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C O L L E C T I E V E   
A R B E I D S O V E R E E N K O M S T  

 

 

 

   Tussen de ondergetekenden 
 
 
Linde Gas Benelux B.V. te Schiedam en Linde Homecare Benelux B.V. te Eindhoven 
 
 
  als partij ter ene zijde 
 
  
  en 
 
 
  FNV te Utrecht 
 
 
  CNV Vakmensen te Utrecht 
 
 
  De Unie te Culemborg 
 
 
  elk als partij ter andere zijde 
 
 
  
 
 is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op 

welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te 

verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO.. 
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE  BEPALINGEN  
 
Artikel 1 - Definities en verklaring gebruikte afkortingen 
 
 

a. Werkgever of onderneming  :  Linde Gas Benelux B.V. te Schiedam en Linde Homecare 

     Benelux B.V. te Eindhoven, hierna te noemen Linde Gas 

     Benelux.     

 

b. Vakverenigingen    : FNV te Utrecht 

             CNV Vakmensen te Utrecht 

        De Unie te Culemborg; 

 

c. 1. Werknemer    : degene (m/v) in dienst van de werkgever met een  

      arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of    

      onbepaalde tijd, als bedoeld in artikel 7:610 lid 1 BW,     

       wiens functie conform het ORBA  

                                                                                        functiewaarderingssysteem kan worden ingedeeld in de 

                                                                                        functiegroepen 1 t/m 14; 

 

c. 2. Deeltijdwerknemer   : degene (m/v) in dienst van de werkgever met  een  

                                                                                              arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, als 

      bedoeld in artikel 7:610 lid 1BW, wiens functie conform het 

      ORBA  functiewaarderingssysteem kan worden ingedeeld                                                                               

      in de  functiegroepen 1 t/m 14 en van wie op grond van de           

                                                                                        individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeid                                                                       

      minder bedraagt dan de normale arbeidsduur als bedoeld 

                                                                                        in artikel 8. De bepalingen uit deze collectieve                                                                      

      arbeidsovereenkomst worden naar evenredigheid van de  

                                                                                        individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze 

        toegepast, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is  

                                                                                        vermeld                                                                   

 

d. Ondernemingsraad    : overlegorgaan binnen de onderneming als  bedoeld in de 

      Wet op de Ondernemingsraden; 

 

e. Maand    : een kalendermaand; 

 

f. Week    : een tijdvak van 7 dagen, beginnend op maandag; 

 

g. Dag    : een periode van 24 uur, die aanvangt om 00.00 uur; voor 

       locaties waar in ploegendienst wordt gewerkt: een periode 

       van 24 uur, die aanvangt  aan het begin van de   

       ochtenddienst; 

 

h. Arbeidsduur    : het aantal uren dat de werknemer normaliter volgens het 

       dienstrooster werkzaamheden verricht; 
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i. Dienstrooster    : een arbeidstijdenregeling die aangeeft op welke tijdstippen 

       de werknemer zijn werkzaamheden aanvangt, onderbreekt 

       en beëindigt; 

 

j. Roostervrije dag    : een dag conform het geldende dienstrooster, gedurende 

       welke de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden; 

 

k. Maandsalaris    : het bruto maandsalaris, dat voor de werknemer is  

       vastgesteld overeenkomstig artikel 15 vermeerderd 

        met de (eventueel) toegekende vaste salaristoeslag; 

 

l. Vaste salaristoeslag   : een individueel als zodanig toegekend salarisdeel; 

 

m. Maandinkomen    : het maandsalaris vermeerdert met de (eventuele) vaste 

       toeslagen, zoals gedefinieerd onder lid n van dit artikel; 

 

n. Vaste toeslagen    : ploegentoeslagen en consignatievergoedingen volgens de 

       systematiek opgenomen in artikel 39 lid 9 in de cao. 

 

o. Maandverdienste    : het maandinkomen vermeerderd met de (eventuele)  

       individueel overeengekomen loonemolumenten; 

 

p. ADV-dagen    : de tijd waarop ten gevolge van arbeidsduur verkorting niet 

       wordt gewerkt; 

 

q. Indelingsommissie    : de commissie draagt zorg voor de indeling van  de functies 

      in één van de functiegroepen; 

  

r. Arbodienst    : de bij Linde Gas Benelux werkzame Arbodienst; 

 

s. Arbo-wet    : Arbeidsomstandighedenwet; 

 

t. BW    : Burgerlijk Wetboek; 

 

u. Handboek HR    : de gebundelde verzameling van personeelsregelingen die 

       in overleg met de Ondernemingsraad tot stand is gekomen 

       alsmede, de hierin opgenomen huisregels; 

 

v. Uurloon    : 0,58% van het maandsalaris; 

 

w.  Overwerk    : Indien in opdracht van de werkgever arbeid is verricht  

     waardoor de arbeidsduur volgens het geldende  

     dienstrooster, met inachtneming van artikel 8.4 wordt  

     overschreden.
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Artikel 2 – Algemene verplichtingen van de werkgever 

 
 

1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid na te komen. 

 

2. De werkgever zal de vakverenigingen één à twee keer per jaar informeren over de algemene gang van 

zaken binnen de onderneming. De werkgever zal gedurende de looptijd van deze collectieve 

arbeidsovereenkomst slechts overgaan tot gedwongen collectieve ontslagen als bedoeld in de WMCO 

(Wet Melding Collectief Ontslag), indien bijzondere omstandigheden dit onvermijdelijk maken. 

De werkgever zal hiertoe tijdig in overleg treden met de vakverenigingen en de Ondernemingsraad. 

 

3. De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig een gesloten 

overeenkomst tussen de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland enerzijds, FNV Industrie 

gevestigd te Amsterdam, CNV Vakmensen gevestigd te Utrecht en de Vereniging De Unie vakbond voor 

industrie en dienstverlening gevestigd te Culemborg anderzijds, met betrekking tot de bijdrage 

regeling aan de vakverenigingen. 

 

4. Met inachtneming van het bepaalde in de Arbowet is de werkgever gehouden de belangen van de 

werknemer te behartigen in relatie tot de arbeidsomstandigheden, één en ander zoals een goed 

werkgever betaamt. De werkgever dient aanwijzingen en voorschriften te geven, zo nodig persoonlijke 

beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen en aan de werknemer de mogelijkheid te bieden tot 

periodiek medisch onderzoek. 

 

5. Met inachtneming van objectief aan de functie verbonden eisen zal de werkgever alle werknemers 

gelijke kansen op arbeid en gelijke kansen in de organisatie bieden en geen onderscheid maken op 

grond van persoonsgebonden factoren. 

 

6. De werkgever zal ervoor zorgdragen dat de tekst van deze collectieve arbeidsovereenkomst aan iedere 

werknemer wordt uitgereikt, zo mogelijk binnen twee maanden na vaststelling. 
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Artikel 3 – Algemene verplichtingen van de werknemer 

 
 

1. De werknemer is gehouden de belangen van de onderneming van de werkgever als een goed 

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

 

2. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor 

zover deze redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij 

alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

 

3. De werknemer is gehouden de bepalingen omtrent zijn werk- en rusttijden in acht te nemen; één en 

 ander conform zijn geldende dienstrooster. 

 

4. De werknemer is gehouden ook buiten de op het dienstrooster aangegeven uren  arbeid te verrichten, 

voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en bepalingen van deze 

collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt; met dien verstande, dat de mate waarin arbeid wordt 

verricht buiten de normaal geldende werktijden zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 

5. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem in verband  met de 

dienstbetrekking bekend wordt omtrent: de inrichting van het bedrijf, de grondstoffen, de bewerking 

van deze stoffen, de producten, prijzen en condities. 

 

6. Behoudens voorgaande schriftelijke toestemming van Linde Gas Benelux zal de werknemer geen 

betaalde nevenactiviteiten uitoefenen, op welke wijze en in welke vorm dan ook. 

 

7. Met inachtneming van het bepaalde in de Arbowet dient de werknemer de  gegeven aanwijzingen en 

voorschriften na te leven en de ter beschikking gestelde  persoonlijke beschermingsmiddelen 

daadwerkelijk te gebruiken. 

 

8. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, als bedoeld in artikel 5 

van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
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Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de vakverenigingen 

 
 

1. De vakverenigingen verplichten zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid na te komen. 

 

2. De vakverenigingen verbinden zich met alle hun ten dienste staande middelen  nakoming van deze 

overeenkomst door hun leden te bevorderen. Tevens zullen zij generlei actie voeren of bevorderen, 

welke beoogt wijziging te brengen in deze collectieve arbeidsovereenkomst. Voorts verbinden zij zich 

hun krachtige medewerking te verlenen aan de werkgever tot een ongestoorde voortzetting van de 

bedrijfsuitoefening. 
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HOOFDSTUK 2: HET  DIE NSTVERBAND  
 

Artikel 5  - De aanstelling 
 
 

1. De werkgever verstrekt aan de werknemer een schriftelijke bevestiging van de aanstelling, zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden. 

 

2. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar: 

 

• de Nederlandse wetgeving; 

• deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 

• eventueel later tussen partijen nog te sluiten collectieve afspraken; 

• het Handboek HR. 

 

3. In de individuele arbeidsovereenkomst worden minimaal vermeld: 

 

• de datum van ingang van de arbeidsovereenkomst; 

• indien overeengekomen: de proeftijd; 

• indien de overeenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten: de duur van de 

arbeidsovereenkomst; 

• de arbeidsduur en, indien van toepassing, het aantal adv dagen; 

• het aantal vakantiedagen; 

• de functie; 

• de functiegroep en de functiecode (het aantal periodieken); 

• het maandsalaris en eventuele vaste toeslagen; 

• de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst. 

 

Wijzigingen in de individuele arbeidsovereenkomst worden schriftelijk bevestigd. 
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Artikel 6 – De aard van het dienstverband 
  
 

1. Een dienstverband kan worden aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd. 

 

2. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor: 

• bepaalde tijdsduur 

• het verrichten van een bepaalde opdracht, een bepaald project of karwei. 

 

3. Ten aanzien van de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt: 

• de totale duur van de overeenkomst voor bepaalde tijd bedraagt maximaal 24 maanden. Een 

termijn op inleenbasis (uitzendbureau) wordt in de termijn van 24 maanden verdisconteerd indien 

er sprake is van een gelijksoortige functie 

• na indiensttreding is binnen de genoemde termijn van 24 maanden tweemaal verlenging van een 

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toegestaan 

• na een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen twee opeenvolgende overeenkomsten 

begint een nieuwe termijn van maximaal 24 maanden. 

 

4. In afwijking op het gestelde in lid 3 van dit artikel, is het bij uitzondering mogelijk om een 

overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan voor specifieke projectwerkzaamheden, waarbij de duur 

van deze overeenkomst maximaal 36 maanden bedraagt. 

Voorwaarde is dan wel dat de Ondernemingsraad wordt geïnformeerd en dat het project en de daaraan 

verbonden werkzaamheden gedetailleerd zijn beschreven in de arbeidsovereenkomst en door de 

Ondernemingsraad akkoord zijn bevonden. 

Deze specifieke afspraak wordt geagendeerd bij de eerstvolgende CAO besprekingen. 

 

5. Aanbeveling: 

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd deelt de werkgever dit, zo mogelijk 

schriftelijk, mede aan de werknemer één maand voordat het dienstverband afloopt. 
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Artikel 7 – Beëindiging van het dienstverband 
 
 

1. Een dienstverband aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege indien: 

• de overeengekomen periode is verstreken; 

• de overeengekomen opdracht, het project of de werkzaamheden is/zijn beëindigd. 

 

2. Overschrijding van de totale termijn van 24 maanden, dan wel 36 maanden voor specifieke 

projectaanstellingen, impliceert dat er opzegging is vereist bij beëindiging van het dienstverband. 

Deze opzegging is ook van toepassing indien de arbeidsovereenkomst, na indiensttreding bij de 

werkgever, ten derde male wordt verlengd. De opzegtermijn genoemd in lid 5 is dan van toepassing. 

 

3. Het dienstverband eindigt op één van de onderstaande wijzen: 

• beëindiging gedurende of aan het einde van een proeftijd; 

• met wederzijds goedvinden; 

• bij het bereiken door de werknemer van de AOW gerechtigde  leeftijd 

• opzegging door de werknemer of de werkgever, nadat een ontslagvergunning is verkregen; 

• ontbinding door de rechter; 

• ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van artikel 7:677 jo, 678 jo, 679 

BW; 

• door overlijden van de werknemer. 

  

4. Opzegging van een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst geschiedt schriftelijk, met 

inachtneming van de opzegtermijnen genoemd bij lid 5 van dit artikel, zodanig dat het dienstverband 

eindigt aan het einde van een kalendermaand. 

 

5. De opzegtermijn door de werkgever in acht te nemen bedraagt: 

 

aantal jaren onafgebroken dienstverband   opzegtermijn in maanden 

 

0 tot 5 dienstjaren   1 maand 

6 tot 10 dienstjaren    2 maanden 

11 tot 15 dienstjaren  3 maanden 

meer dan 15 dienstjaren   4 maanden 

 

Voor de werknemer op 1 januari 1999 ouder dan 45 jaar geldt een opzegtermijn van 6 maanden. 

 

6. De opzegtermijn door de werknemer in acht te nemen bedraagt 1 maand. 
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HOOFDSTUK 3: ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 
 
 
Artikel 8 – Dienstroosters 
 

1. De werknemer verricht zijn werkzaamheden volgens een vastgesteld dienstrooster. 

 

2. De werkgever stelt, na overleg met de werknemer, het voor de werknemer geldende dienstrooster vast. 

 

3. De voorkomende dienstroosters zijn: 

 

• een dagdienstrooster I dat een tijdvak van één week omvat, met een vastgestelde arbeidsduur van 

40 uur per week en 8 uur per dag; 

• een dagdienstrooster II dat een tijdvak van vijf aaneengesloten weken omvat, met een vastgestelde 

arbeidsduur van 38 uur per week, in een vastgesteld rooster van vier te werken dagen per week, 

waarbij de dagelijkse arbeidsduur 9½ uur per dag bedraagt; 

• een dagdienstrooster III dat een tijdvak van één week omvat, met een vastgestelde arbeidsduur 

van 40 uur per week, in een vastgesteld rooster van vier te werken dagen per week waarbij de 

dagelijkse arbeidsduur 10 uur per dag bedraagt; 

• een 2-ploegendienstrooster dat een tijdvak van twee aaneengesloten weken omvat, met een 

vastgestelde arbeidsduur van 40 uur per week en 8 uur per dienst; 

• een 5-ploegendienstrooster dat een aantal aaneengesloten weken omvat, met een gemiddelde 

arbeidsduur van 33,6 uur per week en 8 uur per dienst (zie bijlage G voor een specificatie van de 5-

ploegendienstroosters); 

• een reservistenrooster ten behoeve van onregelmatig wisselende diensten in een 5-

ploegendienstrooster met een gemiddelde arbeidsduur van 33,6 uur per week en 8 uur per dienst 

(zie bijlage G voor het nominale aantal diensten per maand) 

 

4. Een incidentele overschrijding van de dagelijkse arbeidsduur conform het dienstrooster, met een half 

uur of minder, wordt geacht deel uit te maken van de normale dagelijkse arbeidsduur. 

 

5. Voor de werknemer wiens functie conform het ORBA functiewaarderingssysteem zoals beschreven in 

artikel 14 is ingedeeld in functiegroep 12 of hoger, geldt dat een overschrijding van de dagelijkse 

arbeidsduur conform het dienstrooster deel uitmaakt van de normale dagelijkse arbeidsduur. Deze 

bepaling geldt niet voor de werknemer in een 5-ploegendienst rooster. 

 

6. Bij het opnieuw vaststellen van begin- en eindtijden in de dienstroosters voor de dagdiensten op 

maandag t/m vrijdag zal de aanvangstijd in beginsel niet gelegen zijn voor 07.00 uur, en de eindtijd in 

beginsel niet gelegen zijn na 19.00 uur. 

 

Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden zal de werkgever in de 

hieronder genoemde gevallen met de betrokken werknemers overleg plegen omtrent: 

 

• structurele dienstroosterwijzigingen; 

• uitbreiding van bestaande ploegendienstroosters; 

• invoering van nieuwe ploegendienstroosters; 

 

, onverminderd de bevoegdheid van de vakverenigingen om hierover overleg te plegen met de 

werkgever.  
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Ten minste 14 kalenderdagen voor de inwerkingtreding van het gewijzigde dienstrooster wordt de 

werknemer hiervan in kennis gesteld. 

 

7. Met inachtneming van het gestelde in lid 6 van dit artikel, zijn cao-partijen overeengekomen dat een 

dienstrooster met variabele begin- en eindtijd op de locatie bespreekbaar is. Onderdeel van de 

procedure is goedkeuring door de verantwoordelijke manager en instemming door de betreffende 

Onderdeelcommissie van de Ondernemingsraad.  

Indien de verantwoordelijke manager een dergelijk verzoek afkeurt dient hij dit met redenen omkleed 

te motiveren bij de betreffende Onderdeelcommissie. 

 

8. Indien de werkgever voornemens is de arbeidsduur per dag structureel te wijzigen, waardoor de 

arbeidsduur meer zal gaan bedragen dan 8½ uur, pleegt hij over dit voornemen, ten aanzien van de 

voorwaarden, overleg met de vakverenigingen. 

Tevens dient de Ondernemingsraad ten aanzien van de invoering van een werktijdenregeling met deze 

wijzigingen in te stemmen.                                                    

Ten aanzien van het dagdienstrooster III, als genoemd in lid 3 van dit artikel, geldt uitsluitend de 

instemmingsbevoegdheid van de Ondernemingsraad.  

                                                                                                                                                                                                                                                        

9. Werkweek van 4 x 9 ½ uur 

In incidentele individuele gevallen kan indien de bedrijfsomstandigheden dit toelaten een werkweek 

van 4 x 9 ½ uur worden gerealiseerd tegen inlevering van 13 ADV-dagen.  

De beoordeling hiertoe vindt plaats door het afdelingsmanagement met ondersteuning van de afdeling 

HR. 
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Artikel 9 – Werkdagen en werktijden 
 
 

1. In het dagdienstrooster I wordt normaliter op de eerste vijf dagen van de week gewerkt, met een 

begintijd vanaf 07.00 en een eindtijd tot 18.00 uur. 

 

2. In een 2-ploegendienstrooster wordt normaliter op de eerste vijf dagen van de week gewerkt, in één 

van de volgende roosters: 

 

• rooster I per week afwisselend ochtend- en middagdiensten; 

• rooster II per week afwisselend ochtend- en avonddiensten; 

• rooster III per week afwisselend dag- en nachtdiensten; 

• rooster IV per week afwisselend dag- en avonddiensten. 

 

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

werknemer regelmatig van dienst wisselt en één van de diensten een ochtenddienst, een middagdienst 

of een nachtdienst is, onderbroken door roostervrije dagen. 

 

4. Een vaste reserve voor de 5-ploegendienst is uitsluitend die werknemer die het gehele jaar door 

gehouden is in te vallen in een 5-ploegendienstrooster, indien daaraan behoefte bestaat. 

 
5. Werktijden ploegendienstroosters: 

 

 

• 2 ploegendienst I (Intern transport/Productie, locatie Dieren): 

 

ochtenddienst   06.30 uur - 15.00 uur 

middagdienst   14.30 uur - 23.00 uur 

 

• 2 ploegendienst I (Productie LGT,locatie Eindhoven): 

 

ochtenddienst   06.00 uur - 14.30 uur 

middagdienst   14.30 uur - 23.00 uur 

 

• 2 ploegendienst II (Bulktransport, locaties Beverwijk en Botlek): 

 

ochtenddienst   06.00 uur - 14.30 uur 

avonddienst   18.00 uur - 02.30 uur 

 

• 2 ploegendienst III (Productie droogijs, locatie Amsterdam): 

 

dagdienst   07.30 uur - 16.00 uur 

nachtdienst   23.00 uur - 07.30 uur 

 

• 5 ploegendienst (Productie, locatie IJmuiden):  

 

ochtenddienst:   06.00 uur - 14.00 uur 

middagdienst:   14.00 uur - 22.00 uur 

nachtdienst:   22.00 uur - 06.00 uur 
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• 5 ploegendienst (Productie, locatie Botlek):  

 

ochtenddienst:  07.30 uur - 15.30 uur 

middagdienst:  15.30 uur - 23.30 uur 

nachtdienst:  23.30 uur - 07.30 uur 

 

• reservistendienst (Productie, locatie Botlek): 

 

dagdienst:  07.30 uur - 16.00 uur 

ochtenddienst:  07.30 uur - 15.30 uur 

middagdienst:  15.30 uur - 23.30 uur 

nachtdienst:  23.30 uur - 07.30 uur 

 

6.  Op basis van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer mag de  gemiddelde werkweek over een periode van 16 

weken maximaal 48 uur bedragen. Incidenteel is een werkweek van meer dan 48 uur mogelijk, maar deze 

meerdere uren moeten in de daarop volgende weken worden gecompenseerd. Het Arbeidstijdenbesluit 

Vervoer is onder meer van toepassing op de volgende functies: 

 

Chauffeur Bulktransport 

Chauffeur Cilinderwagen 

Chauffeur Carbocool 

Bezorger ZTV 

Bezorger Cryoproducten 

Adviseur Cryoproducten 
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Artikel 10 – Arbeid in ploegendienst 
 

 

1. Indien een ploegendienstrooster met inachtneming van artikel 8 lid 6 wordt ingesteld, is de werknemer 

gehouden in ploegen te werken. 

 

2. Deze verplichting geldt niet voor: 

 

• de werknemer van 55 jaar of ouder die in de onderneming sinds zijn 50e verjaardag niet meer in 

ploegendienst heeft gewerkt; 

• de werknemer die een beroep doet op zijn gezondheid; bij verschil van mening dient een medische 

verklaring te worden overlegd. 

