wachtchef 
Lab. Assistant  A 
Application/maintenance technician  
Groepsleider Kwaliteitslaboratorium 
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BIJLAGE 2 
Behorend bij de CAO voor Henkel Nederland Acheson B.V. 
 
 
Bezwarenprocedure functiewaardering 
 
 
1. Als de werknemer bezwaar heeft tegen zijn functieomschrijving en/of indeling in een functiegroep, zal 

hij zijn bezwaar eerst voorleggen aan zijn directe leidinggevende. De werkgever zal schriftelijk reageren 
op het bezwaar en de door de werknemer aangevoerde inhoudelijke argumenten. 

 
2. Als langs de in het vorige lid aangegeven weg niet binnen twee maanden een bevredigende oplossing 

wordt verkregen, kan de werknemer zijn bezwaar aan de bestuurder van zijn vakorganisatie 
voorleggen. In overleg met de betrokken werknemer kan de bestuurder het bezwaar aan de 
deskundige van de betreffende vakorganisatie(s) doorzenden. 
 

3. De vakorganisatiedeskundigen nemen de klacht in behandeling en stellen eventueel een onderzoek ter 
plaatse in, waarbij deskundigen namens het bedrijf aanwezig zijn. 
De uitspraak van de vakorganisatiedeskundigen zal na overeenstemming met de deskundigen van het 
bedrijf bindend zijn. 

 
4. Als bovenbedoeld onderzoek leidt tot een herwaardering, respectievelijk tot een herindeling van de 

betrokken functie, dan zullen de hieruit voortvloeiende consequenties van kracht worden met ingang 
van de datum waarop de betrokken werknemer zijn bezwaar heeft ingediend. 
Bij een herindeling worden de ter zake geldende CAO-bepalingen ter vaststelling van het nieuwe 
schaalsalaris in acht genomen. 
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BIJLAGE 3 
Behorend bij de CAO voor Henkel Nederland Acheson B.V. 
 
 
Salarisschaal per 1 juli 2011 
 
(inclusief verhoging met 2,1%) 
 
 

 
Groep 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
 

      
Aanloopschaal      
1 1462 1745 1998 2140 2390 
2 1647 1861 2019 2186 2440 
           
Periodiekenschaal           
0 1829 1938 2081 2253 2517 
1 1857 1978 2121 2301 2574 
2 1884 2013 2162 2349 2635 
3 1917 2050 2202 2395 2692 
4 1949 2085 2242 2443 2753 
5 1984 2122 2284 2491 2811 
6 2019 2162 2326 2536 2872 
7   2356 2583 2929 
8    2632 2989 
9     3050 
      
Uitloop bij beoordeling “Zeer goed” *      
A 2053 2203 2393 2680 3106 
B 2087 2243 2427 2729 3167 
      

 
* Voor de werknemer in dienst op 31 maart 2009 geldt een overgangsregeling (artikel 11 lid 7 CAO). 
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BIJLAGE 3 
Behorend bij de CAO voor Henkel Nederland Acheson B.V. 
 
 
Salarisschaal per 1 januari 2012 
 
(inclusief verhoging met 0,6%) 
 
 

 
Groep 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
 

      
Aanloopschaal      
1 1471 1755 2010 2153 2405 
2 1657 1872 2031 2199 2455 
      
Periodiekenschaal      
0 1840 1950 2093 2267 2532 
1 1868 1990 2134 2315 2589 
2 1896 2025 2175 2364 2651 
3 1929 2062 2215 2410 2708 
4 1960 2097 2256 2458 2769 
5 1996 2135 2298 2506 2828 
6 2031 2175 2340 2551 2889 
7   2371 2598 2947 
8    2648 3007 
9     3068 
      
Uitloop bij beoordeling “Zeer goed” *      
A 2065 2216 2407 2696 3125 
B 2100 2256 2442 2746 3186 
      

 
* Voor de werknemer in dienst op 31 maart 2009 geldt een overgangsregeling (artikel 11 lid 7 CAO). 
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BIJLAGE 4 

Behorend bij de CAO voor Henkel Nederland Acheson B.V. 
 
