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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 2 OKTOBER 2006 TOT ALGEMEEN

VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR DE GROOTHANDEL IN
EIEREN EN EIPRODUCTEN EN DE EIPRODUCTENINDUSTRIE

UAW Nr. 10560

Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-10-2006, nr. 193

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Algemene Nederlandse Vereniging van Eier-
handelaren ANEVEI mede namens de overige partijen bij bovenge-
noemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen ver-
bindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsover-
eenkomst;
Partij(en) te ener zijde: de Algemene Nederlandse Vereniging van Eier-
handelaren ANEVEI;
Partij(en) te anderer zijde: FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend
en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids-
overeenkomsten;

Besluit:

Dictum I
Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovenge-
noemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van
hetgeen in de dicta II, III, IV en V is bepaald:
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HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

In deze CAO wordt verstaan onder:

Werkgever:
een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft met
activiteiten, die vallen onder de werkingssfeer zoals deze in artikel 2 is
omschreven;

Werknemer:
de persoon die met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft afge-
sloten met uitzondering van:
– directeuren van een N.V. of B.V. dan wel een coöperatieve vereni-

ging;
– vakantiewerkers (scholieren en studenten tijdens hun vakantie

periode);

Personeelsvertegenwoordiging:
de ondernemingsraad, ingesteld in het kader van de Wet op de Onder-
nemingsraden, dan wel een andere gekozen vertegenwoordiging van
werknemers;

Schaalsalaris:
het salaris als geregeld in bijlage II;

Maandsalaris:
het schaalsalaris, eventueel vermeerderd met een persoonlijke toeslag;

Artikel 2

Werkingssfeer

1. Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle
werkgevers en werknemers als bedoeld in artikel 1.

2. Nadere omschrijving van de definitie werkgever:
a. groothandel in eieren of eiproducten:

het bedrijf dat zich bezig houdt met het kopen van eieren of
eiproducten en het verkopen daarvan aan wederverkopers of ten-
zij dit geschiedt in verband met het verkopen aan particulieren
aan instellingen of aan personen die het gekochte in een door hen
gedreven onderneming aanwenden;
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b. eiproductenindustrie:
het bedrijf dat zich bezighoudt met het vervaardigen, kopen of
verkopen van eiproducten;

c. eieren:
kippen-, eenden-, ganzen-, kalkoenen-, parelhoenderen kwartel-
eieren;

d. eiproducten:
producten die verkregen zijn uit eieren, uit bestanddelen van eie-
ren of mengsels daarvan, na verwijdering van schaal en vliezen;
zij kunnen gedeeltelijk worden aangevuld met andere levensmid-
delen of additieven; zij kunnen vloeibaar, geconcentreerd, ge-
droogd, gekristalliseerd, bevroren, diepgevroren of gecoaguleerd
zijn.

Artikel 3

Algemene verplichtingen van de werkgever

1. De werkgever verplicht zich de bepalingen van deze CAO na te
komen.

3. Het is de werkgever toegestaan gunstiger arbeidsvoorwaarden toe te
passen dan in deze CAO vermeld.

4. De werkgever die gebruik maakt van uitzendkrachten dient deze te
belonen conform de bepalingen vermeld in deze CAO.

5. De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verla-
ging van het bruto loon ter hoogte van de door hem in het betref-
fende kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap van een
werknemersorganisatie. Eenmaal per jaar zal de betaalde vakbonds-
contributie in mindering worden gebracht van het brutoloon en na
aftrek van belastingen en premies van het lagere brutoloon weer
netto worden betaald.
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HOOFDSTUK 2

ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 4

Aanstelling en ontslag

1. De aanstelling vindt plaats voor een normale arbeidstijd (full-time),
dan wel voor minder dan de normale arbeidstijd (deeltijd) doch ten
minste voor 4 uur per dag respectievelijk 8 uur per week:
a. hetzij voor onbepaalde tijd;
b. hetzij voor een bepaalde tijd;
c. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaam-

heden;
d. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard.