 

3. Bij overplaatsing vanuit een ploegendienst naar een dagdienst is een afbouwvergoeding van 

toepassing; zie hiervoor artikel 21 afbouwregeling ploegentoeslagen. 
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Artikel 11 – Deeltijdarbeid 

 

 

1. De werknemer die dit kenbaar maakt, zal in overleg met de werkgever zo mogelijk in de gelegenheid 

worden gesteld om in deeltijd te gaan werken.  

Indien deeltijdwerk in de betrokken functie mogelijk is, ontvangt de werknemer hierover binnen drie 

weken een antwoord van de werkgever.  

Indien deeltijdwerk in de betrokken functie niet mogelijk is, dient de werkgever, indien de werknemer 

daartoe verzoekt, binnen drie weken schriftelijk aan te geven waarom deeltijdwerk in de betrokken 

functie naar zijn mening niet mogelijk is, en welke mogelijkheden door de werkgever zijn aangewend 

om eventuele bezwaren te verhelpen.  

Een afschrift hiervan zal aan de Ondernemingsraad worden gezonden, tenzij de werknemer hiertegen 

bezwaar maakt. 

 

2. Indien de werkgever op het verzoek om in deeltijd te mogen werken afwijzend beslist, kan de 

werknemer binnen drie weken in beroep gaan bij de Beroepscommissie van de Ondernemingsraad.  

 

Alvorens advies wordt uitgebracht, zullen beide partijen worden gehoord; de Beroepscommissie brengt 

binnen drie weken advies uit.  

 

Indien de werkgever het advies van de Beroepscommissie niet opvolgt, dient hij dit schriftelijk binnen 

drie weken te motiveren. 
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Artikel 12 – ADV-dagen 

 

 

1. De werknemer werkzaam in de dienstroosters dagdienst I en III, 2-ploegendienst I, II en III ontvangt 104 

uur adv op jaarbasis; de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur.  

 

2. Het aantal ADV-dagdelen bedraagt 26. In overleg met de Ondernemingsraad is de ADV-regeling 

vormgegeven door middel van toekenning van 13 ADV-dagen. 

 

3. De werkgever kan per locatie per kalenderjaar, in overleg met de Onderdeelcommissie van de 

Ondernemingsraad, afspraken maken over het aantal aan te wijzen collectieve ADV-dagen. Het aantal 

dagen bedraagt per kalenderjaar 0, 1, 2 of 3 dagen. De overige ADV-dagen worden individueel, na 

overleg met de werknemer, vastgesteld. De directie zal er op toezien dat de afspraken met betrekking 

tot collectieve ADV-dagen worden nageleefd. 

 

4. Bij afwezigheid door ziekte of anderszins, op een vooraf geplande ADV-dag, bestaat er binnen het 

kalenderjaar recht op een vervangende ADV-dag. 

 

5. Indien in opdracht van de werkgever gewerkt moet worden op een vastgestelde adv dag, wordt in 

overleg met de betreffende werknemer een vervangende ADV-dag vastgesteld.  

De arbeid op de oorspronkelijk vastgestelde ADV-dag geldt niet als overwerk. 

 

6. Indien een collectieve ADV-dag samenvalt met een dag waarop de deeltijdwerknemer werkt, wordt de 

arbeidsduurverkorting naar evenredigheid van de individuele arbeidsduur afgeboekt. Indien de 

collectieve ADV-dag samenvalt met een dag waarop de deeltijdwerknemer niet werkt, wordt geen ADV-

dag afgeboekt. 

 

7. ADV-dagen die gepland zijn in het laatste kwartaal van enig jaar en die door bedrijfsomstandigheden of 

bijzondere persoonlijke omstandigheden niet zijn opgenomen door de werknemer, kunnen in het eerste 

kwartaal van het daarop volgende jaar alsnog ingepland worden.  

Na het eerste kwartaal komen deze dagen te vervallen. 

 

8. De regeling ADV-dagen geldt niet voor de werknemer werkzaam in de dienstroosters dagdienst II, 5-

ploegendienst en de reservistendienst. Ook de deeltijdwerknemer die bij de instelling van ADV-dagen 

gekozen heeft voor uitbetaling van ADV-dagen is uitgesloten van deze regeling. 
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Artikel 13 – Overlegprocedure bij overwerk 
 
 

1. De werkgever zal tijdig overleg plegen met de Ondernemingsraad wanneer hij overwerk wil laten 

verrichten: 

 

• voor één of meerdere periode(n) langer dan zes maanden; 

• voor één of meerdere periode(n) langer dan vier weken, meer dan 45 uur per week; 

• op achtereenvolgende zondagen. 

 

2. Indien het gestelde onder lid 1 van dit artikel in acht is genomen, is de werknemer verplicht tot 

overwerk. 

 

Deze verplichting geldt niet voor: 

 

• de werknemer die jonger is dan 18 jaar; 

• de werknemer van 55 jaar of ouder; 

• de werknemer die een beroep doet op zijn gezondheid; 

• bij verschil van mening dient een medische verklaring te worden overlegd; 

• de werknemer die in deeltijd werkt. 

 

3. Indien overwerk op zondagen en op de in artikel 33 genoemde feestdagen noodzakelijk is, houdt de 

werkgever bij het aanwijzen van werknemers zoveel mogelijk rekening met hun levensovertuiging. 
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HOOFDSTUK 4: FUNCTIE GROEPEN EN MAANDSALA RIS  

 

 

Artikel 14 – ORBA-functiewaarderingssysteem 

 

1. De functie van de werknemer wordt op basis van het ORBA-functiewaarderingssysteem ingedeeld in 

één van de functiegroepen 1 t/m 14. 

 

2. De indeling van functies geschiedt met behulp van het Linde referentieraster door een daartoe 

opgeleide indelingscommissie. De indeling van de functies door de indelingscommissie leidt tot een 

van de functiegroepen van de CAO. Het referentieraster is opgenomen in Bijlage B. 

 

3. Aan de hand van de definitieve functieomschrijving wordt iedere functie gewogen en wordt het niveau 

van de functie bepaald. Deze functiewaardering leidt tot indeling in een functiegroep.  

 

4. Indien de werknemer het niet eens is met de indeling van zijn functie is een beroep mogelijk conform 

de Bezwaar en beroepsprocedure ORBA-functiewaardering.  

Deze procedure is beschreven in Bijlage E. 
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Artikel 15 – Salarissysteem en variabele beloning 
  
 

1.  De salarissen worden toegekend op basis van een salarissysteem, waaraan functiewaardering en 

prestatiebeoordeling ten grondslag liggen. 

 

2.  Bij elke functiegroep behoort een salarisgroep die is opgenomen in de salarisschaal. Het geheel van 

salarisgroepen vormt de salarisschaal. Er zijn twee salarisschalen binnen de onderneming: 

 

• salarisschaal voor niet vakvolwassenen (bijlage C); 

• salarisschaal voor vakvolwassenen (bijlage D).  

 

 De salarisschalen zijn opgenomen in de bijlagen C en D van deze overeenkomst. 

 

3. Indien een nieuwe werknemer in dienst treedt, ontvangt hij het maandsalaris behorende bij 0 treden. 

Indien een nieuwe werknemer in een functie elders bruikbare ervaring in die functie heeft verkregen, 

kunnen hem een zodanig aantal treden worden toegekend, dat deze in overeenstemming zijn met 

elders verkregen ervaring. 

 

4.  Salarisschaal voor niet vakvolwassenen 

De salarisschaal voor niet vakvolwassenen wordt doorlopen aan de hand van de leeftijd en aan de 

hand van de uitkomst van de beoordeling.  

Deze salarisschaal is onderverdeeld in de salarisgroepen 2 t/m 10. 

Iedere salarisgroep bestaat uit een aantal periodieken gebaseerd op leeftijd en vijf 

beoordelingsniveaus, te weten 1 t/m 5. 

Het maandsalaris wordt bepaald door de salarisgroep, de leeftijd en de beoordeling. 

• Leeftijd 

Indien de werknemer in het eerste halfjaar jarig is wordt de aanpassing op basis van de leeftijd 

per 1 januari uitgevoerd. 

Indien de werknemer in het tweede halfjaar jarig is wordt de aanpassing op basis van de 

leeftijd per 1 juli uitgevoerd. 

• Beoordeling 

Per 1 april van enig kalenderjaar wordt de werknemer ingedeeld op het beoordelingsniveau 

gelijk aan de uitkomst van de beoordeling over het voorgaande kalanderjaar. Hierbij is het 

uitgangspunt dat de werknemer er in maandsalaris niet op achteruit mag gaan.  

 

Indien de werknemer de maximumleeftijd heeft bereikt in de niet vakvolwassenen schaal vindt 

overgang plaats naar de salarisschaal voor vakvolwassenen. Deze overgang vindt jaarlijks per 1 januari 

plaats. 

 

5.  Salarisschaal voor vakvolwassenen 

De salarisschaal voor vakvolwassenen is van toepassing op de werknemer die de maximumleeftijd, 

behorende bij de betreffende salarisgroep van de salarisschaal niet vakvolwassenen, heeft bereikt.  

De salarisschaal voor vakvolwassenen is onderverdeeld in de salarisgroepen 1 t/m 14 en bestaat uit 

vaste herkenbare treden waarbij beoordeling wordt toegepast. De groepen kennen minimaal 13 en 

maximaal 38 treden.  

 

De salarisschaal voor vakvolwassenen kan worden doorlopen aan de hand van de uitkomsten van de 

beoordeling. 
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De salarisschaal voor vakvolwassenen kent een standaard maximum en een persoonlijk maximum. Het 

persoonlijk maximum is te herkennen aan de grijze achtergrond. 

  Het persoonlijk maximum is te bereiken vanaf het standaard maximum. De  

  medewerker dient minimaal één jaar op dit standaard maximum te staan, waarna  

  doorgroei naar het persoonlijk maximum mogelijk is. 

  De beoordelingskoppeling tot aan het standaard maximum is als volgt: 

▪ categorie 1:  1 trede  

▪ categorie 2:  1 trede  

▪ categorie 3:  2 treden  

▪ categorie 4:  3 treden  

▪ categorie 5:  3 treden 

 

Tussen het standaard en persoonlijk maximum is de beoordelingskoppeling als volgt 

▪ Categorie 1,2,3 :  0 trede 

▪ Categorie 4:  1 trede 

▪ Categorie 5:  1 trede 

 

Jaarlijks per 1 april worden de individuele maandsalarissen van de werknemers verhoogd met het door 

de beoordeling bepaalde aantal treden, voor zover deze uitloop binnen de betreffende salarisgroep nog 

mogelijk is.  

 

6.  De beoordelingsniveaus genoemd in lid 4 en 5 van dit artikel maken deel uit van het 

beoordelingssysteem, dat is opgenomen in het Handboek HR. 

 

7.  Beloning uitzendkrachten 

De beloning van uitzendkrachten zal plaatsvinden conform de CAO van Linde Gas Benelux. 

 

8. Op de salarisschalen worden de algemene loonsverhogingen toegepast. 

 

9. Variabele beloning 

Per 1 januari 2010 kent Linde Gas Benelux een systeem variabele beloning dat wordt gebruikt voor 

toekenning van een eenmalige beoordelingsafhankelijke toeslag, gebaseerd op de uitkomst van de 

beoordelingsgesprekken over het voorgaande kalenderjaar. De regeling is opgenomen in bijlage F 
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Artikel 16 – Verhoging functiegroep als gevolg van promotie of hergradering 

 
 

1. Promotie 

Indien de werknemer een hoger ingedeelde functie gaat vervullen, in vergelijking met zijn huidige 

functie, wordt de volgende procedure gehanteerd met betrekking tot de vaststelling van het nieuwe 

maandsalaris: 

 

• In de nieuwe salarisgroep vindt inschaling plaats op het eerstvolgende hogere bedrag.  

• Het bedrag wordt vervolgens verhoogd met twee treden. 

 

2. Hergradering 

Indien de functie van de werknemer als gevolg van hergradering in een andere functiegroep wordt 

ingedeeld, wordt de volgende procedure gehanteerd met betrekking tot de vaststelling van het nieuwe 

maandsalaris: 

 

• In de nieuwe salarisgroep vindt inschaling plaats op het eerstvolgende hogere bedrag 

• Indien de hergradering per 1 januari plaatsvindt worden vervolgens de consequenties als gevolg 

van de beoordeling in de nieuwe salarisgroep geëffectueerd.  

• Indien de hergradering op een andere datum plaatsvindt wordt het eerstvolgende hogere bedrag 

in de nieuwe schaal genomen 
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Artikel 17 – Herplaatsing naar een lager ingedeelde functie 

 
 

1 Als gevolg van bedrijfsomstandigheden 

Voor de werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden wordt overgeplaatst naar een lager 

ingedeelde functie is onderstaande regeling van toepassing. 

 

a. De werknemer wordt met ingang van de eerste van de maand na overplaatsing ingedeeld in de met 

de lagere functiegroep overeenkomende salarisgroep. 

b. Indien het oorspronkelijke maandsalaris lager is dan het maximummaandsalaris in de nieuwe 

salarisgroep, wordt het naastliggende hogere maandsalaris in de nieuwe salarisgroep toegekend. 

De werknemer blijft recht houden op de eventueel nog openstaande treden in de betreffende 

salarisgroep. 

c. Indien het oorspronkelijke maandsalaris hoger is dan het maximummaandsalaris in de nieuwe 

salarisgroep, wordt het oorspronkelijke maandsalaris gehandhaafd. 

d. Op de bedoelde maandsalarissen genoemd in de leden 1b en 1c van dit artikel worden de algemene 

loonsverhogingen toegepast. 

 

2 Wegens onbekwaamheid 

Voor de werknemer die wegens onbekwaamheid wordt overgeplaatst naar een lager ingedeelde 

functie is onderstaande afbouwregeling van toepassing. 

 

a. Voor de werknemer beneden de 45 jaar, die een functie gaat verrichten welke is ingedeeld in een 

lagere salarisgroep, blijft gedurende de periode die door de werkgever voor hem als opzegtermijn 

in acht zou moeten worden genomen, indien hij het dienstverband had willen beëindigen, het 

maandsalaris gehandhaafd dat hij verdiende in de functie die hij tot dusverre uitoefende. 

b. Voor de werknemer van 45 jaar of ouder is het genoemde onder lid a van overeenkomstige 

toepassing, met dien verstande dat de periode van afbouw wordt verdubbeld. 

c. Bovendien blijft voor de werknemer, die een functie gaat verrichten welke ten opzichte van zijn 

vorige functie: 

1. één salarisgroep lager is ingedeeld, zijn maandsalaris gedurende nog twee maanden 

gehandhaafd, indien het onafgebroken dienstverband vijf jaren bedroeg; 

2. twee salarisgroepen lager is ingedeeld, het voorgaande genoemd bij lid c van overeenkomstige 

toepassing; daarna geldt gedurende één maand voor hem het maandsalaris dat behoort bij de 

salarisgroep die één groep lager ligt dan die, waarin zijn vorige functie was ingedeeld; 

d. meer dan twee salarisgroepen lager is ingedeeld, het voorgaande genoemd bij lid c van 

overeenkomstige toepassing; daarna geldt gedurende één maand voor hem het maandsalaris dat 

behoort bij de salarisgroep die twee groepen lager ligt dan die, waarin zijn vorige functie was 

ingedeeld. 

e. Na afloop van bovengenoemde afbouwregeling wordt de werknemer ingedeeld in de lagere 

salarisgroep. 

 

f. Bij indeling in een lagere salarisgroep bedraagt de verlaging het verschil tussen het huidige 

maandsalaris en het naastliggende lagere schaalsalaris in de nieuwe salarisgroep.  

De werknemer blijft recht houden op de eventueel nog openstaande treden in de betreffende 

nieuwe salarisgroep. 
g. Op het bedoelde maandsalaris genoemd in lid e van dit artikel worden de algemene 

loonsverhogingen toegepast. 
h. Voor de werknemer van 57½ jaar of ouder die een functie gaat verrichten welke is ingedeeld in een 

lagere salarisgroep, zal het oorspronkelijke maandsalaris worden gehandhaafd. 
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3. Op eigen verzoek 

Voor de werknemer die op eigen verzoek wordt overgeplaatst in een lager ingedeelde functie is de 

gehele tekst van lid 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 18 – Vervanging hogere functie 
 
 

1. De werknemer die tijdelijk een functie volledig waarneemt, welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen 

functie, blijft ingedeeld in de functiegroep die met zijn functie overeenkomt. 

 

2. Bij langdurige en volledige vervanging, zijnde meer dan één maand aaneengesloten, wordt met ingang 

van de maand van de aanvang van de vervanging een toeslag toegekend  ten bedrage van het verschil 

tussen het (gefingeerde) promotiesalaris en het huidige maandsalaris. 

 

3. Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer waarbij het vervangingsaspect reeds deel 

uitmaakt van de uitgeoefende functie. 
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Artikel 19 – Uitbetaling 
 
 

1. Uitbetaling van de maandverdienste vindt uiterlijk plaats op de laatste dag van de maand. 

 

2. Bij in- of uitdiensttreding, anders dan op de eerste of de laatste van de maand, wordt een evenredig 

deel van de maandverdienste betaald. 

 

3. Uitbetaling van de bijzondere beloningen, zoals beschreven in de artikelen 22 en 23, vindt plaats één 

maand na de maand waarin de bijzondere beloningen zijn ontstaan. 
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HOOFDSTUK 5 : VASTE TOESLAGEN  

 

Artikel 20 – Ploegentoeslagen 

 

1. Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het maandsalaris betaald. 

 Deze toeslag bedraagt per maand: 

 

• voor een 2-ploegendienst I  15,8% 

• voor een 2-ploegendienst II  28,0% 

• voor een 2-ploegendienst III  20,0% 

• voor een 2-ploegendienst IV  15,8% 

• voor een 5-ploegendienst  29,0% 

 

2. Voor arbeid in de reservistendienst in het 5-ploegendienstrooster, op de locatie Botlek, geldt een 

toeslag van 36,0% per maand. 
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Artikel 21 – Afbouwregeling ploegentoeslagen 
 

1. Indien de werknemer op initiatief van de werkgever wordt overgeplaatst van 

een vaste ploegendienst naar de dagdienst wordt, afhankelijk van de periode gedurende welke men 

het laatst onafgebroken in een vaste ploegendienst heeft gewerkt, een afbouwregeling toegepast.  

Gedurende een aantal maanden leidt deze afbouwregeling tot een afnemend percentage van het 

laatstverdiende maandsalaris waarover ploegentoeslag is uitgekeerd, volgens onderstaande tabel. 

 

2. Bij een ploegentoeslag van 15,8% na een onafgebroken ploegendienst  

van minstens: bedraagt de afbouwvergoeding: 

 

3 maanden gedurende 1 maand  8,9% 

6 maanden gedurende 1 maand 15,8% en 1 maand 8,9% 

1 jaar gedurende 1 maand 15,8%, 1 maand 8,9% en 1 maand 4,45% 

2 jaar gedurende 2 mnd. 15,8%, 2 mnd. 8,9% en 2 mnd. 4,45%. 

 

vervolgens per jaar volledige ploegendienst verlenging van de periode van afbouw met 1 maand extra, 

met een maximumafbouw van: 

 10 jaar (en meer) gedurende 10 mnd. 15,8%, 10 mnd. 8,9% en 10 mnd. 4,45% 

 

3. Bij een ploegentoeslag van 20,0% na een onafgebroken ploegendienst 

van minstens: bedraagt de afbouwvergoeding: 

 

3 maanden gedurende 1 maand 11,2% 

6 maanden gedurende 1 maand 20,0% en 1 maand 11,2% 

1 jaar gedurende 1 mnd. 20,0%, 1 mnd.11,2% en 1 mnd. 5,6% 

2 jaar gedurende 2 mnd. 20,0%, 2 mnd. 11,2% en 2 mnd.5,6%. 

 

vervolgens per jaar volledige ploegendienst verlenging van de periode van afbouw met 1 maand extra, 

met een maximumafbouw van: 

10 jaar (en meer) gedurende 10 mnd. 20,0%, 10 mnd. 11,2% en 10 mnd. 5,6% 

 

4. Bij een ploegentoeslag van 28,0% na een onafgebroken ploegendienst  

van minstens: bedraagt de afbouwvergoeding: 

 

3 maanden gedurende 1 maand 15,7% 

6 maanden gedurende 1 maand 28,0% en 1 maand 15,7% 

1 jaar gedurende 1 mnd. 28,0%, 1 mnd. 15,7% en 1 mnd. 7,85% 

2 jaar gedurende 2 mnd. 28,0%, 2 mnd. 15,7% en 2 mnd. 7,85%. 

 

vervolgens per jaar volledige ploegendienst verlenging van de periode van afbouw met 1 maand extra, 

met een maximumafbouw van: 

10 jaar (en meer) gedurende 10 mnd. 28,0%, 10 mnd. 15,7% en 10 mnd. 7,85%.  
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5. Bij een ploegentoeslag van 29,0% na een onafgebroken ploegendienst  

van minstens: bedraagt de afbouwvergoeding: 

 

3 maanden gedurende 1 maand 16,3% 

6 maanden gedurende 1 maand 29,0% en 1 maand 16,3% 

1 jaar gedurende 1 mnd. 29,0%, 1 mnd. 16,3% en 1 mnd. 8,15% 

2 jaar gedurende 2 mnd. 29,0%, 2 mnd. 16,3% en 2 mnd. 8,15%. 

 

vervolgens per jaar volledige ploegendienst verlenging van de periode van afbouw met 1 maand extra, 

met een maximumafbouw van: 

10 jaar (en meer) gedurende 10 mnd. 29,0%, 10 mnd. 16,3% en 10 mnd. 8,15%. 

 

6. Bij een ploegentoeslag van 36,0% na een onafgebroken ploegendienst  

van minstens: bedraagt de afbouwvergoeding: 

 

3 maanden gedurende 1 maand 20,2% 

6 maanden gedurende 1 maand 36,0% en 1 maand 20,2% 

1 jaar gedurende 1 mnd. 36,0%, 1 mnd. 20,2% en 1 mnd. 10,1% 

2 jaar gedurende 2 mnd. 36,0%, 2 mnd. 20,2% en 2 mnd. 10,1%. 