 
Regeling vrijwillig vervroegd uittreden 
 
 
Artikel 1 Deelname/aanmelding 
 
1. De deelname aan de regeling is vrijwillig.  
 
2. De VUT-regeling is uitsluitend van toepassing op de werknemer die: 

- is geboren vóór 1 januari 1950 én 
 - die op 31 december 2005 in dienst van werkgever was én 
 - vóór 1 april 2007 de 62-jarige leeftijd bereikt of heeft bereikt en nog geen 65 jaar is. 
  
3. De regeling is niet van toepassing op de werknemers, die aanspraak hebben op een volledige 

loonbetaling in verband met ziekte of een volledige uitkering hebben op grond van de WAO, de WIA of 
WW. 

 
4. Voor 62, 63 en 64 jarigen die aanspraak hebben op een gedeeltelijke uitkering krachtens de sociale 

verzekeringswetten en die op het moment dat ze aan de regeling zouden kunnen gaan deelnemen nog 
arbeid verrichten, is deelneming wel mogelijk. In dit geval wordt de uitkering in mindering gebracht op 
de uitkering bedoeld in artikel 2.  

 
5. Het dienstverband voorafgaande aan de datum waarop vervroegd wordt uitgetreden moet ten minste 

10 jaar ononderbroken hebben bestaan.  
 
6. Toetreding tot de regeling is alleen mogelijk als alle vrije dagen zijn opgenomen.  
 
7. Uittreding is mogelijk vanaf de dag dat betrokkene de 62-jarige leeftijd bereikt. Een daartoe strekkend 

verzoek moet ten minste drie maanden voor de ingangsdatum door de betrokken werknemer bij de 
afdeling Personeelszaken worden ingediend.  

 
8. Van de werknemer die vervroegd uittreedt, eindigt de arbeidsovereenkomst ingaande de datum waarop 

de vervroegde uittreding plaatsvindt. 
 
Artikel 2 Uitkeringen 
 
1. De deelnemer ontvangt per maand een uitkering ter hoogte van 85% van het maandinkomen, dat hij 

direct voorafgaande aan zijn vrijwillig vervroegde uittreding genoot.  
 
2. De deelnemer ontvangt 8% vakantietoeslag over de tijdens de periode van vervroegde uittreding 

betaalde maanduitkeringen en 85% van de over de periode van vervroegde uittreding toegekende 
vaste eindejaarsuitkering.  

 
3. De uitkering zal worden aangepast aan de algemene loonmaatregels zoals die terzake bij de 

werkgever worden getroffen. 
 
4. De werknemer die geboren is vóór 1 januari 1950 en die voldoet aan de voorwaarden voor vervroegde 

uittreding, maar die geen gebruik maakt van de VUT-regeling of op een later moment dan op 62-jarige 
leeftijd van de VUT-regeling gebruik maakt, behoudt recht op het totale uitkeringsvolume tot aan de 65-
jarige leeftijd als bedoeld in lid 1 en 2.  

 De waarde van het uitkeringsvolume wordt op actuariële grondslagen gebaseerd. 
 
5. De onder lid 4 bedoelde werknemer kan het eventuele niet benutte deel van de VUT-uitkering bij het 

bereiken van de 65-jarige leeftijd laten uitbetalen of gebruiken voor verhoging van zijn 
ouderdomspensioen, mits en voor zover dit fiscaal is toegestaan. 
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Artikel 3 Sociale verzekeringen 
 
1. Beëindiging van het dienstverband heeft tot gevolg dat de deelnemer niet meer verzekerd is ingevolge 

de werknemersverzekeringen, WAO, WIA en WW. Dit betekent dat de deelnemer geen aanspraak 
meer heeft op uitkeringen op grond van deze verzekeringen en dat er geen premie meer behoeft te 
worden betaald.  