 

vervolgens per jaar volledige ploegendienst verlenging van de periode van afbouw met 1 maand extra, 

met een maximumafbouw van: 

10 jaar (en meer) gedurende 10 mnd. 36,0%, 10 mnd. 20,2% en 10 mnd. 10,1%. 
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HOOFDSTUK 6: BIJZOND ERE BELONINGEN  

 

Artikel 22 – Overwerk 

 

1. Het maandsalaris wordt geacht een beloning te zijn voor een normale functievervulling in het geldende 

dienstrooster. Indien in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de arbeidsduur volgens 

het geldende dienstrooster, met inachtneming van artikel 8.4 wordt overschreden, is er sprake van 

overwerk. 

 

2. Voor een deeltijdwerknemer is sprake van overwerk, indien de deeltijd werknemer meer uren werkt 

dan het voor hem geldende dienstrooster, waarmee de normale arbeidsduur van een ’voltijd’ 

werknemer wordt overschreden. 

 

3. 5-ploegendienst 

 

3.1. Bij overwerk in een 5-ploegendienst, niet aansluitend op een normale dienst, kunnen per half jaar 

ten hoogste 13 extra diensten worden opgedragen, waarvan ten hoogste één sneldienst per 

twee weken. Onder ’sneldienst’ wordt verstaan: een dienst die niet later begint dan acht uren 

nadat de vorige dienst is beëindigd. 

 

3.2. Indien de werknemer op verzoek van werkgever een dienst overneemt waarbij de rusttijd tussen 

het einde van zijn oorspronkelijke roosterdienst (zijnde een nachtdienst) en de aanvang van de 

over te nemen dienst minder dan 8 uur  bedraagt, heeft de werknemer recht op een extra vrije 

nachtdienst (hierna te noemen EVN). 

 

3.3. Indien de werknemer in 5-ploegendienst die volgens zijn rooster 2 nachtdiensten moet lopen en 

op de 2e dag een dagdienst loopt dan wel een (bedrijfsnoodzakelijke) cursus volgt, dan vervalt de 

1e nachtdienst en wordt als een EVN geschreven en verschuift de 2e nachtdienst die hierop volgt 

naar een dagdienst van 8 uur. 

Indien de werknemer na de 2e nachtdienst een dagdienst loopt of een bedrijfsnoodzakelijke 

cursus volgt, wordt die dag als overwerk geschreven, tegen percentage 0,58% en vervalt de 2e 

nachtdienst en wordt als EVN geschreven. 

Indien het op de 3e dag gaat om een vrijwillige cursus of opleiding, wordt die dag geen overwerk 

geschreven en bij onvoldoende wachtbezetting is ook de EVN niet van toepassing. 

 

3.4. Partijen spreken af deze regeling jaarlijks te evalueren, d.m.v. registratie wordt bijgehouden in 

welke frequentie e.e.a. voorkomt. 

 

4. De werknemer in een 5-ploegendienst behoeft geen overwerk te verrichten op een zondag waarop hij 

volgens zijn rooster vrij zou zijn. 

 

5. Indien het overwerk aanvangt voor of op middernacht en op die dag de normale werktijd is gewerkt of 

die dag een zon of feestdag is, behoeft het werk niet eerder dan 11 uren na het beëindigen van het 

overwerk te worden hervat. Deze 11 uren kunnen éénmaal per periode van 7 x 24 uur worden ingekort 

tot 8 uren. Voor zover deze uren vallen binnen de normale werkdag worden zij als gewerkte uren 

beschouwd, zijnde slaapuren. 

 

6. De regeling slaapuren is van toepassing voor overwerk in het weekend dat verricht wordt tussen 

vrijdagavond 23:00 uur en zaterdag 08:00 uur, respectievelijk zaterdag 23:00 uur en zondag 08:00 uur. 

Compensatie van de gemaakte overuren in tijd vindt plaats op de maandag, direct aansluitend op het 
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weekend waarin de overuren zijn gemaakt. Eventueel dan nog resterende uren zullen worden 

gecompenseerd op dinsdag. Ten aanzien van de te compenseren uren op de dinsdag kan hiervan op 

verzoek van de werkgever en na instemming van de werknemer worden afgeweken.  

De aanspraak op nog niet in tijd gecompenseerde uren blijft dan staan. 

 

7. De genoemde percentages in dit artikel worden berekend over het maandsalaris en gelden per uur. 

Voor de werknemer in deeltijd worden de in dit artikel genoemde percentages berekend over het 

’voltijd’ maandsalaris, waarvan het reële maandsalaris is afgeleid. 

 

8. De overwerktoeslagen worden vermeld exclusief het uurloon van 0,58% van het maandsalaris; indien 

van toepassing wordt voor de berekening van het uurloon het maandsalaris vermeerderd met de voor 

de werknemer. 

 

9. Overwerkpercentages 

Dagdienst en overige diensten (niet hieronder genoemd) 

• elk uur           0,29% 

• zaterdag 00:00 u – zondag 00:00 uur      0,58% 

• zondag 00:00 u – maandag 00:00 uur      0,87% 

• feestdagen 00:00u – tot 00:00 uur op de daaropvolgende kalenderdag   1,16% 

 

IJmuiden 5 ploegendienst 

• elk uur           0,29% 

• elk uur op roostervrije dagen voor de werknemer 5 ploegendienst   0,58% 

• vrijdag 22:00 uur – zaterdag 22:00 uur      0,58% 

• zaterdag 22:00 uur – zondag 22:00 uur        0,87% 

• feestdagen van 22:00 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag  

tot 22:00 uur op de feestdag        1,16% 

• oudjaar/Nieuwjaar: van 14:00 uur op oudejaarsdag tot  

14:00 uur op nieuwjaarsdag        1,16%  

 

Botlek 5 ploegendienst 

• elk uur           0,29% 

• elk uur op roostervrije dagen voor de werknemer 5 ploegendienst   0,58% 

• vrijdag 23:30 uur – zaterdag 23:30 uur      0,58% 

• zaterdag 23:30 uur – zondag 23:30 uur      0,87% 

• feestdagen van 23:30 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag  

tot 23:30 uur op de feestdag        1,16% 

• oudjaar/Nieuwjaar: van 15:30 uur op oudejaarsdag tot  

15:30 uur op nieuwjaarsdag        1,16% 

 

10.  Indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten,  

  zullen de overuren bij voorkeur worden gecompenseerd in vrije tijd. 

 

11. Uitbetaling tijd voor tijd uren 

De werknemer met een saldo tvt-uren krijgt 1 x per kwartaal de mogelijkheid zijn uren uit te laten 

betalen. Dit verzoek kan uitsluitend van de werknemer uitgaan op vrijwillige basis. De afdeling HR 

houdt hierbij de regie, een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij HR. 
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Artikel 23 – Bijzondere toeslagen 
 

1. De genoemde percentages in dit artikel worden berekend over het maandsalaris, tenzij anders 

aangegeven, en gelden per uur. Voor de werknemer in deeltijd worden de in dit artikel genoemde 

percentages berekend over het ’voltijd’ maandsalaris, waarvan het reële maandsalaris is afgeleid. 

 

2. Extra uren voor de deeltijdwerknemer 

De werknemer in deeltijd die meer uren werkt dan het contractueel overeengekomen aantal uren, 

waarbij deze uren niet uitgaan boven het aantal uren per dag van een vergelijkbare voltijd werknemer, 

ontvangt over deze uren per gewerkt uur een toeslag van 16% op het uurloon. 

 

3. Feestdagentoeslag 

De werknemer in een 5-ploegendienstrooster, die conform het geldende dienstrooster op een feestdag 

werkt, ontvangt per gewerkt uur een toeslag van 1,20%. Hierbij gelden de volgende grenzen: 

 

IJmuiden 5 ploegendienst 

• van 22:00 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag tot 22:00 uur op de feestdag; 

• oudjaar/Nieuwjaar: van 14:00 uur op oudejaarsdag tot 22:00 uur op nieuwjaarsdag; 

• de werknemer in een 5 ploegendienstrooster op de locatie IJmuiden heeft de mogelijkheid in plaats 

van de toeslag van 1,20% te kiezen voor een toeslag van 0,6% per uur, aangevuld met te 

compenseren tijd voor tijd uren. 

 

Botlek 5 ploegendienst 

• van 23:30 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag tot 23:30 uur op de feestdag; 

• oudjaar/Nieuwjaar: van 15:30 uur op oudejaarsdag tot 23:30 uur op nieuwjaarsdag. 

 

Overige diensten 

• van 00:00u op de feestdag – tot 00:00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. 

 

4. Verschoven uren 

• indien in opdracht van de werkgever wordt gewerkt op tijden welke vallen buiten de tijdstippen als 

bedoeld in artikel 9, zonder dat de normale dagelijkse arbeidsduur volgens het geldende 

dienstrooster wordt overschreden, wordt voor de werknemer in de dagdienst een toeslag per uur 

gegeven. 

eerste uur:      geen toeslag 

tweede en volgende uren:   0,21% 

 

• Deze toeslagen gelden niet voor de uren: 

- gedurende welke de werknemer tengevolge van een bedrijfsstoornis werkt buiten de normale 

werkdag, voor zover dit aantal uren niet groter is dan het aantal uren dat hij op diezelfde dag 

wegens bedrijfsstoornis niet heeft gewerkt. 

- gedurende welke na overleg met de Ondernemingsraad door de gehele onderneming of een of 

meer afdelingen buiten de normale werkdag wordt gewerkt met het reeds tevoren vaststaande 

doel om bepaaldelijk aangewezen uren, waarop niet gewerkt werd of niet gewerkt zal worden, op 

diezelfde dag in te halen. 

 
• Deze toeslagen gelden niet voor de werknemer wiens functie conform het ORBA, zoals beschreven 

in artikel 14, is ingedeeld in functiegroep 11 of hoger. 
 

• Dit artikel is niet van toepassing op de werknemer in een 5-ploegendienstrooster. 
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5. Consignatievergoeding 

De werknemer die volgens een vaststaand rooster geconsigneerd is, ontvangt hiervoor een vergoeding 

per dag van: 

 

       1/6/2016 1/6/2017  1/6/2018 

 Maandag/vrijdag     € 32,47  € 33,28  € 33,94 

 Za/zo/coll ADV     € 54,12  € 55,47  € 56,57 

 Feestdagen     € 70,36  € 72,11  € 73,56 

              

 De consignatievergoedingen worden geïndexeerd met CAO-verhogingen. Partijen spreken af dat het 

onderwerp consignatie een structureel gespreksonderwerp tussen partijen blijft. 

 

6. Afbouw consignatievergoeding 

• De afbouw consignatievergoeding is van toepassing indien de werknemer een functie gaat vervullen 

respectievelijk werkzaamheden gaat verrichten waaraan geen of een minder frequente 

consignatiedienst is verbonden. 

• Gedurende de afbouwperiode, zoals hieronder aangegeven, blijft de vergoeding voor consignatie 

gehandhaafd die hij ontving in de functie waaronder hij laatstelijk werkzaam was. 

• Voor de bepaling van de termijn, waarover deze toeslag moet worden doorbetaald, dient te worden 

uitgegaan van de tijd waarin de betrokken werknemer onafgebroken in een consignatierooster heeft 

gewerkt. 

• Voor de werknemer van 45 jaar en ouder is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing, met 

dien verstande dat de termijn van afbouw wordt verdubbeld. 

• Voor de werknemer van 55 jaar of ouder zal er geen verdere afbouw consignatievergoeding 

plaatsvinden. 

• De hoogte van de afbouwvergoeding wordt gebaseerd op de consignatievergoeding die aan de 

werknemer in de voorliggende 12 maanden gemiddeld per maand is betaald. 

• De hiervoor geformuleerde afbouwvergoeding leidt tot het volgende overzicht: 

                                                     

            afbouw in maanden                           afbouw in maanden 

duur onafgebroken consignatie      (werknemer < 45 jaar)                      (werknemer ≥  45 jaar) 

                                       

< 5 jaar     1 maand   2 maanden 

> 5 jaar en < 10 jaar   2 maanden   4 maanden 

> 10 jaar en < 15 jaar   3 maanden   6 maanden 

> 15 jaar     4 maanden   8 maanden 

 

7. Karweiwerk 

• Indien de werknemer karweiwerkzaamheden uitvoert buiten de terreinen van de onderneming of 

buiten de terreinen van het karweiwerk waarvoor hij is aangesteld en waarvoor hij 

noodzakelijkerwijze langer moet reizen, wordt deze extra reistijd, zijnde reistijd die uitgaat boven de 

normale reistijd niet vallend binnen de werkdag van de werknemer, aan hem vergoed. 

• Uren op maandag t/m zaterdag: 0,48% van het maandsalaris uren op zondag: 0,96% van het 

maandsalaris uren op feestdagen genoemd in artikel 33 van deze CAO: 1,43% van het maandsalaris. 

• De werknemer die voorheen af en toe karweiwerkzaamheden diende te verrichten, kan na het 

bereiken van de 55-jarige leeftijd daartoe niet meer worden verplicht. 

• De vergoedingen opgenomen in dit artikel zijn niet van toepassing op de werknemer wiens functie 

conform het ORBA functiewaarderingssysteem, zoals beschreven in artikel 14, is ingedeeld in 

functiegroep 12 of hoger, met uitzondering van de werknemer in een 5-ploegendienstrooster. 
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8. Sprongtoeslag 

Indien de werknemer werkzaam in een ploegendienstrooster, anders dan door eigen toedoen, naar een 

andere ploeg binnen het ploegendienstrooster wordt overgeplaatst, zal de werkgever ernaar streven 

dat tengevolge van die overplaatsing niet minder roostervrije diensten worden genoten dan zonder die 

overplaatsing het geval zou zijn geweest. 

 

Voor een overplaatsing als hier bedoeld ontvangt de werknemer een eenmalige vergoeding, zijnde een 

sprongtoeslag, van 3% van het maandsalaris. 

Deze vergoeding is niet van toepassing indien een werknemer vanuit het ploegendienstrooster in een 

dagdienstrooster gaat werken.  

De werkgever zal ervoor zorgdragen dat er minimaal 14 dagen verstreken moeten zijn voordat de 

werknemer opnieuw kan worden overgeplaatst dan wel teruggeplaatst. Voorts kan de hiervoor 

bedoelde overplaatsing, per werknemer, niet meer dan 6 maal per kalenderjaar voorkomen. 

 

Dit artikel is niet van toepassing op de situaties zoals beschreven in artikel 22.3 van de CAO. 

 

9. Buitenlandvergoeding 

 

Onderstaande afspraken hebben betrekking op medewerkers wiens functie conform de ORBA 

systematiek  is ingedeeld in de functiegroepen 10 en lager: 

De chauffeurs bulkwagen en mini-bulk, de medewerkers Productie en Maintenance/Technische dienst 

IJmuiden en Botlek en het  kantoorpersoneel  

 

De buitenlandvergoeding geldt onder de volgende voorwaarden: 

a. Verblijf in België en Luxemburg: 

Bij minimaal drie nachten aaneengesloten bedraagt de vergoeding per nacht € 30,-- bruto. 

De nacht vangt aan om 00:00 uur. 

 

b. Verblijf in een land buiten de Benelux 

De vergoeding per nacht bedraagt €30,-- bruto. 

De nacht vangt aan om 00:00 uur. 
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HOOFDSTUK 7 : DIVERSE UITKERINGE N 

 

Artikel 24 – Winstuitkering 

 

1. Een gedeelte van de door Linde Gas Benelux behaalde winst in een boekjaar is beschikbaar voor de 

werknemers in de vorm van een winstuitkering. 

 

2. De tekst van de winstdelingsregeling is vastgelegd in het Handboek HR. 

 

3. Het winstdelingspercentage wordt naar boven afgerond op halve of hele procenten. 

Ter verduidelijking een drietal voorbeelden:  

5,1% wordt 5,5% 

5,5% blijft 5,5% 

5,6% wordt 6,0% 

 

4. Wijziging van deze regeling is slechts mogelijk in overleg met de vakverenigingen en met instemming 

van de Ondernemingsraad. 
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Artikel 25 – Vakantietoeslag 
 

1.  De vakantietoeslag wordt verdiend in de periode 1 juli t/m 30 juni van enig jaar. 

 

2. De werknemer wiens dienstverband gedurende de gehele periode genoemd onder lid 1 van kracht is, 

ontvangt een vakantietoeslag van 8% van twaalf maal het maandsalaris van de maand juni. 

 

3. De werknemer wiens dienstverband gedurende de gehele periode genoemd onder lid 1 van kracht is 

en in ploegendienst werkzaam is of is geweest, ontvangt een vakantietoeslag van 8% van de 

verdiende ploegen toeslag, gerelateerd aan het maandsalaris van de maand juni. 

 

4. De werknemer wiens dienstverband gedurende de gehele periode genoemd onder lid 1 van kracht is 

en recht heeft of heeft gehad op individueel overeengekomen loonemolumenten, ontvangt een 

vakantietoeslag van 8% over de betaalde loonemolumenten. 

 

5. Voor de werknemer van 23 jaar en ouder die gedurende de gehele periode genoemd onder lid 1 van 

dit artikel werkzaam is geweest, wordt voor de berekening van de vakantietoeslag minimaal 

uitgegaan van het schaalsalaris dat hoort bij salarisgroep 6 trede 14. 

 

6. De werknemer die na de eerste werkdag van een maand in dienst treedt, wordt geacht op de eerste 

dag van de volgende maand in dienst te zijn getreden. 

De werknemer, die na de eerste werkdag van een maand uit dienst treedt, wordt geacht op de laatste 

dag van deze maand uit dienst te zijn getreden, mits het feitelijke dienstverband vier weken heeft 

bestaan. 

 

7. De werknemer die niet gedurende de gehele periode genoemd onder lid 1 werkzaam is geweest, 

heeft per volledige maand dienstverband recht op 1/12 deel van de vakantietoeslag. 

 

8. In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale 

verzekeringswetten. 

 

9. Indien het deeltijdpercentage wijzigt in de periode genoemd onder lid 1 van dit artikel, zal de 

berekeningsgrondslag hierop aangepast worden. 

 

10. Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei, uiterlijk juni. 

 

11. Bij beëindiging van het dienstverband worden eventuele rechten op de vakantietoeslag direct 

verrekend. 
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Artikel 26 – Jubileumuitkering 

 

1. Voor de werknemer met een doorlopend dienstverband van 12½, 25, 35 en 45 jaar is een 

jubileumuitkering van toepassing. 

 

2. De hoogte van de uitkering bedraagt bij: 

 

12½ jaar – ¼ maandsalaris 

25 jaar – 1 maandsalaris 

35 jaar – 1½  maandsalaris 

45 jaar – 2 maandsalarissen 

 

3. Uitbetaling vindt plaats per eerstvolgende salarisbetaling na de jubileumdatum. 

 

4. De volledige regeling ’jubilea’ maakt onderdeel uit van het Handboek HR. 
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HOOFDSTUK 8 : AFWEZI GHEI D  

 

Artikel 27 – Vakantierecht 

 

1. Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

2. De werknemer in voltijd arbeid heeft recht op 25 vakantiedagen per kalenderjaar. Voor de werknemer 

in deeltijdarbeid wordt het vakantierecht naar evenredigheid van de individuele arbeidsduur 

toegekend. 

 

3. De werknemer die op 1 juli de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft bereikt, ontvangt per kalenderjaar 5 

vakantiedagen extra. 

 

4. Extra vakantierecht senioren; de werknemer die op 1 juli: 

 

• 50, 51 of 52 jaar is, heeft recht op 3 vakantiedagen extra per kalenderjaar; 

• 53 of 54 jaar is, heeft recht op 4 vakantiedagen extra per kalenderjaar; 

• 55 jaar is, heeft recht op 5 vakantiedagen extra per kalenderjaar; 

• 56 of 57 jaar is, heeft recht op 6 vakantiedagen extra per kalenderjaar; 

• 57½ jaar is, heeft recht op 8 vakantiedagen extra per kalenderjaar; 

• 58 jaar is, heeft recht op 10 vakantiedagen extra per kalenderjaar; 

• 59 jaar is, heeft recht op 11 vakantiedagen extra per kalenderjaar; 

• 60 jaar is, heeft recht op 12 vakantiedagen extra per kalenderjaar; 

• 61 jaar of ouder is, heeft recht op 13 vakantiedagen extra per kalenderjaar. 

 

5. Extra vakantierecht wegens langdurig dienstverband 

De werknemer met 25 of meer dienstjaren bij de onderneming ontvangt, met ingang van het 

kalenderjaar waarin het 25-jarig dienstverband wordt bereikt, per jaar 3 vakantiedagen extra. Bij het 

bereiken van de 50-jarige leeftijd vervalt dit extra vakantierecht en is lid 4 van dit artikel van 

toepassing. 

 

6. De werknemer die in een vakantiejaar na 1 januari in dienst treedt, dan wel voor 31 december uit 

dienst treedt, heeft recht op vakantiedagen naar evenredigheid van de duur van het dienstverband 

gedurende dat jaar. 

 

Koop/verkoopdagen 

De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om per kalenderjaar maximaal 15   bovenwettelijke 

vakantiedagen te verkopen. Tevens is het mogelijk om maximaal 15   dagen te kopen, dit is uitsluitend 

mogelijk in de maand november van enig kalenderjaar. Bij koop van dagen dient de werknemer deze 

dagen in het volgende kalenderjaar op te nemen. Het kopen van dagen kan slechts indien het 

vakantiesaldo minder  

dan 25 dagen bedraagt. 
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Artikel 28 – Nadere bepalingen over vakantie 

 

1. Als regel dient elk vakantiejaar door de werknemer voor een periode van 14 achtereenvolgende 

kalenderdagen vakantie te worden opgenomen. 

 

2. Vrij op te nemen snipperdagen kunnen ook in de vorm van dagdelen (½ dagen) opgenomen worden. 

 

3. Het opnemen van vakantiedagen dient zo tijdig mogelijk te worden aangevraagd, opdat bij de 

beslissing zowel met de belangen van het bedrijf als van de werknemer rekening kan worden 

gehouden. 

De werknemer kan eenmaal per jaar aanspraak maken op een aaneengesloten vakantie van 21 

kalenderdagen. Hiertoe zal vóór 1 januari een planning van door de werknemer op te nemen vakantie 

worden gemaakt. Desgewenst zal er naar gestreefd worden, dat deze vakantie in de vakantieperiode 

van het basisonderwijs kan worden opgenomen. 

 

4. Vakantierechten komen te vervallen vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de 

aanspraak is ontstaan. 

 

5. Bij de opname van vakantie worden de vroegst verworven vakantierechten het eerste afgeboekt. 

 

6. Ten aanzien van het onderwerp ’ziekte tijdens vakantie’ wordt verwezen naar het Handboek HR. 
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Artikel 29 – Kort verzuim 
 

1. In afwijking en met uitsluiting – voor zover wettelijk toegestaan – van het bepaalde in artikel 7:629b BW 

geldt het volgende. 

 

2. In de volgende gevallen kan de werknemer verlof opnemen met behoud van het maandsalaris mits hij, 

voor zover redelijkerwijs mogelijk, één dag tevoren de werkgever van het verzuim in kennis heeft 

gesteld: 

 

a. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij het overlijden van: de 

levenspartner van de werknemer, een kind van de werknemer, een pleeg of adoptiekind van de 

werknemer en een van de ouders of schoonouders van de werknemer; 

 

b. over drie dagen: 

bij bevalling van de levenspartner; 

 

c. over twee dagen: 

bij het huwelijk van de werknemer; 

bij adoptie van één of meer kinderen (naast het wettelijk verlofrecht bij adoptie); 

 

d. over één dag: 

bij het 25- of 40-jarig huwelijk van de werknemer, bij het huwelijk van een kind; 

bij het overlijden of voor het bijwonen van de begrafenis: van een van de grootouders van de 

werknemer of van de levenspartner, een zuster, een broer, een zuster van de levenspartner, een 

broer van de levenspartner, de levenspartner van een kind, zijn voogd of een kleinkind; 

bij het 25-, 35-, of 45-jarig dienstjubileum van de werknemer; 

 

e. over ten hoogste één dag in totaal per kalenderjaar: 

bij het huwelijk van een broer, zuster of kleinkind; 

 

f. over een naar redelijkheid te bepalen tijd, ten hoogste één dag: 

bij de vervulling van een bij wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, welke persoonlijk moet 

worden nagekomen, voor zover hiervoor van de overheid geen geldelijke vergoeding kan worden 

verkregen (bijvoorbeeld bij ondertrouw en bij uitoefening van de kiesbevoegdheid); 

 

3.  Onder levenspartner wordt verstaan de echtgenoot of echtgenote, dan wel hij of zij met wie de 

werknemer respectievelijk een kind van de werknemer een duurzame levensrelatie onderhoudt en 

die tevoren als zodanig bij de werkgever bekend is gemaakt door de werknemer. 

 

4. Bij verlof voor speciale gelegenheden niet genoemd in artikel 29, zal de werkgever ernaar streven 

dat de werknemer in staat wordt gesteld om vrijaf te nemen. Het verlof is hierbij voor rekening van 

de werknemer.  
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Artikel 30 – Zorgtakenverlof 
 
 

1. In bijzondere omstandigheden maakt de werkgever het de werknemer mogelijk de individuele 

werktijden aan te passen, teneinde noodzakelijke zorgtaken te kunnen uitvoeren. 

 

2. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en zorgverlof. 

 

3. Calamiteitenverlof 

De werknemer kan aanspraak maken op calamiteitenverlof bedoeld voor onvoorziene noodsituaties. De 

duur van het calamiteitenverlof bedraagt een naar billijkheid te berekenen periode van ”een paar uur” 

tot enkele dagen.  

De werknemer dient bij de werkgever de noodzaak tot calamiteitenverlof aannemelijk te maken. 

Gedurende de opname van dit verlof wordt het maandinkomen doorbetaald. Wanneer ook aan de 

voorwaarden van kortdurend zorgverlof wordt voldaan eindigt het calamiteitenverlof na één dag en 

gaat het over in kortdurend zorgverlof. 

 

4. Kortdurend zorgverlof 

De werknemer kan aanspraak maken op kortdurend zorgverlof tot een maximum van 10 dagen per 

kalenderjaar, dit bij een voltijd dienstverband. De werknemer dient bij de werkgever de noodzaak tot 

kortdurend zorgverlof aannemelijk te maken. 

Gedurende de opname van dit verlof wordt 70% van het maandinkomen doorbetaald en vindt er 

volledige opbouw van het ouderdomspensioen plaats. 

 

5. Zorgverlof 

Indien het kortdurend zorgverlof niet toereikend is kan de werknemer een verzoek indienen tot 

zorgverlof. Indien hiervoor een onredelijk beroep op vakantiedagen moet worden gedaan, is de 

werkgever bereid om extra tijd ter beschikking te stellen.  

Uitgangspunt hierbij is, dat de werknemer ten minste 15 vakantiedagen op jaarbasis voor 

vakantiedoeleinden dient over te houden. 

 

6. De werknemer die maatschappelijk taken verricht en hiertoe verlof voor eigen rekening dient op te 

nemen, kan een verzoek indienen bij de afdeling Human Resources voor verlof ten behoeve van 

maatschappelijke taken. Een en ander ter beoordeling van de afdeling Human Resources. 

 

7. Een verzoek tot calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof wordt in eerste instantie ingediend bij de 

direct leidinggevende. Een verzoek tot zorgtakenverlof wordt ter beoordeling ingediend bij de afdeling 

Human Resources. Bij de beoordeling van de aanvragen zal de Arbodienst in voorkomende gevallen 

worden geconsulteerd.  

De Ondernemingsraad wordt periodiek over het gevoerde beleid geïnformeerd. 

 

8.  Mantelzorg 

 Steeds meer medewerkers hebben mantelzorgtaken. Cao-partijen vinden een goede balans tussen 

verplichtingen op het werk en privé (als mantelzorger) van belang en deze balans zou waar nodig 

onderwerp van gesprek moeten zijn tussen medewerker en leidinggevende. In de dialoog tussen 

medewerker en leidinggevende komt aan de orde hoe de medewerker invulling kan geven aan de 

combinatie werk en mantelzorg 
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Artikel 31 – Bijzonder verlof 
 
 

1. Aan de werknemer die lid is van de vakverenigingen wordt, mits de aanvraag daartoe door de 

vakverenigingen tot de onderneming is gericht met inachtneming van het hierna bepaalde, vrijaf 

gegeven met behoud van het maandsalaris voor de volgende activiteiten: 

 

a. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bondscongres, bondsraad, algemene vergadering of 

het daarmee gelijk te stellen orgaan; 

b. het deelnemen aan de door de vakverenigingen georganiseerde cursussen; in dit geval zal slechts 

vrijaf gegeven worden indien de bedrijfsbelangen zich daartegen niet verzetten; 

c. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan cao-onderhandelingen. 

 

2. De in lid 1b genoemde verplichting tot het verlenen van bijzonder verlof met behoud van maandsalaris, 

is in beginsel beperkt tot twee dagen per twee jaar per negen bij de vakverenigingen georganiseerde 

werknemers. 
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Artikel 32 – Vrije uren voor oudere werknemers 
 

 

1. De werknemer die de leeftijd van 59 jaar heeft bereikt, kan op zijn verzoek per kalenderkwartaal vrije 

uren opnemen, met inachtneming van het volgende. 

 

2. De tijden waarop de werknemer de vrije uren opneemt, worden in overleg met de werkgever 

vastgesteld. 

 

3. Over de opgenomen vrije uren ontvangt de werknemer 85% van zijn maandverdienste. 

 

4. De beschikbare vrije uren bedragen voor de in het eerste lid bedoelde werknemer die op de eerste dag 

van een kalenderkwartaal de leeftijd van: 

 

• 59 jaar heeft bereikt, 32 uur per kalenderkwartaal 

• 60 jaar heeft bereikt, 56 uur per kalenderkwartaal 

• 61 jaar heeft bereikt, 80 uur per kalenderkwartaal. 

 

5. Voor de deeltijdwerknemer worden de beschikbare vrije uren, zoals vermeld onder lid 4, naar 

evenredigheid van de individuele arbeidsduur toegekend. 

 

6. De beschikbare vrije uren kunnen uitsluitend in het betreffende kalenderkwartaal worden opgenomen. 

 

7. De vrije uren mogen niet worden vervangen door een uitkering in geld. 

 

8. De aanspraak op vrije uren conform artikel 32 wordt niet gehonoreerd indien de werknemer op het 

moment van aanvraag over een verlofsaldo beschikt van 15 dagen of meer. Dit verlofsaldo kan bestaan 

uit vakantie en/of tijd voor tijd. 

Voor de deeltijdwerknemer wordt dit saldo herleid naar de individuele arbeidsduur. 
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Artikel 33 – Feestdagen 
 

1. Onder feestdagen wordt in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 

nieuwjaarsdag, beide paasdagen, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen, de door de 

overheid aangewezen dag ter viering van Koningsdag en in lustrumjaren, 5 mei ter viering van de 

nationale Bevrijdingsdag. 

 

2. Op genoemde feestdagen wordt, met uitzondering van de werknemer in een 5-ploegendienstrooster, 

normaliter niet gewerkt. 

 

3. Indien naar het oordeel van de werkgever de bedrijfsomstandigheden het toelaten, wordt aan de 

werknemer in een 5-ploegendienstrooster op de locatie IJmuiden verlof met behoud van maandsalaris 

toegestaan. Dit verlof wordt verleend voor de dienst vallende in de periode van 22.00 uur op de 

voorgaande kalenderdag tot 22.00 op de feestdag zelf; voor de diensten op nieuwjaarsdag voor de 

periode vallende tussen 14.00 uur op 31 december en 22.00 uur op nieuwjaarsdag. 
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HOOFDSTUK 9 :  ZIEKT E  EN ARBEIDSONGESCHI K THEID 
 

Artikel 34A – Arbeidsongeschiktheid waarbij de eerste ziektedag voor 1 januari 2004 is gelegen 

 

1. Indien de werknemer ten gevolge van ziekte of ongeval niet in staat is de bedongen arbeid te 

verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW; de Ziektewet (ZW) en de Wet op 

de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 

2. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende een periode van maximaal 52 weken 

70% van het maandinkomen (tot het voor de werknemer geldende maximum uitkeringsdagloon 

inzake de Ziektewet) worden doorbetaald. Daarenboven ontvangt de werknemer, in de genoemde 

periode, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen dat de werknemer zou hebben 

ontvangen in het geval van arbeidsgeschiktheid. Conform de definitie van het dagloonbesluit 

Ziektewet wordt een structureel gemiddelde overwerkvergoeding, berekend over de 13 

voorafgaande weken, verdisconteerd in dit maandinkomen. 

 

3. Aan de volledig arbeidsongeschikte werknemer zullen, na het eerste jaar van de 

arbeidsongeschiktheid, aanvullingen op de WAO-uitkering worden verstrekt tot 100% van het 

netto maandinkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen in het geval van 

arbeidsgeschiktheid. 

Voor de berekening van de aanvulling wordt uitgegaan van een ongekorte uitkering. 

De aanvullingsperiode bedraagt maximaal één jaar, gerekend vanaf het tijdstip van de aanvang 

van de WAO-uitkering. 

 

4. Aan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die in passende arbeid te werk is gesteld 

zullen, na het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid, aanvullingen op de WAO-uitkering worden 

verstrekt tot 100% van het netto maandinkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen in het 

geval van arbeidsgeschiktheid. Voor de berekening van de aanvulling wordt uitgegaan van een 

ongekorte uitkering. De aanvullingsperiode bedraagt maximaal één jaar, gerekend vanaf het 

tijdstip van de aanvang van de WAO-uitkering. 

 

5. Aan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die niet in passende arbeid te werk is gesteld 

zullen, na het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid, aanvullingen op de WAO- en WW-

uitkeringen (Werkloosheidswet) samen worden verstrekt tot 100% van het netto maandinkomen 

dat de werknemer zou hebben ontvangen in het geval van arbeidsgeschiktheid. Voor de 

berekening van de aanvulling wordt uitgegaan van een ongekorte uitkering. De aanvullingsperiode 

bedraagt maximaal één jaar, gerekend vanaf het tijdstip van de aanvang van de WAO-uitkering. 

 

6. Bij een uitkering in het kader van de WAO, beschreven bij de leden 3 t/m 5, wordt naast een 

gemiddelde overwerkvergoeding opgebouwd in het refertejaar, ook de samenlopende 

winstdeling-/spaarloonregeling verdisconteerd in de WAO-uitkering.  

 

7. De werkgever is in het kader van goed werkgeverschap gehouden een (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikte werknemer zo mogelijk passend werk aan te bieden. Indien de werkgever 

geen passend werk beschikbaar heeft, deelt hij dat schriftelijk aan de werknemer mede. 

 

8. In de onderneming bestaat een excedent Arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgekort A.O.V. De 

tekst hiervan is opgenomen in het Handboek HR. 
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9. De nadere afspraken in het kader van de wetgeving ‘Wet Verbetering Poortwachter ’ zijn 

vastgelegd in bijlage M van de CAO. 

 

10. Aan de volledig arbeidsongeschikte werknemer van 55 jaar en ouder zullen na het tweede jaar van 

arbeidsongeschiktheid aanvullingen op de WAO-uitkering worden verstrekt. 

Voorwaarden voor deze aanvulling zijn: 

 

• de werknemer dient de leeftijd van 55 jaar te hebben bereikt op de eerste dag van 

arbeidsongeschiktheid; 

•  de werknemer dient direct voorafgaande aan de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid 

zeven voorafgaande jaren werkzaam te zijn   geweest bij de onderneming (tot 1 januari 2005 

dient in plaats van ’bij de onderneming’ ook gelezen te worden ’in de Metaal- en  

Elektrotechnische Industrie’). 

 

De aanvulling bedraagt 10% van de bruto grondslag die op grond van het vroegpensioenreglement 

wordt gehanteerd voor de berekening van de vroegpensioenuitkering. 
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Artikel 34B - Arbeidsongeschiktheid waarbij de eerste ziektedag op of na 1 januari 2004 is gelegen 
 

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

arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de ZW, de WAZ en de WIA, 

voor zover hierna niet anders is bepaald.  

  

2.  Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 

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

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

werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, 

worden doorbetaald. 

 

3.  Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 

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

werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. 

 

4.  Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 

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

werknemer 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum 

dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden doorbetaald. 

 

5. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 

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

ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 70% van het 

maandinkomen. 

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

ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling en de aanvulling als genoemd 

onder a, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen, mits de werknemer voldoet aan de 

verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter.  

 

6. Bij een uitkering in het kader van de WIA, beschreven bij de leden 3 t/m 5, wordt naast een 

gemiddelde overwerkvergoeding opgebouwd in het refertejaar, ook de samenlopende winstdeling-

/spaarloonregeling verdisconteerd in de WIA-uitkering.  

 

7. Werkgever zal zich inspannen om werknemer, ongeacht of deze meer of minder dan 35% 

arbeidsongeschikt is, passend werk aan te bieden.  

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, maar geen recht hebben op een WGA-uitkering 

(omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn) blijven zo veel mogelijk in dienst van de werkgever. 

Het zal in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk blijken een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in- 

dan wel extern te re-integreren. In dergelijke situaties zal in overleg tussen Linde Gas Benelux en 

betrokkene – zo nodig bijgestaan door zijn vakbond – naar een maatwerkoplossing worden gezocht. 

 

8. Voor werknemers die vallen onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 

zal werkgever zich inspannen om passend werk aan te bieden waarbij minimaal 50% van de 

restverdiencapaciteit van werknemer gebruikt wordt.  

 

9. De werkgever heeft een WGA-hiaatverzekering afgesloten voor haar werknemers. 

Deze verzekering dekt een eventuele inkomensterugval indien de werknemer bij een 

arbeidsongeschiktheid van meer dan 35% zijn restcapaciteit voor minder dan 50% benut. De premie 
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voor deze verzekering komt voor rekening van Linde Gas Benelux. 

 

10. De nadere afspraken in het kader van de wetgeving “Wet Verbetering Poortwachter” zijn vastgelegd in 

bijlage M van de CAO. 
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HOOFDSTUK  10: DIVERSEN  
 

Artikel 35 – Fusie, reorganisatie, sluiting en inschakeling van adviesbureaus 

 

1. Fusie, reorganisatie en sluiting 

Met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit respectievelijk de SER fusiegedragsregels, 

de Wet op de Ondernemingsraden en de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag) dient de werkgever 

die overweegt: 

 

• een fusie aan te gaan 

• een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of 

• de personeelsbezetting ingrijpend te herzien 

, hierbij de sociale gevolgen te betrekken. 

 

2. De werkgever zal de vakverenigingen, de Ondernemingsraad en de betrokken  werknemers tijdig 

inlichten omtrent de overwogen  maatregelen. Met de  vakverenigingen zal overleg gepleegd worden 

over de eventueel daaruit  voortvloeiende sociale gevolgen, in de vorm van een sociaal plan. 

 

3. In dit sociaal plan wordt aangegeven met welke belangen van werknemers in het bijzonder rekening 

moet worden gehouden, en welke voorzieningen in verband daarmee kunnen worden getroffen. 

 

4. Op verzoek van de vakverenigingen kan, inzake de herplaatsbaarheid van de betreffende werknemers, 

het UWV Werkbedrijf betrokken worden. 

 
5. Inschakeling adviesbureaus 

a) Met inachtneming van het bepaalde in de wet op de Ondernemingsraden zal de werkgever bij het 

inschakelen van een adviesbureau, met als doel een onderzoek in te stellen in de organisatie van 

de werkgever, vooraf overleg plegen met de Ondernemingsraad en de vakverenigingen inlichten, 

indien daarbij arbeidsplaatsen van werknemers zijn betrokken. 

 

b) De uitvoering en wijze van informatievoorziening over dit onderwerp naar de werknemers vormt 

een punt van overleg met de Ondernemingsraad. 
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Artikel 36 – Overgangsregeling levensloop 
 
 

Sinds de afschaffing van de levensloopregeling per 1 januari 2012, geldt voor een bepaalde groep 

deelnemers nog de overgangsregeling levensloop.  

De volledige tekst van deze overgangsregeling is opgenomen in het Handboek HR. 
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Artikel 37 – Bondswerk in de onderneming 
 

1. De vakverenigingen delen de werkgever schriftelijk mede welke van haar leden van het personeel deel 

uitmaken van de besturen van de bedrijfsledengroepen en houden de werkgever op de hoogte van 

mutaties in de besturen. 

 

2. De werkgever zal ervoor zorgdragen dat de positie bij de onderneming van de bestuursleden van de 

bedrijfsledengroep uitsluitend zal worden beïnvloed door de naleving van de rechten en verplichtingen 

op basis van hun arbeidsovereenkomst en derhalve niet door hun optreden als bestuurslid van de 

bedrijfsledengroep. 

 

3. De werkgever stelt vergaderruimte beschikbaar: 

 

• ten behoeve van vergaderingen van het bestuur van de bedrijfsledengroep; 

• ten behoeve van een spreekuur waarop een lid van het bestuur van de bedrijfsledengroep contact 

kan hebben met de individuele leden van de bedrijfsledengroep. 

 

De vergaderruimte dient tijdig besproken te worden. 

 

4. In de regel zullen de activiteiten in het kader van het vakverenigingwerk in de eigen tijd 

van betrokkenen plaatsvinden. 

 

5. In de navolgende gevallen kan – mits het werk het toelaat en tijdig aangevraagd – afgeweken worden 

van hetgeen is gesteld in lid 4 van dit artikel: 

 

• ten aanzien van de voorzitter van de bedrijfsledengroep ter zake van incidentele, individuele 

contacten met de overige bestuursleden van de bedrijfsledengroep en de vakbondsleden, die 

zitting hebben in de Ondernemingsraad; 

• ten aanzien van de voorzitter van de bedrijfsledengroep, die telefonisch of indien noodzakelijk op 

het bedrijf contact kan hebben met de bezoldigde vakbondsbestuurder; 

• ten aanzien van de voorzitter van de bedrijfsledengroep voor het houden van het spreekuur ten 

behoeve van individuele leden. 

 

6. Het bestuur van de bedrijfsledengroep kan voor het doen van huishoudelijke mededelingen zoals 

vakbondsbijeenkomsten en wijzigingen in de bestuurssamenstelling, gebruik maken van de 

publicatieborden. 

 

7. Voor genoemde huishoudelijke mededelingen kan gebruik worden gemaakt van de 

reproductieapparatuur van de werkgever. 

 

8. Linde Gas Benelux biedt de faciliteit aan waardoor de vakbondscontributie van de leden van de 

vakbonden op een fiscaal gunstige wijze worden verrekend. 

De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt door de afdeling Salarisadministratie. 
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Artikel 38 – Overlijdensuitkering 
 

1. De nagelaten betrekkingen van de werknemer hebben recht op een overlijdensuitkering. 

 

2. Deze uitkering is gelijk aan het bedrag van het maandinkomen, vermeerderd met de vakantietoeslag, 

wat de werknemer zou hebben ontvangen vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag van de 

2e maand na die waarin het overlijden plaatsvond. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht hetgeen 

de nagelaten betrekkingen bij overlijden toekomt op grond van de ZW en de Wulbz (Wet uitbreiding 

loondoorbetalingverplichting bij ziekte).  

 

3. De werkgever is geen uitkering verschuldigd, indien de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het 

overlijden door toepassing van artikel 7:629 lid 3 BW geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 

7:629 lid 1 BW, of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestond op een uitkering op grond 

van de sociale verzekeringswetten als hiervoor genoemd in lid 2 (zie ook artikel 7:674 lid 5 BW). 

 

4. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan: 

• de langstlevende echtgenoot of echtgenote (mits niet duurzaam gescheiden); 

• niet gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een 

gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het eerste- of tweede graad verwanten betreft; 

• indien er geen langstlevende echtgenoot of echtgenote is: de minderjarige kinderen van de 

overledene; 

• indien het voorgaande niet van toepassing is: degene met wie de overledene in gezinsverband 

samenwoonde en voor wie hij of zij grotendeels (meer dan de helft) in de kosten van 

levensonderhoud voorzag. 
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Artikel 39 – Pensioen (en. VPL) 
 

1. In de onderneming bestaat een pensioenregeling. 

 

2. Deze regeling is neergelegd in een pensioenreglement. Het meest actuele door partijen goedgekeurde 

reglement is beschikbaar via HR Plaza.  