 
2. De deelnemer blijft verzekerd ingevolge de volksverzekeringen AOW, AWW en AWBZ. De 

werknemersbijdrage in deze premies zal op de uitkeringen worden ingehouden.  
 
3. Indien de deelnemer tijdens zijn deelnemersschap in aanmerking komt voor een uitkering krachtens de 

sociale verzekeringswetten (exclusief AKW) of overeenkomstige regelingen, worden deze in mindering 
gebracht op de hem krachtens deze regeling ingehouden toekomende uitkeringen. De deelnemer is 
verplicht de werkgever onmiddellijk in kennis te stellen van het ontstaan van een recht op 
bovengenoemde uitkeringen of wijzigen van dit recht. 

 
Artikel 4 Ziektekosten 
 
De deelnemer kan zijn deelname aan de verzekering op de gebruikelijke voorwaarden voortzetten tot de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
 
Artikel 5 Pensioenverzekering 
 
De opbouw van de pensioenaanspraken zal voor de deelnemer worden voortgezet overeenkomstig de 
reglementaire bepalingen, als ware er geen sprake van vervroegde uittreding. 
 
Artikel 6 Overlijdensuitkering 
 
Bij overlijden tijdens het deelnemersschap vindt aan de nabestaanden een eenmalige einduitkering plaats, 
gelijk aan de uitkering over de maand waarin de deelnemer is overleden plus nog twee maanden. 
 
Artikel 7 Algemene bepalingen 
 
1. De deelnemer verplicht zich tijdig alle inlichtingen en gegevens aan de werkgever te verstrekken, die 

van belang zijn voor een goede uitvoering van de regeling. Bij nalatigheid zullen eventueel ten onrechte 
verstrekte uitkeringen teruggevorderd worden door de werkgever en kan de betrokkene voor de 
toekomst van de regeling worden uitgesloten 

 
2. Het is de deelnemer slechts in beperkte mate toegestaan tijdens de periode van vervroegde uittreding 

betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een bedrijf te voeren. De deelnemer dient 
inlichtingen te verstrekken over de te ondernemen activiteiten voordat hij daarmee aanvangt en over de 
uit die activiteiten te verwerven inkomsten. 

 
3. Latere wijzigingen in de activiteitsgraad en in de inkomsten dienen eveneens aan de werkgever te 

worden gemeld. Als de uit de activiteiten verkregen inkomsten meer bedragen dan het verschil tussen 
het inkomen, dat de deelnemer het laatst bij de onderneming ontving en de uitkeringen uit hoofde van 
de regeling, zal het meerdere op deze uitkeringen in mindering gebracht worden. Bij vorenstaande blij-
ven inkomsten, verworven uit nevenwerkzaamheden waarmee de deelnemer ten minste een jaar voor 
het tijdstip van uittreding is begonnen, buiten beschouwing.  

 
4. Voor of op de datum van vervroegde uittreding zal de werkgever op naam van betrokkene een 

zodanige verzekering afsluiten dat uitkering van het verschil tussen de toegezegde uitkeringen en een 
eventuele WW-uitkering gewaarborgd is.  

 
5. In onvoorziene gevallen beslist de werkgever zoveel mogelijk in de geest van deze regeling na overleg 

met de OR. 
 
Artikel 8 Duur van de regeling 

 
De regeling geldt voor de periode van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012.  
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BIJLAGE 5 
Behorend bij de CAO voor Henkel Nederland Acheson B.V. 
 
 
Vakbondswerk in de onderneming 
 
 
1. De vakorganisatie zal de onderneming schriftelijk mededelen welke van haar leden binnen de 

onderneming een functie bekleden in het kader van het vakbondswerk in het bedrijf.  
 
2. Vergaderingen in overleg met de directie en andere mededelingen van de vakorganisaties kunnen 

worden aangekondigd door middel van  publicatieborden.  
 