 

3. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht voor de werknemer in dienst bij Linde Gas Benelux. 

 

4. De uitvoering van de pensioenregeling ligt bij een externe partij. 
 

5.  Vanaf 1 juni 2017 zullen eventuele premiestijgingen van de pensioenpremie voor 65% voor rekening 

van Linde komen en 35% voor rekening van de werknemer.  

 

6.  De VPL-regeling wordt onvoorwaardelijk gemaakt met ingang van 1 januari 2018, in plaats van 1 januari 

 2021. Dit betekent dat er met het bedrag dat de werkgever tot nu toe heeft gereserveerd, voor de 163 

 deelnemers per 1 januari 2018 ouderdoms- en partnerpensioenrechten zullen worden ingekocht.  

 De exacte hoogte van het percentage van de voorwaardelijke pensioenrechten dat per 1 januari 2018 

 zal worden ingekocht verschilt per deelnemer. Dit is afhankelijk van het bedrag dat de werkgever  

 beschikbaar heeft gesteld en de leeftijd van de deelnemer. 

 

7. Partijen zijn overeengekomen dat de pensioenrichtleeftijd vanaf 1 januari 2018 op 68 jaar is gesteld. 
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Bijlage A – Protocol van afspraken 
 
I. 
 
1. Looptijd 
 Looptijd is van 1 juni 2017 t/m 31 mei 2019 
 
2. Structurele verhoging 
 2,5% per 1 juni 2017 
 2,0% per 1 juni 2018 
 
3. Pensioenpremie 
 In het geval toekomstige stijging(en) van de pensioenpremie wordt de volgende verdeling gehanteerd. 

65% van de premiestijging komt voor rekening van Linde, 35% voor rekening van de werknemer. 
 
4. VPL-regeling 

 De VPL-regeling wordt onvoorwaardelijk gemaakt met ingang van 1 januari 2018, in plaats van 1 januari 
2021. Dit betekent dat er met het bedrag dat de werkgever tot nu toe heeft gereserveerd, voor de 163 
deelnemers per 1 januari 2018 ouderdoms- en partnerpensioenrechten zullen worden ingekocht.  

 De exacte hoogte van het percentage van de voorwaardelijke pensioenrechten dat per 1 januari 2018 
zal worden ingekocht verschilt per deelnemer. Dit is afhankelijk van het bedrag dat de werkgever 
beschikbaar heeft gesteld en de leeftijd van de deelnemer.  

 
5. WGA-premie 
 Linde continueert de afspraken m.b.t. premiebetaling van de WGA gedurende de looptijd van deze cao.  
 De gehele premie komt voor rekening van Linde. 
 
6. Solidariteitsfonds 

 Gedurende de looptijd van de cao wordt de bijdrage van Linde in het solidariteitsfonds als volgt 
gecontinueerd.  

  FNV  € 4.000,--  
  CNV  € 2.000,-- 
  De Unie  € 1.000,-- 
 
7. Bijdrageregeling 

 Linde continueert de bijdrage per werknemer aan de vakorganisaties om de cao-onderhandelingen 
mogelijk te maken. 

  
8. Mantelzorg 

 Om mantelzorg te kunnen borgen binnen de organisatie, neemt Linde de volgende tekst in de cao op: 
‘Steeds meer medewerkers hebben mantelzorgtaken. Cao-partijen vinden een goede balans tussen 
verplichtingen op het werk en privé (als mantelzorger) van belang en deze balans zou waar nodig 
onderwerp van gesprek moeten zijn tussen medewerker en leidinggevende. In de dialoog tussen 
medewerker en leidinggevende komt aan de orde hoe de medewerker invulling kan geven aan de 
combinatie werk en mantelzorg’.  

 
9. Duurzame inzetbaarheid 

 Er komt een plan van aanpak met tijdpad/tijdplanning waarin aanbevelingen van de werkgroep 
duurzame inzetbaarheid zijn opgenomen. In het periodieke overleg met de vakorganisaties zal het 
onderwerp en de planning een vast onderwerp op de agenda zijn. In 2018 zal het periodieke overleg om 
de 3 maanden worden gehouden. 

 Werknemers worden in de gelegenheid gesteld om een keer per vijf jaar een financiële foto te laten 
maken bij een door Linde ingeschakeld extern bureau. 

 
10. Generatiepact 

 Linde  start per 1 april 2018 met een pilot generatiepact op de locatie IJmuiden bestemd voor 
werknemers van 63 jaar of ouder, in de looptijd van deze cao. Uitgangspunt is een regeling 
vergelijkbaar met het generatiepact van Tata Steel, maar wel passend bij de mogelijkheden van Linde. 
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 Primair wordt hierbij gekeken naar ‘duobanen’, twee werknemers die beiden 50% willen gaan werken 
tegen 70% salaris en 80% pensioen met inlevering van leeftijdsdagen en (indien van toepassing) Adv-
dagen. Daarnaast de optie 50% werken, 75% salaris en 100% pensioenopbouw waarbij naast 
leeftijdsdagen en Adv-dagen de werknemer verlofdagen uit zijn saldo inlegt. De opengevallen 
arbeidsplaats kan worden opgevuld door een nieuw aan te trekken medewerker (herbezetting).  

 De werknemer kan maximaal 4 jaar deelnemen aan het generatiepact. Er worden ook bindende 
afspraken gemaakt over opname van het resterende verlof tot aan de pensioen/AOW-datum. 

 Nadere invulling zal in de maanden januari en februari met onder andere de vakbonden worden 
besproken. 

 
 
 
II.  Cao met looptijd 1 juni 2012 tot 1 juni 2014 
 

1. Looptijd 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juni 2012 en eindigt van rechtswege op 31 mei 2014, 

zonder dat opzegging is vereist. 

 

2. Algemene loonsverhoging 

De salarisschalen, de salarissen, de vaste salaristoeslagen en de minimumvakantietoeslag zullen als 

volgt worden verhoogd: 

 

• per 1 januari 2013: met 2,0% 

• per 1 juni  2013:  met 2,0% 

 

Eenmalige uitkering: 

 Een éénmalige uitkering van 2,0% over een bedrag ter grootte van zeven maandsalarissen van de 

maand december 2012, te betalen in de maand januari 2013. 

De berekening hiervan is naar rato van het aantal maanden dienstverband tussen 1 juni 2012 en 31 

december 2012. De medewerker die na 1 juni 2012 het dienstverband heeft beëindigd komt tevens in 

aanmerking voor deze eenmalige uitkering.  

 

3. Pensioen 

a. Protocolafspraak cao 1 juni 2009 t/m 31 mei 2011 

 

Op 15 mei 2009 heeft het pensioenfondsbestuur van de Stichting Pensioenfonds nv Linde 

Gas Benelux de deelnemers geïnformeerd over de financiële crisis en de gevolgen voor het 

pensioen. De gevolgen zijn er met name voor de dekkingsgraad en de indexatie. CAO 

partijen onderkennen de ernst van de situatie en hebben de volgende afspraken hierover 

gemaakt: 

In 2011 stort Linde Gas Benelux een extra bijdrage in de pensioenreserves van 

pensioenfonds Linde Gas Benelux ter grootte van 0,5% pensioenpremie over de 

pensioengrondslag van alle deelnemers in de pensioenregeling van LGB van geheel 2011. 

(Dit komt overeen met 0,4% van de loonsom). 

Gedurende de looptijd zal er een studie verricht worden door CAO-partijen naar de 

problematiek met betrekking tot de indexatie in relatie tot de inhoud van de 

pensioenregeling (en de daarin gemaakte keuzes) en in relatie tot de financiële situatie 

van het fonds.  

 

b. Protocolafspraak cao 1 juni 2011 t/m 31 mei 2012 

 

Continuering pensioenafspraak 2011 met één jaar voor 2012. 



        CAO Linde Gas Benelux B.V.  -  looptijd 1/6/2017 t/m 31/5/2019 58  

De werknemersbijdrage voor pensioenen in het Pensioenfonds LGB zal    gehandhaafd 

blijven op het niveau 2010. Dit is 11.87% van de pensioengrondslag op basis van de 

gecontinueerde verlaagde franchise.  

De aanvulling boven de werknemersbijdrage, tot de voor 2012 benodigde premie 

(premieberekening door Towers Watson zoals vastgelegd in de ABTN), zal voor rekening 

komen van Linde. 

Partijen zullen in 2012 overleggen over een toekomstbestendige pensioenregeling. 

Dekkingsituatie Linde Pensioenfonds. 

Indien de situatie op 31 december 2011 zodanig is dat het Linde Pensioenfonds  

achterloopt op het herstelplan, zoals goedgekeurd door DNB, zullen partijen in overleg 

treden 

 

c. Protocolafspraak cao 1 juni 2012 t/m 31 mei 2014 

      1.De pensioenpremie 

De totale premie voor 2013 en 2014 zal worden vastgesteld conform het voorstel van het 

Pensioenfonds Linde Gas Benelux, hierna te noemen pensioenfonds LGB, voor een (gedempte) 

kostendekkende premie, die bijdraagt aan herstel voor deze jaren. 

De werknemersbijdrage voor de basisregeling zal in 2013 en 2014  vastgesteld blijven op het niveau 

2010.  

Dit is 9,94% van de pensioengrondslag op basis van de gecontinueerde verlaagde franchise.  

Daarnaast is in 2012 nog een werknemerspremie voor de overgangsregeling (15 jaars inkoop) van 

1,93% betaald. Deze premie wordt in 2013 vastgesteld op 1%. 

Vanaf 2014 zal deze premie voor rekening van Linde Gas Benelux komen. 

 

2. De pensioenregeling 

De pensioenregeling van het pensioenfonds LGB wordt met ingang van 1-1-2013 als volgt aangepast: 

- De pensioenleeftijd voor nieuwe opbouw gaat naar 67 jaar (was 65 jaar) 

- Het opbouwpercentage wordt 2,15% (was 2,25%) 

 

3. AGA en Farmadomo 

- De pensioenregelingen van AGA en Farmadomo worden vanaf 1 januari 2013 gelijkgesteld aan de 

regeling van het pensioenfonds LGB. De uitvoering hiervan zal tevens geschieden door het 

pensioenfonds LGB.  

Het werknemersdeel van de pensioenpremie van ex-AGA medewerkers zal in 2013  8,52% bedragen 

en voor Farmadomo is dit percentage voor 2013  8,72%. Vanaf 2014 geldt voor zowel ex-AGA als 

Farmadomo het 9,94% niveau. 

Het pensioengevend salaris zal door deze overgang geen wijziging ondergaan. 

Dit betekent voor ex-AGA dat de 13e maand onderdeel uitmaakt van het pensioengevend salaris.  
 

- Indexatie 

AGA 

Linde zal haar verplichtingen nakomen ten aanzien van de onvoorwaardelijk toegekende indexaties in 

het AGA pensioenreglement. 

Vanaf 1-1-2013 geldt voor ex-AGA het (aangepaste) Linde pensioenreglement.  

De voorwaardelijke indexaties over de opgebouwde rechten binnen het AGA pensioenreglement 

alsmede over de op te bouwen rechten binnen het Linde pensioenfonds zullen, indien van toepassing, 

worden geregeld/uitgevoerd binnen het Linde pensioenfonds. 

F ARMADOMO 

Na beëindiging van het contract met Zwitserleven blijft de verzekeraar indexaties toekennen over de 

opgebouwde rechten indien de overrente van de jaarlijkse winstdeling van de verzekeraar voldoende 



        CAO Linde Gas Benelux B.V.  -  looptijd 1/6/2017 t/m 31/5/2019 59  

blijkt. De uitvoeringskosten die de verzekeraar moet maken worden hierin verwerkt en zijn hoger na 

beëindiging van het contract. 

De koopsomcompensatieregeling en een mogelijk verschil in indexatie-uitkomst zullen nader worden 

bestudeerd. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden betrokken in het overleg genoemd bij 1d. 

Het bestuur van het pensioenfonds LGB zal toezien op de juistheid van uitvoering van bovenstaande 

indexatieregelingen (AGA en Farmadomo). 

 

4. Overleg over toekomstbestendige pensioenregeling 

Partijen zullen in 2014 overleggen over een toekomstbestendige pensioenregeling die ingaat per 1 

januari 2015. 

 

5. Dekkingsituatie pensioenfonds LGB 

Indien de situatie op 31 december 2012 en/of 31 december 2013 zodanig is dat het pensioenfonds LGB 

de pensioenrechten per 1 april 2013 en/of 1 april 2014 kort, zullen partijen in overleg treden om te 

bezien of er mogelijkheden zijn om deze korting door het pensioenfonds LGB, ongedaan te maken. Dit 

overleg zal worden gekoppeld aan het overleg over een toekomstbestendige pensioenregeling, 

genoemd in lid c4.  

 

4. Excellente medewerkers en ontwikkeling  

 

De HPO ambitie vraagt een focus van alle medewerkers om zich te committeren aan het leveren van 

excellente prestaties naar vermogen. Dit veronderstelt een bereidheid bij onze medewerkers om 

continu te willen leren, veranderen en verbeteren en klaar voor de toekomst te willen zijn; kortom 

vitaliteit. Omdat onze medewerkers het verschil maken en onze medewerkers groei realiseren, willen 

wij ons in de komende periode focussen op onze excellente medewerkers.  

In onze optiek zijn excellente medewerkers een absolute voorwaarde om te komen tot een HPO, maar 

ook nadrukkelijk met een toenemend aantal kansen voor onze medewerkers w.o. inzicht in onze 

talenten binnen de onderneming met de bedoeling hier systematisch naar te kijken. 

 

Doordat medewerkers in de toekomst langer door moeten werken wordt het belang van individuele 

ontwikkeling steeds belangrijker. Ontwikkeling van medewerkers levert een win-win situatie op: voor 

de organisatie en voor de medewerker. 

De ontwikkeling van medewerkers is een continu proces wat niet ophoudt. Pas als dit proces 

voortdurend in beweging is, zijn medewerkers van Linde Gas Benelux in staat om ook in de toekomst 

zinvol en bevlogen hun werk te blijven doen. Maar ontwikkeling beperkt zich zeker niet tot de functie 

die men op dat moment vervult, maar kan ook gericht zijn op een toekomstig te vervullen functie 

binnen of buiten de Linde organisatie.   

 

Bovenstaande visie leidt tot de formulering van het volgende beleid: 

 

• Opleidingen die door Linde Gas Benelux worden geïnitieerd, individueel of groepsgericht 

zijn voor rekening van LGB. 

 

• In de jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus die met alle medewerkers wordt 

gehouden, is het onderdeel ontwikkeling een prominent onderdeel.  

Wensen, ambities en mogelijkheden voor doorgroei, verbreding en/of promotie worden 

hierin besproken en geconcretiseerd. 

Partijen hebben vastgesteld dat met name opleidingen gericht op ontwikkeling en 

employability, prioriteit verdienen. 

In dit kader is afgesproken dat niet functiegerichte opleidingen of trajecten die passen en 
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worden overeengekomen in de functionerings- en beoordelingscyclus, gehonoreerd zullen 

worden. 

In de situatie dat de medewerker er niet uitkomt met de leidinggevende, kan HR 

ingeschakeld worden. 

 

• De opleidingsbehoefte wordt vastgesteld aan de hand van de volgende criteria 

 

: wat zijn de (samenhangende) belangen zowel voor de organisatie als voor de 

  medewerker 

: passendheid qua competenties en vaardigheden 

: passend in het opleiding- en ontwikkelingsplan van de medewerker 

: passend in de levensfase waarin de medewerker zich bevindt 

: passend voor de huidige functie 

: passend voor een toekomstige functie binnen of buiten LGB 

: passendheid qua tijd en kosten 

 

Indien de ontwikkelafspraak leidt tot de vaststelling van een concrete opleidingsbehoefte, 

dan wordt dit vermeld op het formulier behorend bij de functionerings en 

beoordelingscyclus. 

 

• Om het belang van opleiding en ontwikkeling te benadrukken en in algemene zin te 

stimuleren, worden met ingang van januari 2012 per kalenderjaar per medewerker twee 

scholingsdagen toegekend.  

De scholingsdagen zijn maximaal drie kalenderjaren houdbaar. 

 

• Opleiding en ontwikkeling is hiermee in alle facetten nadrukkelijk verankerd in de 

functionering en beoordelingscyclus. 

Het hiervoor geformuleerde beleid omvat de eerdere gemaakte afspraken over 

inzetbaarheid, employability en pop (persoonlijk ontwikkelingsplan). 
 

• Om medewerkers een grotere kans te geven op de arbeidsmarkt, een verbeterd inzicht te 

krijgen in de eigen loopbaanontwikkeling en een optimale afstemming met de 

competenties te bewerkstelligen, heeft de medewerker van LGB de mogelijkheid om eens 

per drie jaar een loopbaanscan te laten uitvoeren. 

 

Voorwaarde is dat dit besproken en overeengekomen is in functioneringsgesprek, waarbij 

het initiatief bij de medewerker ligt. 

De kosten van de loopbaanscan zijn voor rekening van Linde Gas Benelux, de benodigde 

tijd is onderdeel van de eerder toegekende twee scholingsdagen. 

 
 

5. Solidariteitsfonds 

Gedurende de looptijd van de CAO ontvangt FNV Bondgenoten € 4.000,--, CNV Vakmensen € 2.000,-- 

en De Unie € 1.000,-- ten behoeve van hun solidariteitsfondsen. 

 

6. AWVN bijdrageregeling 

Linde Gas Benelux zal zich gedurende de looptijd van de CAO conformeren aan de AWVN- 

bijdrageregeling aan de vakorganisaties 

 

7. WGA premie 
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Partijen spreken af om de gedifferentieerde WGA premie gedurende de looptijd van de CAO niet te 

verhalen op de werknemers. 

 

8. Uitwerking werkkostenregeling 

Indien LGB ter voorbereiding op de overgang naar de werkkostenregeling voornemens is om te 

besluiten de fiscale behandeling van de vakbondscontributie anders (dan nu gebruikelijk is) in te gaan 

regelen, dan zal LGB hierover in contact treden met de vakorganisaties.  

 

9. Interpretatie CAO tekst art. 13 in relatie tot leeftijd 55 jaar 

 

Partijen spreken af de huidige tekst in de CAO niet te wijzigen.  

Indien zich praktijksituaties op afdelingsniveau voordoen die in het reguliere overleg tussen 

leidinggevende en medewerkers, niet naar tevredenheid van betrokkenen kunnen worden opgelost, 

dan zal de directeur HR hierover contact hebben met de betreffende vakbondsbestuurder. 

Bij het bespreken van de bovengenoemde praktijksituaties heeft de lokale HR manager een 

adviserende rol. 

 

 

 
III.  Onderhandelingsresultaat voor de verlenging van de CAO van LGB met looptijd 1 juni 2014 tot 1 jun i 
2016 
 

1. Structurele loonsverhoging 

 

2,25% per 1 juni 2014 

 2,00% per 1 juni 2015 

 

2. Buitenlandvergoeding 

 

Artikel 23 lid 9 van de Cao Linde zal als volgt gaan luiden: 

“De gemaakte afspraken hebben betrekking op medewerkers wiens functie conform de ORBA 

systematiek  is ingedeeld in de functiegroepen 10 en lager: 

De chauffeurs bulkwagen en mini-bulk, de medewerkers Productie en Maintenance/Technische 

dienst IJmuiden en Botlek en het  kantoorpersoneel  

 

De buitenlandvergoeding geldt onder de volgende voorwaarden: 

a. Verblijf in België en Luxemburg: 

Bij minimaal drie nachten aaneengesloten bedraagt de vergoeding per nacht € 30,-- bruto. 

De nacht vangt aan om 00:00 uur. 

 

b. Verblijf in een land buiten de Benelux 

De vergoeding per nacht bedraagt €30,-- bruto. 

De nacht vangt aan om 00:00 uur. 

 

3. Pensioenen 

 

• Opbouw ouderdomspensioen 2015 naar 1.875% (2014 = 2.15%) 

• Opbouw Partnerpensioen 2015 ongewijzigd 1.225%  

• (AOW) Franchise 2015 naar € 12.552,- (2014 = € 13.449,-) 

• De werknemersbijdrage blijft gehandhaafd op 9,94% 
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• Begrenzing opbouw tot salaris € 100.000,- 

• Een eenmalige storting van 9,468 miljoen Euro door Linde voor toekomstige indexaties 

werknemers en inkoop onvoorwaardelijke toezeggingen 

• Kosten voor overgang naar PGB en liquidatie eigen pensioenfonds (ingeschat op 1,2 miljoen 

euro) komen voor rekening van Linde. 

 

• Toezeggingen uit de VPL regeling blijven onverkort gehandhaafd. 

• Voorwaardelijke toezeggingen (OOP en TPP) worden “verplichtingen neutraal” omgezet naar 

onvoorwaardelijke toezeggingen (m.a.w. hieruit komen geen additionele kosten voort). Wijze 

van omzetten in overleg nader te bepalen. 

  

4. WWZ 

 

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de WWZ per 1 januari 2015 willen wij art. 6 lid 3, 3e 

bullet als volgt wijzigen: “3 maanden” wijzigt in “6 maanden”. 

 

5. Koningsdag 

 

De in art. 33 genoemde Koninginnedag wordt gewijzigd in Koningsdag. 

 

6. Beloning uitzendkrachten 

 

De beloning van uitzendkrachten binnen LGB zal vanaf dag 1 plaatsvinden conform de cao van LGB 

(art. 15 lid 7 van de cao LGB). 

 

7. Solidariteitsfonds 

 

De huidige regeling wordt gecontinueerd. Gedurende de looptijd van de CAO ontvangt FNV 

Bondgenoten € 4.000,--, CNV Vakmensen € 2.000,-- en de Unie € 1.000,--. 

 

8. Looptijd 

 

De looptijd is van 1 juni 2014  t/m 31 mei 2016. 

 

9. WW Afspraken 

 

Cao-partijen spreken de intentie uit om na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige 

arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en inrichting WW” en nadat het Stichting van de Arbeid-advies 

(StvdA) aan sociale partners met betrekking tot de reparatie van de WW in de cao is afgerond, met 

elkaar in overleg te treden omtrent de eventuele uitvoering hiervan. 

 

Overige aanvullende afspraken 

 

1. WGA Premie 

 

Werkgever zal gedurende de looptijd van deze CAO de gedifferentieerde WGA-premie niet 

verhalen op de werknemers. 

 

 

2. Duurzame inzetbaarheid 
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Duurzame inzetbaarheid is zeker niet alleen van toepassing op ouderen. Alle werknemers moeten 

 zich  

blijven ontwikkelen zodat ze enerzijds voorbereid zijn op langer doorwerken door een hogere 

pensioen/aow leeftijd, en anderzijds aantrekkelijk blijven voor hun werkgever en op de 

arbeidsmarkt. Werknemer en werkgever zijn verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en 

vakmanschap, daarbij gefaciliteerd door hun werkgever. Daarbij hoort ook een gezonde levensstijl 

en een gezonde werkvloer. Werkgevers en vakbonden bij Linde Gas Benelux (hierna te noemen: 

partijen) hebben afgesproken om samen duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Onderwerpen zijn 

scholing, loopbaanbeleid, baanmobiliteit, van werk- naar werktrajecten en dergelijke. Maar ook 

het bevorderen van gezondheid en vitaliteit. Partijen komen overeen een werkgroep Duurzame 

Inzetbaarheid in te stellen om aspecten en consequenties van leeftijdsbewust personeelsbeleid in 

kaart te brengen en mogelijke concepten/ideeën voor cao-onderhandelingen te formuleren. 

 

IV .Onderhandelingsresultaat voor de verlenging van de CAO van LGB met looptijd 1 juni 2016 tot 1 juni 

2017 

 

1. Duurzame inzetbaarheid 

 

Uitvoering zal worden gegeven aan de gemaakte afspraak tijdens de vorige cao onderhandelingen (cao 

2014-2016). Duurzame inzetbaarheid is een thema wat niet alleen van de werkgever en de vakbonden is, 

maar het is een thema dat ons allen raakt. Het betrekken van alle medewerkers is essentieel. Er zal een 

werkgroep in het leven worden geroepen. In een co-creatie van vakbonden, OR en werkgever zullen 

medewerkers op het onderwerp duurzame inzetbaarheid worden bevraagd, anoniem, middels het 

uitzetten van een enquête. De werkgroep zal de uitkomsten analyseren en zal aanbevelingen doen aan 

vakbonden, OR en werkgever. Deze aanbevelingen zullen onder andere worden meegenomen in de cao 

onderhandelingen voor de cao 2017 en volgende.  In september 2016 zal een start worden gemaakt met 

de werkgroep duurzame inzetbaarheid. Dit project zal worden begeleid door een externe deskundige. 

 

2. 3e WW jaar 

 

De afspraken zoals verwoord in het cao akkoord van de cao 2014 – 2016 zullen worden gehandhaafd. 

Partijen zullen met elkaar om tafel gaan zitten zodra meer bekend is.  

 

3. WGA premie 

 

Partijen spreken af om de gedifferentieerde WGA –premie gedurende de looptijd van de CAO niet te 

verhalen op de werknemers. 

 

4.  Solidariteitsfonds 

 

De huidige regeling wordt gecontinueerd. Gedurende de looptijd van de CAO ontvangt FNV Industrie   € 

4.000,--, CNV Vakmensen € 2.000,-- en de Unie € 1.000,--. 

 

5. AWVN Bijdrage regeling 

 

Deze regeling wordt gedurende de looptijd van de CAO ongewijzigd gehandhaafd. 
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6. Looptijd 

 

De looptijd is van 1 juni 2016  t/m 31 mei 2017. 

 

7. Inkomen 

 

Per 1 juni 2016 vindt een initiële loonsverhoging van 1,75% plaats. 

 

8. Pensioenpremie 

 

In 2017 zal PGB de basis pensioenpremie naar alle waarschijnlijkheid verhogen met 2,5% (van 21,5% naar 

24%). Deze kosten zullen door werkgever worden gedragen. 
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Bijlage B – Referentieraster ORBA functiewaardering 

 

 

 

 
01  

Operations 

 
02  

Techniek & 
service 

 
03 

 Commercie 

 
04  

Kwaliteit/veiligheid/stafafdeling 

14 
270-
300 

   08.52.33.10 Manager fin. & controle N  

13 
245-
269,5 

04.10.41.10 Plant 
manager Ei  
08.12.27.10 Manager 
logistiek N  

 09.31.72.10 
Verkoopleider S  
 

09.54.37.22 HR manager S  
 

12 
220-
244,5 

 07.20.69.13 Hoofd 
bedrijfsbureau IJ  
 

09.33.21.20 
Strategisch inkoper S  
09.31.66.23 Senior 
productspecialist S  
 

 

09.40.65.23 Quality manager S  
 

11 
200-
219,5 

03.10.66.12 Hoofd 
productie &  
                     
laboratorium D   
07.11.51.10 
Teamleider IJ  
 

19.20.42.11 
Operations manager 
LNS   
07.20.69.31 
Specialist IJ  
07.20.67.11 
Coördinator W IJ . 
 

09.31.72.20 
Accountmanager IS&G 
S  
 
 
 

 

 
10 

180-
199,5 

 

02.11.53.11 Wachtchef 
Botlek  
07.10.51.20 
Productieadministrateur 
IJ 
 

09.20.29.22 
Projectengineer S  
 

08.32.47.21 
Productspecialist N  
06.31.56.20 Applicatie 
engineer; Cryogeen  
                     specialist 
H  
 

09.53.19.20 SAP business consultant S  
09.51.27.20 Managementassistente  S  
04.40.55.21 RA officer Ei  
09.40.65.20 H&S advisor S  
08.52.35.12 Chef financiële administratie  
N 
 

 
9 

160-
179,5 

08.12.20.12 Chef 
centraal magazijn N  
09.12.18.13 
Teamleider  
bulktransport Bo  
08.12.50.14 Planner N  
07.11.51.21 Hoofd 
processregelaar IJ  
 
 
 

09.20.62.14 
Voorman 
binnenmontage &  
                     
magazijn S  
 

09.31.72.13 
Teamleider retail 
frontoffice I&SG 
 

07.51.38.20 Managementassistente IJ  
 

 
8 

140-
159,5 

04.10.55.22 QC analist 
Ei  
 

19.20.42.20 
Supervisor LNS  
07.20.29.35 
Technicus 
elektrotechniek IJ 
                      
 
 

09.33.21.21 
Operationeel inkoper S  
 

 

 
7 

120-
139,5 

03.10.66.20 Chemisch 
analist D  
07.11.51.22 Allround 
procesregelaar IJ  
 

03.20.52.21 
Onderhoudsmonteur 
D  
 

09.31.73.25 Medew. 
frontoffice klein I&SG  
06.31.43.22 Adviseur 
Cryogene producten H  
 

09.53.19.21 SAP beheerder S  
09.52.25.22 Debiteurenbewaker S  
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01  

Operations 

 
02  

Techniek & 
service 

 
03 

 Commercie 

 
04  

Kwaliteit/veiligheid/stafafdeling 

 
6 

100-
119,5 

 

08.12.50.21 
Medewerker medische 
techniek 
                    A N  
09.12.18.20 Chauffeur 
bulktransport S  
 

08.20.71.24 
Medewerker 
technische dienst   
                     N  
 

 04.52.10.22 Office assistant Ei  
 

 
5 

80-
99,5 

 

04.11.51.22 Operator 
vulhal Ei  
10.12.22.21 
Meewerkend voorman 
intern  
                    transport 
Sp  
 

 08.31.72.24 
Medewerker 
dossierbeheer/ 
                     
backoffice N  
 

03.40.52.21 Kwaliteitscontroleur D  
 
 

 
4 

60-
79,5 

 

08.12.50.22 
Transportmedewerker 
N  
03.12.40.25 Medew. 
intern transport D  
01.11.28.20 Medew. 
productie droogijs A  
 

  09.51.31.23 Medew. 
communicatiecentrum S 
 

 
 

3 
40-
59,5 

 

   08.51.32.21 Medew. huishoudelijke dienst 
N  

 
2 

20-
39,5 

 

    

 
1 
0-

19,5 
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Bijlage C –  Salarisschalen niet vakvolwassenen Schaal 1 juni 2017 (inclusief 2,5%) 

 
verhoging

102,50%

Salarisgroep Beoordeling

Leeftijd 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2 5 1.167       1.393       1.616          1.845       2.069       2.288       -                -                -                -                

4 1.167       1.393       1.616          1.845       2.069       2.288       -                -                -                -                

3 1.138       1.355       1.575          1.794       2.011       2.227       -                -                -                -                

2 1.106       1.317       1.530          1.738       1.951       2.170       -                -                -                -                

1 1.073       1.278       1.487          1.696       1.903       2.105       -                -                -                -                

-                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                

3 5 1.197       1.424       1.652          1.872       2.095       2.321       2.549       -                -                -                

4 1.197       1.424       1.652          1.872       2.095       2.321       2.549       -                -                -                

3 1.167       1.382       1.606          1.826       2.040       2.259       2.477       -                -                -                

2 1.132       1.348       1.560          1.774       1.986       2.198       2.411       -                -                -                

1 1.101       1.310       1.517          1.721       1.928       2.134       2.346       -                -                -                

-                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                

4 5 1.252       1.473       1.700          1.920       2.146       2.373       2.599       2.627       -                -                

4 1.252       1.473       1.700          1.920       2.146       2.373       2.599       2.627       -                -                

3 1.215       1.432       1.655          1.871       2.090       2.309       2.531       2.556       -                -                

2 1.179       1.394       1.607          1.816       2.032       2.243       2.457       2.485       -                -                

1 1.149       1.355       1.562          1.767       1.977       2.184       2.390       2.419       -                -                

-                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                

5 5 -                1.533       1.760          1.986       2.211       2.432       2.668       2.701       2.730       -                

4 -                1.533       1.760          1.986       2.211       2.432       2.668       2.701       2.730       -                

3 -                1.493       1.713          1.928       2.147       2.372       2.596       2.625       2.657       -                

2 -                1.451       1.665          1.879       2.090       2.306       2.524       2.553       2.588       -                

1 -                1.411       1.617          1.827       2.032       2.238       2.451       2.478       2.514       -                

-                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                

6 5 -                -                1.838          2.066       2.287       2.515       2.738       2.781       2.819       2.859       

4 -                -                1.838          2.066       2.287       2.515       2.738       2.781       2.819       2.859       

3 -                -                1.790          2.005       2.224       2.446       2.668       2.706       2.742       2.781       

2 -                -                1.735          1.950       2.167       2.378       2.595       2.627       2.668       2.702       

1 -                -                1.692          1.897       2.101       2.310       2.522       2.555       2.595       2.625       

-                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                

7 5 -                -                -                   2.163       2.384       2.605       2.836       2.893       2.951       2.998       

4 -                -                -                   2.163       2.384       2.605       2.836       2.893       2.951       2.998       

3 -                -                -                   2.097       2.320       2.540       2.760       2.812       2.871       2.919       

2 -                -                -                   2.042       2.255       2.465       2.683       2.736       2.788       2.838       

1 -                -                -                   1.986       2.191       2.397       2.608       2.659       2.709       2.761       

-                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                

8 5 -                -                -                   -                2.504       2.725       2.955       3.029       3.106       3.179       

4 -                -                -                   -                2.504       2.725       2.955       3.029       3.106       3.179       

3 -                -                -                   -                2.432       2.653       2.874       2.951       3.023       3.094       

2 -                -                -                   -                2.369       2.575       2.794       2.868       2.937       3.007       

1 -                -                -                   -                2.301       2.509       2.718       2.787       2.854       2.926       

-                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                

9 5 -                -                -                   -                2.641       2.868       3.093       3.196       3.293       3.392       

4 -                -                -                   -                2.641       2.868       3.093       3.196       3.293       3.392       

3 -                -                -                   -                2.569       2.788       3.010       3.108       3.206       3.301       

2 -                -                -                   -                2.500       2.709       2.926       3.023       3.115       3.209       

1 -                -                -                   -                2.428       2.633       2.846       2.938       3.029       3.119       

-                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                

10 5 -                -                -                   -                -                3.082       3.311       3.449       3.588       3.727       

4 -                -                -                   -                -                3.082       3.311       3.449       3.588       3.727       

3 -                -                -                   -                -                2.996       3.223       3.356       3.492       3.624       

2 -                -                -                   -                -                2.911       3.130       3.265       3.391       3.519       

1 -                -                -                   -                -                2.836       3.043       3.171       3.296       3.424        
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Salarisschalen niet vakvolwassenen Schaal 1 juni 2018 (inclusief 2,0%) 

 
verhoging

102,00%

Salarisgroep Beoordeling

Leeftijd (trede)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2 5 1.190                    1.421       1.648       1.882       2.110       2.334       -                -                -                -                

4 1.190                    1.421       1.648       1.882       2.110       2.334       -                -                -                -                

3 1.161                    1.382       1.607       1.830       2.051       2.272       -                -                -                -                

2 1.128                    1.343       1.561       1.773       1.990       2.213       -                -                -                -                

1 1.094                    1.304       1.517       1.730       1.941       2.147       -                -                -                -                

-                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                

3 5 1.221                    1.452       1.685       1.909       2.137       2.367       2.600       -                -                -                

4 1.221                    1.452       1.685       1.909       2.137       2.367       2.600       -                -                -                

3 1.190                    1.410       1.638       1.863       2.081       2.304       2.527       -                -                -                

2 1.155                    1.375       1.591       1.809       2.026       2.242       2.459       -                -                -                

1 1.123                    1.336       1.547       1.755       1.967       2.177       2.393       -                -                -                

-                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                

4 5 1.277                    1.502       1.734       1.958       2.189       2.420       2.651       2.680       -                -                

4 1.277                    1.502       1.734       1.958       2.189       2.420       2.651       2.680       -                -                

3 1.239                    1.461       1.688       1.908       2.132       2.355       2.582       2.607       -                -                

2 1.203                    1.422       1.639       1.852       2.073       2.288       2.506       2.535       -                -                

1 1.172                    1.382       1.593       1.802       2.017       2.228       2.438       2.467       -                -                

-                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                

5 5 -                             1.564       1.795       2.026       2.255       2.481       2.721       2.755       2.785       -                

4 -                             1.564       1.795       2.026       2.255       2.481       2.721       2.755       2.785       -                

3 -                             1.523       1.747       1.967       2.190       2.419       2.648       2.678       2.710       -                

2 -                             1.480       1.698       1.917       2.132       2.352       2.574       2.604       2.640       -                

1 -                             1.439       1.649       1.864       2.073       2.283       2.500       2.528       2.564       -                

-                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                

6 5 -                             -                1.875       2.107       2.333       2.565       2.793       2.837       2.875       2.916       

4 -                             -                1.875       2.107       2.333       2.565       2.793       2.837       2.875       2.916       

3 -                             -                1.826       2.045       2.268       2.495       2.721       2.760       2.797       2.837       

2 -                             -                1.770       1.989       2.210       2.426       2.647       2.680       2.721       2.756       

1 -                             -                1.726       1.935       2.143       2.356       2.572       2.606       2.647       2.678       

-                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                

7 5 -                             -                -                2.206       2.432       2.657       2.893       2.951       3.010       3.058       

4 -                             -                -                2.206       2.432       2.657       2.893       2.951       3.010       3.058       

3 -                             -                -                2.139       2.366       2.591       2.815       2.868       2.928       2.977       

2 -                             -                -                2.083       2.300       2.514       2.737       2.791       2.844       2.895       

1 -                             -                -                2.026       2.235       2.445       2.660       2.712       2.763       2.816       

-                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                

8 5 -                             -                -                -                2.554       2.780       3.014       3.090       3.168       3.243       

4 -                             -                -                -                2.554       2.780       3.014       3.090       3.168       3.243       

3 -                             -                -                -                2.481       2.706       2.931       3.010       3.083       3.156       

2 -                             -                -                -                2.416       2.627       2.850       2.925       2.996       3.067       

1 -                             -                -                -                2.347       2.559       2.772       2.843       2.911       2.985       

-                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                

9 5 -                             -                -                -                2.694       2.925       3.155       3.260       3.359       3.460       

4 -                             -                -                -                2.694       2.925       3.155       3.260       3.359       3.460       

3 -                             -                -                -                2.620       2.844       3.070       3.170       3.270       3.367       

2 -                             -                -                -                2.550       2.763       2.985       3.083       3.177       3.273       

1 -                             -                -                -                2.477       2.686       2.903       2.997       3.090       3.181       

-                             -                -                -                -                -                -                -                -                -                

10 5 -                             -                -                -                -                3.144       3.377       3.518       3.660       3.802       

4 -                             -                -                -                -                3.144       3.377       3.518       3.660       3.802       

3 -                             -                -                -                -                3.056       3.287       3.423       3.562       3.696       

2 -                             -                -                -                -                2.969       3.193       3.330       3.459       3.589       

1 -                             -                -                -                -                2.893       3.104       3.234       3.362       3.492        
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Bijlage D – Salarisschalen vakvolwassenen  Schaal 1 juni 2017 (incl. 

2,5%)
verhoging                                                                                       Salarissschaal vakvolwassenen Linde Gas Benelux 1 Juni 2017

102,50%

Functiegroepen

Trede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

gem % 0,97% 0,95% 0,96% 0,93% 0,95% 0,95% 1,05% 1,04% 0,98% 0,94% 0,79% 0,73% 0,91%

0 2320 2351 2410 2545 2662 2811 2973 3185 3528 3921 4417 4916 5979

1 2340 2377 2436 2569 2693 2841 3006 3225 3568 3964 4452 4953 6025

2 2369 2400 2461 2598 2717 2871 3042 3262 3608 4005 4487 4989 6070

3 2389 2425 2488 2622 2745 2901 3078 3301 3647 4050 4524 5024 6114

4 2415 2448 2513 2649 2773 2930 3113 3338 3685 4093 4560 5059 6161

5 2438 2470 2540 2674 2798 2960 3152 3376 3727 4135 4594 5096 6206

6 2461 2496 2563 2703 2828 2991 3185 3414 3766 4177 4630 5133 6251

7 2485 2519 2590 2727 2854 3020 3223 3452 3805 4221 4667 5167 6295

8 2510 2544 2613 2755 2881 3048 3257 3492 3842 4263 4702 5202 6341

9 2535 2566 2639 2781 2909 3080 3292 3528 3884 4306 4737 5238 6386

10 2557 2593 2664 2806 2936 3108 3329 3567 3923 4350 4773 5274 6432

11 2581 2614 2692 2834 2964 3139 3364 3605 3961 4393 4811 5312 6478

12 2606 2639 2714 2860 2993 3170 3399 3644 4001 4434 4845 5346 6522

13 2664 2737 2885 3021 3199 3438 3681 4042 4478 4881 5380 6567

14 2692 2763 2911 3048 3229 3472 3720 4080 4522 4916 5419 6613

15 2788 2936 3078 3258 3508 3759 4119 4564 4953 5454 6659

16 2814 2961 3106 3288 3542 3796 4160 4605 4989 5489 6702

17 2988 3135 3319 3576 3834 4203 4649 5024 5526 6749

18 3011 3165 3348 3611 3871 4241 4693 5059 5561 6791

19 3192 3378 3646 3912 4285 4734 5096 5597 6837

20 3221 3405 3680 3949 4321 4778 5133 5634 6880

21 3439 3716 3984 4363 4823 5167 5665 6924

22 3468 3752 4024 4403 4865 5202 5703 6969

23 3783 4059 4445 4906 5238 5736 7013

24 4098 4485 4951 5274 5770 7056

25 4134 4526 4993 5311 5806 7102

26 4566 5035 5343 5838 7145

27 4605 5077 5377 5876 7189

28 5117 5415 5908 7233

29 5161 5447 5944 7279

30 5483 5978 7321

31 5519 6013 7365

32 6046 7448

33 6083 7532

34 7624

35 7706

36 7788

37 7862  
 



        CAO Linde Gas Benelux B.V.  -  looptijd 1/6/2017 t/m 31/5/2019 70  

Schaal vakvolwassenen 1 juni 2018 (incl. 2,0%) 
verhoging                                                                                       Salarissschaal vakvolwassenen Linde Gas Benelux 1 Juni 2018

102,00%

Functiegroepen

Trede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

gem % 0,97% 0,95% 0,96% 0,93% 0,95% 0,95% 1,05% 1,04% 0,98% 0,94% 0,79% 0,73% 0,91%

0 2366 2398 2458 2596 2715 2867 3032 3249 3599 3999 4505 5014 6099

1 2387 2425 2485 2620 2747 2898 3066 3290 3639 4043 4541 5052 6146

2 2416 2448 2510 2650 2771 2928 3103 3327 3680 4085 4577 5089 6191

3 2437 2474 2538 2674 2800 2959 3140 3367 3720 4131 4614 5124 6236

4 2463 2497 2563 2702 2828 2989 3175 3405 3759 4175 4651 5160 6284

5 2487 2519 2591 2727 2854 3019 3215 3444 3802 4218 4686 5198 6330

6 2510 2546 2614 2757 2885 3051 3249 3482 3841 4261 4723 5236 6376

7 2535 2569 2642 2782 2911 3080 3287 3521 3881 4305 4760 5270 6421

8 2560 2595 2665 2810 2939 3109 3322 3562 3919 4348 4796 5306 6468

9 2586 2617 2692 2837 2967 3142 3358 3599 3962 4392 4832 5343 6514

10 2608 2645 2717 2862 2995 3170 3396 3638 4001 4437 4868 5379 6561

11 2633 2666 2746 2891 3023 3202 3431 3677 4040 4481 4907 5418 6608

12 2658 2692 2768 2917 3053 3233 3467 3717 4081 4523 4942 5453 6652

13 2717 2792 2943 3081 3263 3507 3755 4123 4568 4979 5488 6698

14 2746 2818 2969 3109 3294 3541 3794 4162 4612 5014 5527 6745

15 2844 2995 3140 3323 3578 3834 4201 4655 5052 5563 6792

16 2870 3020 3168 3354 3613 3872 4243 4697 5089 5599 6836

17 3048 3198 3385 3648 3911 4287 4742 5124 5637 6884

18 3071 3228 3415 3683 3948 4326 4787 5160 5672 6927

19 3256 3446 3719 3990 4371 4829 5198 5709 6974

20 3285 3473 3754 4028 4407 4874 5236 5747 7018

21 3508 3790 4064 4450 4919 5270 5778 7062

22 3537 3827 4104 4491 4962 5306 5817 7108

23 3859 4140 4534 5004 5343 5851 7153

24 4180 4575 5050 5379 5885 7197

25 4217 4617 5093 5417 5922 7244

26 4657 5136 5450 5955 7288

27 4697 5179 5485 5994 7333

28 5219 5523 6026 7378

29 5264 5556 6063 7425

30 5593 6098 7467

31 5629 6133 7512

32 6167 7597

33 6205 7683

34 7776

35 7860

36 7944

37 8019  
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  Bijlage E - Bezwaar en beroepsprocedure ORBA functiewaardering 

 

Deze procedure maakt deel uit van de ORBA methode voor functieonderzoek en –waardering.  