3. Als regel zal buiten werktijd vergaderd worden. Wanneer bepaalde groepen of personen van het 

personeel deze vergaderingen niet kunnen bezoeken vanwege afwijkende werktijden (ploegendienst) 
zullen deze vrijaf met behoud van loon kunnen genieten voor het bezoeken van deze vergaderingen, 
mits daartoe tijdig een aanvraag is ingediend.  

 
4. De onderneming zal voor vergaderingen van de vakorganisaties een lokaliteit ter beschikking stellen, 

tenzij om bedrijfsorganisatorische of om huishoudelijke redenen dit praktisch niet mogelijk is.  
 

5. Bezoldigde functionarissen van de vakorganisaties hebben, na verkregen toestemming van de directie, 
toegang tot de onderneming om in het kader van het vakbondswerk in de onderneming contact met 
hun leden te kunnen onderhouden.  

 
6. De bestuursleden van de bedrijfsledengroep kunnen in urgente gevallen gebruik maken van de 

telefoon na hierover contact met de directie te hebben opgenomen.  
 

7. De bestuursleden van de bedrijfsledengroep kunnen zo nodig in overleg in werktijd contact opnemen 
met leden van de vakorganisaties welke in een bedrijfsoverlegorgaan zitting hebben.  

 
8. Het bestuur van de bedrijfsledengroep kan gebruik maken van reproductieapparatuur in het bedrijf ten 

behoeve van communicatie met haar kaderleden, leden en districtsbestuurders, één en ander binnen 
de grenzen der redelijkheid in overleg met de directie te bepalen. 
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BIJLAGE 6 
Behorend bij de CAO Henkel Nederland Acheson B.V. 
 
 
Protocolafspraken 
 
 

1. Gedifferentieerde WGA-premie 
Gedurende de looptijd van de CAO (tot 1 juli 2012) zal HN Scheemda de volledige gedifferentieerde 
WGA-premie voor zijn rekening nemen en in deze periode dus niet op de werknemers verhalen.  
 

2. Uitzendkrachten 
Voor het opvangen van fluctuaties in het werkaanbod als gevolg van marktontwikkelingen heeft HN 
Scheemda een zgn. flexibele schil nodig. Met de vakorganisaties is afgesproken om gedurende de 
looptijd van de CAO het aantal flexkrachten tot circa 10% van de totale bezetting terug te brengen.  

 

3. Employability/duurzame inzetbaarheid 
Partijen hebben kennis genomen van de aanzienlijke opleidings- en trainingsinspanningen die door HN 
Scheemda in de afgelopen jaren zijn verricht (o.a. aanbieden en financieren van VAPRO A en B 
opleidingen en specifieke trainingen voor basisoperators en warehousemedewerkers). Daarmee is een 
goede basis gelegd voor duurzame inzetbaarheid van de werknemers.  
Werkgever heeft aangegeven op deze weg verder te willen gaan en te zullen blijven investeren in haar 
werknemers. Ook het ingezette beleid met betrekking tot het aanbieden van stageplekken wordt 
gecontinueerd. Concreet zal HN Scheemda gedurende de looptijd van de CAO 5 BBL-, BOL-, Wajong- 
en/of stageplaatsen invullen. 
 

4. Mantelzorg 
Met betrekking tot mantelzorg is met de vakorganisaties afgesproken dat in voorkomende gevallen in 
gezamenlijk overleg tussen werkgever en werknemer naar maatwerkoplossingen wordt gezocht. 
 

5. Leeftijdsdagen nieuwe werknemers 
Voor nieuwe werknemers (in dienst na 1 juli 2011) geldt dat zij recht hebben op de eerste leeftijdsdag 
als bedoeld in artikel 24 lid 2b CAO als zij de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt. Voor de huidige 
werknemers verandert er niets.  

 

6. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden 
Gedurende de looptijd van de CAO zal door HN Scheemda duidelijkheid worden verschaft over mate 
en tempo van eventuele verdere harmonisatie van arbeidsvoorwaarden met HN Nieuwegein.  
 

 
 