Aan iedere medewerker wordt schriftelijk mededeling gedaan van de functie waarin hij is aangesteld en 

van de functiegroep waarin de functie is ingedeeld 

Overleg en beroep zijn mogelijk als de werknemer van mening is dat zijn functie niet juist is ingedeeld.  

 

De procedure omtrent de indeling bestaat uit een drietal fases: 

 

1. overlegfase 

2. de interne beroepsfase  

3. de externe beroepsfase 

  

1. Overlegfase 

Indien een werknemer van mening is dat zijn functie niet correct is ingedeeld zal hij in eerste instantie 

overleg hierover voeren met zijn leidinggevende. Op verzoek kan HR hierbij ingeschakeld worden. De 

uitkomst van dit overleg wordt schriftelijk bevestigd naar de werknemer. Indien de overlegfase niet 

leidt tot een bevredigende oplossing, kan de werknemer intern in beroep gaan tegen zijn indeling. 

 

2. De interne beroepsfase 

De werknemer kan binnen vijf weken na datering van de schriftelijke bevestiging uit de overlegfase in 

beroep gaan tegen zijn indeling.  Het interne beroep tegen de indeling dient met bijbehorende 

motivatie schriftelijk ingediend te worden bij de afdeling HR. HR bevestigt schriftelijk de ontvangst van 

het interne beroep; de leidinggevende ontvangt een afschrift hiervan inclusief het interne beroep zelf. 

HR schakelt de beroepscommissie in en zorgt ervoor dat de beroepscommissie alle relevante informatie 

ontvangt ter behandeling van het beroep. Indien noodzakelijk kan de beroepscommissie in overleg met 

HR/Arbeidsvoorwaarden besluiten een betrokken -adviseur te raadplegen voor het uitvoeren van een 

eventueel nader onderzoek en of waardering. Ook is het mogelijk dat de indelingscommissie wordt 

geadviseerd de functie-indeling opnieuw in behandeling te nemen. 

 

De uitkomst hiervan wordt schriftelijk vastgelegd door de beroepscommissie en (via de afdeling HR) 

schriftelijk meegedeeld aan de betrokken medewerker. 

De afhandeling dient binnen twee maanden na het indienen van het interne beroep plaats te vinden. 

 

Indien de interne beroepsfase niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan de werknemer extern in 

beroep gaan tegen zijn indeling. 

 

3. De externe beroepsfase 

In deze fase doet de medewerker een beroep op een externe deskundige bijvoorbeeld van de 

vakvereniging waarbij werknemer is aangesloten, dan wel een andere deskundige. De eventuele 

kosten van de door de werknemer ingeschakelde externe deskundige, zijn voor rekening van de 

werknemer. 

 

De werknemer kan binnen vijf weken na datering van de schriftelijke bevestiging uit de interne 

beroepsfase extern in beroep gaan tegen zijn indeling. 

Het externe beroep tegen de indeling dient met bijbehorende motivatie schriftelijk ingediend te 

worden bij de afdeling HR en bij de externe deskundige. HR zorgt ervoor dat het externe beroep in 

behandeling wordt genomen door de deskundige (van de vakvereniging) en een voorheen niet 

betrokken adviseur.  

Beoordeeld wordt of de functie juist is ingedeeld. 
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De uitkomst hiervan wordt schriftelijk vastgelegd door de externe deskundige en betrokken adviseur 

en schriftelijk medegedeeld aan de betrokken medewerker. De afhandeling dient binnen twee 

maanden na het indienen van het externe beroep plaats te vinden. 

 

De uitspraak in de externe beroepsfase is bindend. 
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Bijlage F - Systeem variabele beloning 

 

Het systeem variabele beloning wordt gebruikt voor toekenning van een eenmalige 

beoordelingsafhankelijke toeslag, gebaseerd op de uitkomst van de beoordelingsgesprekken over het 

voorgaande kalenderjaar. 

 

1. Doel 

Het doel van deze regeling is een vorm van variabele beloning aan te bieden die aansluit bij de 

totaalscore van het beoordelingssysteem op de resultaatgebieden en individuele doelstellingen. Door 

deze criteria jaarlijks te meten wordt een meer gedifferentieerde wijze van beloning gerealiseerd.  

 

2. Definities 

Deelgerechtigde:  

De medewerker met een actief dienstverband bij LGB.  

Daarnaast dient de medewerker te vallen onder de werkingssfeer van de CAO van LGB.  

De uitkering wordt verstrekt naar evenredigheid van het dienstverband gedurende het kalenderjaar 

waarop de uitkomst van het beoordelingsgesprek betrekking heeft. 

 

Beschikbaar bedrag: 

Voor variabele beloning is per kalenderjaar beschikbaar een bedrag ter grootte van 0,5% in 2010 en 

vanaf 2011 een bedrag van 1,0% van de loonsom van  LGB. Dit bedrag wordt volgens een 

verdeelsleutel uitgekeerd aan medewerkers met een beoordelingsscore van 3, 4 of 5. 

   

Kalenderjaar:  Het boekjaar waarover de financiële jaarstukken worden opgemaakt. 

     

Jaarsalaris:    De 12 maandsalarissen in het kalenderjaar vermeerderd met,  

    indien van toepassing, de vaste salaristoeslagen. 

 

Loonsom:   Het totaal van de jaarsalarissen van alle medewerkers die  

    onder de werkingssfeer van de CAO van LGB vallen. 

 

3. Berekening  

De formule aan de hand waarvan de onderlinge verdeling tussen de verschillende uitkomsten wordt 

vastgesteld is als volgt: 

● De aantallen medewerkers met een beoordelingsscore 3, 4 of 5 worden in kaart  

 gebracht. 

● Van deze medewerkers wordt het bruto maandsalaris van de maand december  

 genomen. 

● Met een beoordelingsscore 3 wordt het bruto maandsalaris met 1 vermenigvuldigd,  

 met een score  4 met 1,5 en met een score 5 met 2. Dit leidt tot een ‘gewogen’  

 maandsalarisbedrag per medewerker. 

● Deze ‘gewogen’ salarisbedragen worden bij elkaar opgeteld, dit leidt tot een  

 ‘gewogen’ maandsalarissom. 

● Het bedrag wat beschikbaar is voor variabele beloning wordt gedeeld door de  

‘gewogen’ maandsalarissom 

● De uitkomst is een %, het beoordelingsuitkerings%. 

● Dit % Wordt geprojecteerd op het ‘gewogen’ maandsalaris van de medewerker. 

● Dit leidt tot een individueel vastgesteld bedrag éénmalige uitkering, gerelateerd   

     aan de beoordelingsscore  en het bruto maandsalaris van de medewerker. 
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4. Moment van betaling 

De maand maart of april, voorwaarde is dat de beoordelingsscores voor de LGB-organisatie over het 

voorgaande jaar bekend zijn. 

 

5. Onvoorzien 

In individuele gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie. 

 

6. Wijziging regeling 

Deze regeling kan slechts gewijzigd worden in overleg met de vakorganisaties. 
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Bijlage G – Cyclus 5-ploegendienstroosters 
 
 
1. Productie locatie IJmuiden en Botlek; per periode van 10 weken 

 
 

Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

       

O O M M N N V 

V V V O O M M 

N N V V V V O 

O M M N N V V 

V V O O M M N 

N V V V V O O 

M M N N V V V 

V O O M M N N 

V V V V O O M 

M N N V V V V 

 

etc…………… 

 

verklaring gebruikte afkortingen: 

 

O Ochtenddienst 

M Middagdienst 

N Nachtdienst 

V Vrij 

 

Per 10 weken 42 diensten van 8 uur = 336 uren / 10 weken = gemiddeld 33,6 uur per week. 

 

2. Productie locatie Botlek; overzicht nominaal te werken aantal diensten per maand ten behoeve van de 

werknemer in de reservistendienst: 

 

januari, maart, april, mei, september, oktober, november, december : 18 diensten per maand; 

juni, juli, augustus  : 19 diensten per maand, 

februari   : 17 diensten per maand (in schrikkeljaren 18). 
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Bijlage H - Supplement werknemers ex-DSM 

 

De specifieke arbeidsvoorwaarden vastgelegd in dit supplement wijken af 

van de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de CAO. 

Onderstaande artikelen en onderwerpen vervangen hiermee de betreffende artikelen uit de CAO. 

 

1. Aanvullend arbeidsvoorwaardenpakket van toepassing op: 

de werknemer op 1 augustus 1992 werkzaam bij de zuurstoffabrieken te IJmuiden, die per 1 augustus 

1992 is overgegaan van DSM naar Linde Gas Benelux; waarbij de (van Linde Gas Benelux) afwijkende 

arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in ’het Protocol van afspraken arbeidsvoorwaarden 

Zuurstoffabriek’ d.d. 10 september 1992 met als kenmerk 601.104/JS/DT. 

 

2. De inhoud van ’het Protocol van afspraken arbeidsvoorwaarden Zuurstoffabriek’ is 

gebaseerd op de ’CAO Hoogovens’, met een oorspronkelijke looptijd van 1 april 1991 t/m 31 maart 

1992: 

 

Onderwerp    Verwijzingen naar CAO Hoogovens 

 

Arbeidsduur dagdienst    artikel 15.5.2 CAO-1 en -2, 

     artikel 6.1.2. Algemene regeling 

 

Inkomensgaranties inclusief    artikel 11 Algemene regeling 

afbouwregeling ploegentoeslag 

 

Aanvullingsregeling bij arbeids-    bijlage VII bij Algemene regeling 

ongeschiktheid 

 

Vakantierecht    artikel 7.1.1 Algemene regeling 

 

Maximumleeftijd consignatiedienst   artikel 6.4 Algemene regeling 

 

De op 31 maart 1992 bij Hoogovens geldende regelingen: gratificatie bij  

12½ jarig dienstverband en de faciliteiten busvervoer zijn eveneens van toepassing. 
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Bijlage I - Supplement werknemers ex-AGA GAS BV 

 

De arbeidsvoorwaarden overgang wordt geregeld in het tussen partijen overeengekomen convenant 

d.d. 9 april 2002, waarvan Linde Gas Benelux de werknemers een volledig en ondertekend exemplaar 

heeft doen toekomen. Op deze werknemers is ook dit supplement van toepassing. 

 

De navolgende specifieke zaken en/of arbeidsvoorwaarden, vastgelegd in dit supplement, wijken af 

van de arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in de CAO Linde Gas Benelux. 

Onderstaande artikelen en onderwerpen vervangen hiermee de betreffende artikelen uit de CAO Linde 

Gas Benelux. 

 

• De VUT-regeling zoals vastgelegd in het reglement Vrijwillig vervroegd uittreden AGA Gas. BV. 

1998. 

 

• De pensioenregeling van Delta Lloyd zoals beschreven in het pensioenreglement AGA Gas. B.V. 

gedateerd 31-07-2000. 

 

• De mogelijkheid van een vierdaagse werkweek van 9 uur per dag voor de groep werknemers van 

57½ jaar of ouder bij inlevering van adv dagen en de hiervoor betaalde salaristoeslag. 

Voorwaarde is dat men per 1 mei 2002 een leeftijd moet hebben van minimaal 55 jaar. 

 

In afwijking van bovenstaande is op deze groep werknemers m.i.v. 1 januari 2013 de 

pensioenregeling LGB van toepassing zoals aangegeven in Protocol A 3c Pensioen.  
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Bijlage K - Reglement arbeidsvoorwaarden servicemonteurs 

 

Dit reglement is tot stand gekomen uit de wens van de werkgever en de werknemers om tot een betere 

dagelijkse aansturing te komen waarbij de arbeidsvoorwaarden niet een belemmerende factor zijn. De 

afspraken dienen beschouwd te worden als één pakket, een selectie uit dit pakket is derhalve niet 

mogelijk. 

De volgende kernaspecten komen aan de orde: 

 

1. Arbeidstijd 

2. Primaire inkomen 

3. TVT regels 

4. ADV 

5. Overig 

6. Tenslotte/evaluatie 

 

1. Arbeidstijd 

De werktijd bedraagt standaard bruto 40 uur per week, na aftrek van 13 ADV-dagen komt dit 

gemiddeld per week neer op 38 uur. 

Het werkrooster bedraagt op weekbasis 40 uur en loopt van maandag t/m vrijdag. 

Deze 40 uur wordt vermeerderd met 5 reisuren (gemiddeld één reisuur per dag) waardoor het feitelijke 

werkrooster 45 uur wordt, oftewel 9 uur per dag.  

Dit is inclusief de eventuele reisuren om de afstanden van/naar klanten/standplaats/huis v.v. te 

overbruggen, maar exclusief de lunchpauze van een ½ uur.  

Alle reisuren worden beschouwd als gewerkte uren e.e.a. conform de Arbeidstijdenwetgeving. 

Het administratieve rooster in SAP blijft gehandhaafd op 40 uur per week. 

 

Een en ander wordt per week getotaliseerd aan de hand van het weekrapport. 

Indien de werktijd inclusief reisuren minder dan 45 uur bedraagt, dient er TVT opgenomen te worden, 

dit kan maximaal voor 5 uur per week.  

Indien er meer dan 45 uur is gewerkt worden de meerdere uren als overuren betaald en worden deze 

uren administratief geboekt op de dag dat er is overgewerkt tegen de overeenkomstige percentages. 

Het saldo wordt per week getrokken en dient te allen tijde maandelijks in SAP verantwoord te worden.  

 

Uren gewerkt op dagen waarop de werknemer volgens zijn werkrooster geen arbeid behoeft te 

verrichten worden overeenkomstig art 22.9 CAO betaald als overuren.  

De overwerktoeslagen worden uitbetaald en de uren zijn beschikbaar voor opname in tijd.  

 

2. Primaire inkomen 

Linde Gas Benelux kent alle monteurs een vaste bruto reisurentoeslag toe van 10%. 

Deze 10% is een vergoeding voor de verlenging van het wekelijkse werkrooster met 5 reisuren naar 45 

uur. Deze toeslag wordt op de salarisstrook als ploegentoeslag omschreven en wordt als zodanig als 

vaste toeslag beschouwd overeenkomstig art 1n van de CAO.  

De vergoeding voor daadwerkelijk verrichtte consignatiediensten, wordt in het vervolg apart betaald 

conform art 23.5 CAO.  

De toeslagen voor overuren op maandag t/m vrijdag worden in het vervolg apart betaald. De 

toeslagen voor verschoven uren worden in het vervolg apart betaald. 

 

3. TVT-regels 

De gemaakte overuren worden conform afspraken in de CAO in tijd voor tijd vergoed, de toeslagen 

worden uitbetaald. Het management en de werknemers hebben zich vastgelegd dat deze uren ook 
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daadwerkelijk in tijd kunnen en worden opgenomen. 

Hiermee willen partijen een ongewenste cumulatie van TVT-uren voorkomen. 

 

Linde Gas Benelux kan per medewerker per kalenderjaar 30 uur TVT toewijzen op zogenaamde 

‘leegloopuren’. Een negatief TVT-saldo is hierdoor mogelijk maar dient uiterlijk aan het einde van het 

kalenderjaar gecorrigeerd te worden. 

 

4. ADV 

Linde Gas Benelux streeft naar 13 ADV-dagen voor iedere monteur.  

De medewerkers die nu nog 26 dagen hebben kunnen13 ADV-dagen verkopen tegen 5% meer salaris. 

Voor de planning van werkzaamheden is het wenselijk dat de ADV-dagen vooraf worden ingepland, bij 

voorkeur in de maand december voor het gehele volgende kalenderjaar. 

De medewerker heeft hierbij de keuze tussen ofwel het plannen in blokken van meerdere (maximaal 

13) ADV-dagen aaneengesloten, dan wel het inplannen op vaste dagen. Definitieve vaststelling 

geschiedt, zoals gebruikelijk, in overleg. 

 

5. Overig 

De pensioenregeling/VUT regeling (ex-AGA) blijft onveranderd. 

Historische persoonlijke verschillen in salaris blijven onaangetast c.q. gehandhaafd. 

Historische persoonlijke verschillen in maandvergoeding blijven onaangetast c.q. gehandhaafd. 

De winstuitkering versus de 13e maand blijft onaangetast c.q. gehandhaafd. 

Afspraken worden vastgelegd waarmee een aantal zaken uit het ex-AGA protocol worden ‘overruled’. 

 

In afwijking van bovenstaande is op deze groep werknemers m.i.v. 1 januari 2013 de pensioenregeling 

LGB van toepassing, zoals aangegeven in Protocol A 3c  Pensioen.  

 

6. Evaluatie 

Partijen hebben vastgesteld dat de vooraf veronderstelde verschillen in inkomen op jaarbasis 

nagenoeg niet aanwezig zijn. 
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Bijlage L –Arbeidsvoorwaarden Linde Homecare Benelux B.V. / Farmadomo 

 

Overgang naar de cao van LGB volgens onderstaand scenario 

 

Datum van overgang: 1 januari 2012 

 

De algemene loonsverhogingen (Bijlage A, onderwerp 2) zijn eveneens van toepassing op de 

medewerkers van Linde Homecare Benelux B.V. / Farmadomo. 

1. Het betreft de medewerkers werkzaam in een dienstverband met Linde Homecare Benelux B.V. en een 

arbeidsvoorwaardenpakket  gebaseerd op Linde Homecare/Farmadomo condities.  

 

2. Salaris 

Aan de hand van de uitkomsten van ORBA functiewaardering wordt de overgang naar de salarisschaal van 

LGB geëffectueerd. 

Bijlage P uit de CAO van LGB “Overgangsregelingen invoering loongebouw” is hierbij van toepassing. 

 

Dit betekent concreet voor: 

 

ondervakkers: directe overgang naar het minimum schaalbedrag van de betreffende salarisgroep 

tussenvakkers: directe overgang naar de eerstvolgende hogere trede van de betreffende salarisgroep 

bovenvakkers: directe overgang naar het maximum schaalbedrag van de betreffende salarisgroep, 

aangevuld met een FuWa toeslag. 

perspectief: het persoonlijke maximum bedrag van de betreffende salarisgroep. 

Indien het perspectief oud het nieuwe perspectief overstijgt, is het oude perspectief bepalend.   

 

3. ADV-dagen (voor de huidige populatie) 

 

a. Toekenning van 13 ADV-dagen volgens onderstaand ingroeimodel: 

2012:  +5 dagen:het standaard vakantierecht van 27 dagen wordt daarbij teruggebracht 

  naar 25 dagen.  

2013:  +5 dagen 

2014:  +3 dagen 

 

4. ADV-dagen (voor nieuwe medewerkers) 

Bovenstaand ingroeimodel is tevens van toepassing op nieuwe medewerkers die vanaf 1 januari 2012 

in dienst treden bij één van de Healthcare bedrijven. Uitgaande van een standaard vakantierecht van 

25 dagen, worden in 2012 vijf ADV-dagen toegekend. 

  

5. Winstdeling 

 

De bestaande winstdelingsregeling van LGB wordt voor de eerste maal over het boekjaar 2013, uit te 

keren in 2014, toegepast. De bestaande winstdelingsregeling van Linde Homecare Benelux B.V. / 

Farmadomo blijft voor 2011 en 2012 gehandhaafd. 

 

6. Leeftijdsverlofdagen 

 

De regeling van LGB is per 1 januari 2012 van overeenkomstige toepassing. 

Het leeftijdsverlof recht voor de lopende gevallen vervalt op 1 januari 2012. 
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7. Overwerk 

 

De regeling van LGB is van toepassing. 

 

8. Arbeidsovereenkomst 

 

Alle medewerkers van Linde Homecare Benelux B.V. /Farmadomo ontvangen een nieuwe 

arbeidsovereenkomst per 1 januari 2012. 

 

9. Pensioenregeling 

 

De huidige regeling wordt gehandhaafd. Wijzigingen hierin vormen onderdeel van de studie zoals 

genoemd onder punt 3b van Bijlage A.  

 

In afwijking van bovenstaande is op deze groep werknemers m.i.v. 1 januari 2013 de pensioenregeling 

LGB van toepassing, zoals aangegeven in Protocol A 3c  Pensioen.  
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Bijlage M – Wet Verbetering Poortwachter 

 

Linde Gas Benelux en de vakorganisaties Zijn overeengekomen om de volgende nadere afspraken vast te 

leggen betreffende de Wet Verbetering Poortwachter. 

 

In het algemeen stellen wij vast dat een succesvolle reïntegratie van een arbeidsongeschikte werknemer 

alleen dan mogelijk is indien partijen en betrokkenen bereid zijn tot een positieve en soms langdurige 

inspanning.  

 

De reïntegratie procedure  

 

1. Interne herplaatsing 

Linde Gas Benelux biedt de zieke/arbeidsongeschikte werknemer in eerste instantie vervangende 

passende arbeid aan binnen de eigen onderneming. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de opleiding, ervaring en vaardigheden. 

Bij dit aanbod wordt het advies van de Arbodienst meegenomen. 

Het aanbod tot vervangende arbeid wordt schriftelijk gedaan. 

 

2. Externe herplaatsing 

Wanneer interne herplaatsing niet mogelijk is gebleken biedt Linde Gas Benelux de mogelijkheid van 

externe plaatsing in een passende functie bij een andere werkgever aan. Ook dit aanbod wordt 

schriftelijk gedaan. 

Linde Gas Benelux maakt hierbij gebruik van een gecertificeerd reïntegratiebedrijf.  

 

3. Rol HR 

Tijdens de verzuimperiode is de rol van de afdeling Human Resources coördinerend, ondersteunend, 

adviserend en procedurebewakend.  

De HR Manager vervult de rol van case manager.  

Vanuit deze positie heeft zij in de verzuimsituatie een coördinerende rol.  

 

4. UWV / second opinion 

Het reïntegratie verslag wordt in eerste instantie beoordeeld door het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen, hierna UWV.  

Zij bekijkt of beide partijen (i.c. werkgever en werknemer) aan hun verplichtingen hebben voldaan. 

Indien geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is zijn sancties onvermijdelijk.  

Ten aanzien van interne herplaatsingen is er een interne beroepsmogelijkheid bij de Beroepscommissie 

van de Ondernemingsraad.  

 

Beide partijen, werkgever en werknemer, hebben daarnaast de mogelijkheid tot een second opinion 

bij het UWV; de uitkomst hiervan is bindend voor werkgever en werknemer. Indien de werknemer in 

het gelijk wordt gesteld zijn de hieraan verbonden kosten geheel voor rekening van de werkgever. In 

andere gevallen geldt de normale verdeling werkgever/werknemer.  

Gedurende de duur van deze procedure wordt de loondoorbetaling conform art 34 van de CAO 

gehandhaafd. 
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5. Loondoorbetaling 

De totale periode van loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid maximaal twee jaar. 

Indien na afloop van het tweede ziektejaar de WIA-uitkering later of in zijn geheel niet ingaat vanwege 

een door de UWV opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal de aanvulling op de verplichte 

loondoorbetaling van het maandinkomen worden gecontinueerd tot het aanvullingsniveau, zoals 

vastgelegd in artikel 34 van de CAO. 

 

6. Inkomensaanvulling 

Bij een interne herplaatsing waarbij sprake is van een lager gewaardeerde functie vindt er een 

aanvulling plaats tot 100% van het oorspronkelijke maandsalaris.  

Bij een externe herplaatsing vindt deze aanvulling plaats tot maximaal twee jaar gerekend vanaf de 1e 

ziektedag, met dien verstande dat de loonkosten van de werkgever niet hoger zullen zijn dan de 

aanvulling die verstrekt zou worden indien er geen externe herplaatsing zou plaatsvinden. 

In voorkomende gevallen kan de werkgever indien het reïntegratie proces hierbij gebaat is, besluiten 

om de periode van inkomensaanvulling, zoals hiervoor bedoeld, te verlengen. 

 

7. Overig 

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

gecertificeerde reïntegratie bedrijven waarmee wordt samengewerkt in het kader van het reïntegratie 

proces van de werknemer. 

Bij de keuze van het reïntegratie bedrijf is certificering een voorwaarde en zal bij de keuze specifiek 

aandacht worden besteed aan zaken als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere 

kwaliteitseisen. 

De Ondernemingsraad wordt periodiek geïnformeerd over de uitvoering van deze wet. De 

vakorganisaties worden in het periodiek overleg geïnformeerd. 
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Bijlage N– Regeling vaste reserve continudienst Botlek 

 

Een vaste reserve voor de continudienst (reservist) is uitsluitend die werknemer, die het hele jaar door 

gehouden is in te vallen in de continudienst, indien daartoe behoefte bestaat. Zijn arbeidstijd is gebaseerd 

op gemiddeld 33.6 uur per week en 8 uur per dag. Verder zijn de bepalingen van de Arbeidstijdenwet, 

(ATW), van kracht. 

De hiervoor genoemde gemiddelde arbeidstijd per week, wordt verkregen door een vast aantal diensten 

per maand. Voor de maanden januari t/m juni (exclusief februari) en de maanden september t/m 

december is dit vastgesteld op 18 diensten per maand, voor de maanden juli t/m augustus 19 diensten per 

maand. In de maand februari worden 17 diensten gelopen behalve tijdens een schrikkeljaar, waarin 18 

diensten per maand worden gelopen.  

De te lopen dienst kan vallen op alle dagen van de week, inclusief eventuele feestdagen.  

 

In dit reglement wordt verwezen naar artikelen uit de CAO van Linde Gas Benelux B.V. 

 

Het bepaalde in de leden 23.5 (consignatie) en 23.8 (sprongtoeslag van deze CAO is niet van toepassing op 

de werknemer die als vaste reserve (reservist) is aangewezen voor de continudienst. 

 

1. Algemeen 

Een werknemer die als vaste reserve voor de continudienst is aangesteld, ontvangt hiervoor een vaste 

toeslag in overeenstemming met artikel 20.2. Deze toeslag wordt tegelijk met het maandsalaris 

uitbetaald en wordt berekend over het maandsalaris.  

 

2. Toeslag voor het invallen in de continudienst op een feestdag. 

Artikel 23.3 is van toepassing. 

 

3. Toeslag voor meer diensten 

Indien de vaste reserve voor de continudienst in een maand meer diensten – hetzij in dagdienst, hetzij 

in continudienst – heeft gewerkt dan het aantal diensten, dat het normale continurooster voor die 

maand aangeeft, ontvangt hij over deze meerdere diensten de daarbij behorende toeslag, conform 

artikel 22.9 (Botlek 5 ploegendienst). 

 

4. Werken op verschoven uren en overwerk 

Een vaste reserve voor de continudienst kan in principe worden ingezet in een viertal verschillende 

diensten, namelijk ochtenddienst, middagdienst nachtdienst en dagdienst. In zeer uitzonderlijke 

gevallen kan hiervan worden afgeweken als de omstandigheden hier aanleiding toe geven. In dit geval 

is artikel 23.4 (verschoven uren) van toepassing. Indien op die dag meer dan 8 uur gewerkt wordt, 

treedt de overwerkregeling in werking volgens artikel 22.9 (Botlek 5 ploegendienst). 

 

5. Inroosteren 

Het rooster zal normaliter uiterlijk drie dagen van tevoren worden vastgesteld. Dit betekent dat 

praktisch alleen snipperdagen opgenomen kunnen worden als deze langer dan drie dagen tevoren 

worden aangevraagd. (Als regel voor normale aanvragen van snipperdagen, zal een minimum 

aanvraagtijd gelden welke zo lang is dat de betreffende reservist dit minimaal zeven dagen van 

tevoren weet.  

De verantwoording hiervoor ligt bij de aanvrager van de snipperdag(en)) Bij het vaststellen van het 

rooster zal rekening gehouden worden met een zo groot mogelijke regelmaat.  

Indien een reservist op een vrije dag, binnen drie dagen moet invallen, zal deze dag als een meer 

gewerkte dienst worden vergoed. Deze dag zal niet meetellen voor het aantal te lopen diensten in een 

bepaalde maand, de TVT uren mogen echter wel in die maand worden opgenomen en gelden dan wel 
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als een gewerkte dienst. Als het gaat om een wijziging van dienst, geldt deze vergoeding niet. 

In het geval dat er meer diensten gelopen moeten worden dan volgens de CAO is overeengekomen, 

zullen deze extra diensten zo gelijkmatig mogelijk over de gehele groep productiewerknemers worden 

verdeeld. Bij het inroosteren van de reservisten zal, zo veel als praktisch mogelijk is, rekening 

gehouden worden met een kort cyclisch, vooruit roulerend rooster. 

 

6. Lopen van diensten voor nachtdiensten 

Indien de reservist een nachtdienst moet lopen wordt op de dag (waarop de nachtdienst aanvangt) in 

principe geen arbeid verricht. Op verzoek van de leidinggevende (management) blijft het mogelijk om 

op deze dag arbeid te verrichten tot uiterlijk 12:30 uur. Indien dit het geval is, wordt de dag beschouwd 

als één volledige dienst. 

 

7. Vakantierechten 

Bij het opnemen van vakantie en snipperdagen zal bij de goedkeuring daarvan rekening gehouden 

worden met de individuele belasting van de productie werknemers. Uitgangspunt hierbij is een 

gelijkmatige verdeling van de verschillende diensten (uitgezonderd dagdiensten) over alle 

productiewerknemers. 

 

8. Diensten bij ziekte 

Aan het begin van iedere maand is de reservist ingedeeld volgens een voorlopig rooster, zodat het 

aantal diensten gelijkmatig over de maand verdeeld wordt. Als de reservist zich ziek meldt, zal het 

aantal ingeroosterde diensten meetellen in de in die maand gewerkte diensten. Als de reservist de 

volgende, niet ingeroosterde maand, ziek blijft, zullen over de ziekteperiode in deze maand volgens de 

volgende formule het aantal ziektedagen worden afgeschreven: ziektedagen / aantal dagen van die 

maand x aantal diensten in die maand. 

 

9. Diensten bij vakantie 

Als een reservist een gedeelte van de maand vakantierechten opneemt, kan het management, in 

overleg met de betrokkene, besluiten om gedurende de rest van die maand een onevenredig aantal 

diensten te laten lopen.  
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Bijlage O– Overzicht afspraken Bulktransport 

 
Overzicht van gemaakte afspraken tussen de directie van Linde Gas Benelux BV en de vakorganisaties FNV 

Industrie, CNV Vakmensen en de Unie. 

 

De afspraken hebben uitsluitend betrekking op het organisatieonderdeel Bulktransport, onderdeel van 

Cilinders en Vloeibare Gassen. 

 

1. Maaltijdvergoeding bij opgedragen overwerk 

Het automatisch uitbetalen van de maaltijdvergoeding, na 2½ uur opgedragen overwerk, komt te 

vervallen. 

De kosten van een genuttigde maaltijd kunnen, na minimaal 2½ uur opgedragen overwerk, onder 

overlegging van een nota met kassaprint, gedeclareerd worden. 

Het maximum te vergoeden bedrag is €18,40 (2010) per maaltijd per dag. 

Het nuttigen van de maaltijd vindt plaats in de rusttijd binnen de dienst dan wel direct aansluitend op de 

diensttijd. 

 

De originele nota met kassaprint dient uiterlijk de eerstvolgende werkdag, vastgeniet aan de 

(kopie)dagstaat, ingeleverd te worden. 

 

2. Vergoeding bij overnachting in de auto 

De chauffeur die in opdracht van Linde Gas Benelux overnacht in de cabine van de bulkauto op locatie in 

binnen- en buitenland, ontvangt hiervoor een vergoeding van € 35,-- bruto per nacht. Naast deze 

vergoeding mogen de kosten van een genuttigd ontbijt en genuttigde lunch worden gedeclareerd 

onder overlegging van een nota met kassaprint. 

Overnachting in de auto kan ten hoogste 2 keer per medewerker per maand opgedragen worden, met 

een maximum van 13 keer per medewerker per jaar. 

Deze beperking genoemd in de laatste zin is vooralsnog uitsluitend van toepassing voor nieuw aan te 

nemen chauffeurs; voor de huidige groep chauffeurs is dit alleen mogelijk na onderling overleg. 

 

3. Arbeidsvoorwaarden pakket nieuwe chauffeurs 

Indien Linde Gas Benelux in de toekomst een nieuwe chauffeur Bulkwagen in dienst neemt is het 

navolgende arbeidsvoorwaardenpakket van toepassing. 

 

 

4. Het salarissysteem en de variabele beloningsregeling zoals omschreven in artikel 15 zijn  

van toepassing.  

 

      

Ploegentoeslag      13% op basis van het huidige  

        2-ploegendienstrooster II, zie art. 9.5 CAO; 

 

CAO-verhogingen     verhogingen CAO Linde Gas Benelux van  

        toepassing; 

 

ADV-dagen      13 op jaarbasis; 

 

Winstdelingsregeling    regeling Linde Gas Benelux van toepassing 

 

Vakantietoeslag     regeling Linde Gas Benelux van toepassing; 
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Maandvergoeding     regeling Linde Gas Benelux van toepassing,  

        thans  € 124,79 per maand; 

 

Overwerkpercentages    de percentages hierna genoemd zijn een  

        toeslag op het uurloon conform de definitie 

          in de CAO van Linde Gas Benelux. 

 

maandag 00:00 uur t/m vrijdag 24:00 uur  0,17%* 

zaterdag/zondag/feestdag    conform CAO Linde Gas Benelux 

 

* Aanleiding om dit percentage te wijzigen vormt een toekomstige wijziging in de CAO 

  beroepsgoederenvervoer, dan wel in de CAO Linde Gas Benelux.  

* Na twee jaar vindt een evaluatie plaats van dit percentage. 

 

De afspraken aangaande de maaltijdvergoeding, de vergoeding voor overnachting in de auto en de 

buitenlandtoelage zijn van overeenkomstige toepassing. 

De overige artikelen uit de CAO/Handboek HR zijn van overeenkomstige toepassing. 

 

5. Tijd voor tijd regeling 

• De opbouw van TVT uren per dienst gaat in: 

 

bij de winterregeling   op maandag t/m vrijdag na 3 uur overwerk per dag   

(jan/juni & sept/dec)  op weekend- en/of feestdagen na 5 uur overwerk per   

      dag 

 

bij de zomerregeling     op maandag t/m vrijdag na 5 uur overwerk per dag  

(juli/augustus)    op weekend- en/of feestdagen na 10 uur overwerk per dag 

 

• Een blok van 8 uur TVT opname is toegestaan zolang er een minimumsaldo van 24 uur resteert bij de 

werknemer. 

In het geval van zgn. “leegloopuren” dient de chauffeur de dan resterende uren van de standaard 

werkdag als TVT op te nemen; e.e.a. ter bepaling door de werkgever. 

Indien er onvoldoende werk voorhanden is, dient de chauffeur 8 uur TVT op te nemen; e.e.a. ter 

bepaling door de werkgever. Dit wordt tijdig aan de chauffeur gemeld d.w.z. bij de dagdienst vóór 

17:00 op de voorgaande dag en bij de nachtdienst vóór 15:00 uur op de dag zelf. 

Het begrip karwei uren, zoals nu wordt gehanteerd op de dagstaat, komt hiermee te 

vervallen; echter deze kan eventueel van toepassing worden in de nog te formuleren 

overlegregeling. 

• Tweemaal per jaar vindt er in samenspraak met de OC een controle plaats teneinde 

vast te stellen of de regeling correct en gelijkmatig voor alle chauffeurs wordt toegepast. 

 

6. ADV/vakantie/snipperdagen 

 

Per kalenderjaar worden twee weken ADV (10 dagen) verplicht ingeroosterd; voor de medewerker in 

ploegendienst één week in ochtenddienst en één week in avonddienst; voor de medewerker werkzaam 

in een dagdienstrooster, twee weken in dagdienst. 

• Jaarlijks wordt er in overleg met de medewerker drie weken vakantie in de zomerperiode 

ingeroosterd. 

• Per medewerker mogen er per kalenderjaar maximaal vijf vrijdagen als snipperdag worden 

aangevraagd; vrijdagen opgenomen in een vakantie van meer dan 10 werkdagen aaneengesloten 
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en vrijdagen ingeroosterd als adv, worden hierin niet meegerekend. Van deze vijf vrijdagen mag de 

medewerker in ploegendienst maximaal drie dagen hiervan opnemen in een week dat hij voor de 

avonddienst is ingeroosterd.  

Bij het inroosteren van adv/vakantie- en snipperdagen wordt door de werkgever zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de opgave van de medewerker d.m.v. een jaarlijkse inroosterlijst.  

 

7. Ploegendienstrooster afdeling Bulkplanning 

De afdeling planning Bulk heeft de mogelijkheid tot invoering van een continurooster, met een 

wisselend aantal medewerkers op wisselende dagen (maandag t/m zondag) en tijden (van 00:00 t/m 

24:00 uur). 

 

De roostertijden zijn als volgt: 

Begin   einde 

Vroege dienst 1   06:30u   14:30u 

Vroege dienst 2  07:30u  15:30u 

Vroege dienst 3  08:30u   16:30u 

Late dienst   14:30u   22:30u 

Nachtdienst   22:30u  06:30u 

 

De gemiddelde arbeidstijd bedraagt 36 uur per week, adv dagen zijn van toepassing. 

De roostercyclus bedraagt acht weken. 

De ploegendiensttoeslag bedraagt 28 %. 

 

8. Stappenplan 

 Een stappenplan met betrekking tot de overige verbeterpunten, voortgekomen uit de 

 paritaire werkgroep Bulk, is onderdeel van de gemaakte afspraken. 

 

9. Instructie veilig parkeren 

 Er wordt een instructie opgesteld voor de chauffeur Bulkwagen t.b.v. veilig parkeren in  

 het geval van een overnachting in de auto.  

 

10. Weekendwerk 

 De regeling weekendwerk is onderdeel van deze afspraken en wordt verspreid. 
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Bijlage P- Overgangsregelingen invoering loongebouw per 1 januari 2010 

Salaris 

Bij invoering van de nieuwe schalen behouden medewerkers hun feitelijke maandsalaris.  

 

SAO 

Bij de werknemer die een functie vervulde waarop de SAO-toeslag van toepassing was, wordt het feitelijke 

bedrag van de SAO-toeslag, op de invoeringsdatum, opgeteld bij het salaris. 

 

Invoering 

De werknemer die op 1 januari 2010 in de oude salarisschaal volgens de oude systematiek nog een 

periodieke stap kan maken, ontvangt eerst deze verhoging en wordt vervolgens ingeschaald in de nieuwe 

salarisschaal, op het eerstvolgende hogere salarisbedrag. 

Per 1 januari 2011 zullen de werknemers voor de eerste keer een stap maken als gevolg van de uitkomst 

van het nieuwe functionerings- en beoordelingssysteem. 

 

Ondervakkers 

Ondervakkers zijn de werknemers die nu een salaris hebben dat onder het nieuwe minimumsalaris van de 

betreffende schaal ligt. Het salaris van deze werknemers wordt direct op de invoeringsdatum van het 

nieuwe salarisgebouw opgetrokken tot het minimum schaalbedrag van de betreffende schaal. 

 

Tussenvakkers 

Tussenvakkers zijn de werknemers die nu een salaris hebben dat tussen het nieuwe minimum en het 

persoonlijk maximum salaris van de betreffende schaal ligt. De tussenvakkers zullen worden ingedeeld op 

de eerstvolgende positie boven het huidige salaris.  

 

Bovenvakkers 

Bovenvakkers zijn de werknemers die een salaris hebben dat boven het nieuwe persoonlijk maximum van 

de salarisschaal ligt. Het salarisgedeelte dat boven het maximum van de schaal ligt wordt als “vaste 

salaristoeslag”* aangeduid.  

De vaste salaristoeslag volgt - net als het (maximum) schaalsalaris – volledig de algemene 

salarisverhogingen. 

 

Salarisperspectief 

Iedere werknemer in dienst op de invoeringsdatum ontvangt een volledige perspectiefgarantie gebaseerd 

op trede D50 van de oude salarisschaal, voor de werknemer die een functie vervulde waarop de SAO-

toeslag van toepassing was, wordt dit perspectief nog eens verhoogd met het feitelijke bedrag van de 

SAO-toeslag. 

Dit perspectief is op dezelfde wijze te bereiken als het standaard maximum,  

met dezelfde beoordelingskoppeling en de gemiddelde trede grootte van de betreffende schaal.  

 

Vaste salaristoeslag 

De bestaande vaste salaristoeslagen zullen bij de overgang naar het nieuwe loongebouw individueel 

worden bekeken op herkomst en samenstelling. 

 

Indien de toeslag is ontstaan uit de afkoop van een arbeidsvoorwaardelijk component in het verleden, blijft 

de toeslag ongewijzigd gehandhaafd. 

Indien de toeslag betrekking heeft op de functiewaardering of functievervulling, zal indien mogelijk de 

toeslag worden uitgeruild tegen het toegenomen perspectief in het nieuwe loongebouw. 
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* vaste salaristoeslag: een individueel als zodanig toegekend salarisdeel,  

  onderdeel van het maandsalaris 

 

Ontwikkelingstrajecten 

 

Bij de invoering van ORBA per 1 januari 2010 en daarmee samenhangend de overgang naar het nieuwe 

loongebouw zijn een aantal ontwikkelingstrajecten (functiereeksen) benoemd met specifieke afspraken 

over het geldende oude perspectief. 

Daarnaast zijn ook nog afspraken gemaakt over enkele specifieke functies waarbij sprake is van een 

planmatige ingroei binnen dezelfde functie. 

 

• Het betreft de medewerker op 31 december 2009 in dienst bij LGB 

• De medewerker is werkzaam in een functie die deel uitmaakt van een gedefinieerd planmatig 

ontwikkelingstraject. 

• Indien de medewerker door verdere opleiding en ontwikkeling de noodzakelijke competenties 

verwerft zoals thans gebruikelijk is, groeit de medewerker na benoeming in de nieuwe functie 

verder door in dit traject.  

• Vaststelling van deze functionele groei vindt plaats door de verantwoordelijke leidinggevende in 

samenspraak met de HR-functionaris. 

• Bij de toekenning van de nieuwe functie aan de medewerker zal als oud perspectief gehanteerd 

worden het maximumperspectief wat op deze functie van toepassing was in de oude 

salarisstructuur. 

 

Het betreft de volgende ontwikkelingstrajecten: 

 

Locatie   Functie(reeks) 

 

IJmuiden  Procesregelaar / Allround procesregelaar /Hoofdprocesregelaar 

 

IJmuiden  Technicus Elektrotechniek 

 

IJmuiden  Plaatsvervangend teamleider / Teamleider 

 

Botlek   Technicus EIO 

 

Techniek & Service Junior Project engineer / Project engineer / Senior Project engineer 

 

 

 

 

 