2. De werkgever is verplicht met iedere werknemer een schriftelijke
arbeidsovereenkomst aan te gaan, waarin de volgende gegevens zijn
opgenomen:
a. de naam en woonplaats van de werknemer;
b. de geboorteplaats en geboortedatum van de werknemer;
c. de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht;
d. de datum van indiensttreding;
e. de aard van het dienstverband (full-time of deeltijd) met vermel-

ding van het aantal overeengekomen uren, de tijdsduur als be-
doeld in lid 1 onder a of b, dan wel de werkzaamheden als
bedoeld in lid 1 onder c of d.
Bij toepassing van lid 1 onder b wordt duidelijk de periode vast-
gelegd en bij toepassing van lid 1 onder c of d de aard van de te
verrichten werkzaamheden;

f. de functie van de werknemer, alsmede een omschrijving van de
werkzaamheden en de functiegroep waarin de functie is inge-
deeld;

g. het salaris en de met de functiegroep corresponderende salaris-
schaal en de toegepaste leeftijd- respectievelijk functiejarentabel;

h. de uitbetalingstermijn van het loon;
i. de overeengekomen arbeidsduur;
j. de proeftijd, ingeval deze tussen partijen wordt overeengekomen,

met inachtneming van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek 7,
artikel 652;

k. de aanspraak op vakantie of de wijze van berekening van de aan-
spraak;

l. de duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of
de wijze van berekening van deze termijnen;

m. of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling.
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3. Indien gedurende het dienstverband een functiewijziging plaats vindt
als bedoeld in artikel 8, lid 4 ontvangt de werknemer daarvan van de
werkgever een schriftelijke bevestiging.

4. Werknemers met een full-time dienstverband kunnen desgewenst en
met instemming van hun werkgever hun arbeidsovereenkomst wijzi-
gen in een deeltijd dienstverband.

5. Bij een deeltijd dienstverband geldt dat de arbeidsvoorwaarden naar
rato zijn, hetgeen schriftelijk wordt bevestigd.

6. Het dienstverband met werknemers, voor onbepaalde tijd in dienst
(artikel 4 lid 1a), neemt een einde conform het Burgerlijk Wetboek
7 artikel 672.

7. De dienstbetrekking, die voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt
op de datum van beëindiging zoals bij het aangaan van de dienstbe-
trekking werd overeengekomen zonder dat hiertoe enige opzegging
is vereist.

8. Het dienstverband als bedoeld in artikel 4 lid 1b, c en d kan worden
aangegaan onder de voorwaarden als gesteld in het Burgerlijk Wet-
boek 7 artikel 668a.

9. In geval van ontslag op staande voet wegens dringende reden in de
zin van Burgerlijk Wetboek 7 artikel 678 zal, en tijdens of bij het
beëindigen van de proeftijd als bedoeld in artikel 4 lid 2 onder i van
dit artikel kan de dienstbetrekking onmiddellijk worden beëindigd.

10. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid neemt het dienstver-
band door opzegging door de werkgever een einde op het tijdstip dat
dit wettelijk is toegestaan, te weten 2 jaar na inwerkingtreding van
de WIA.

11. Het dienstverband neemt zonder enige opzegging van rechtswege
een einde in de week waarin de werknemer de pensioengerechtigde
leeftijd, heden 65 jaar, bereikt.
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HOOFDSTUK 3

ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN

Artikel 5

Arbeidstijd

1. De normale arbeidstijd bedraagt:
a. 38 uur per week;
b. gemiddeld 38 uur per week onder handhaving van een 40 uur per

week omvattend dienstrooster;
c. ten hoogste 9 uur per dag.

2. De arbeidstijd wordt volgens een dienstrooster vastgesteld:
a. het dagdienstrooster van maandag tot en met vrijdag wordt ge-

pland tussen 06.00 uur en 19.00 uur; het dienstrooster op zater-
dag tussen 06.00 uur en 13.00 uur;

b. het tweeploegendienstrooster wordt gepland tussen maandag
00.00 uur en zaterdag 18.00 uur;

c. het drieploegendienstrooster wordt zodanig gepland dat tussen
het einde en het begin van het dienstrooster een onafgebroken
rustperiode ligt van 30 uur.

3. De dienstroosters worden door de werkgever met inachtneming van
het bepaalde in dit artikel en met instemming van de personeelsver-
tegenwoordiging vastgesteld. Structurele wijzigingen van een dienst-
rooster zullen ten minste 4 volle weken voor de datum van inwer-
kingtreding aan de werknemers worden bekend gemaakt.

4. Bij handhaving van een 40 uur per week omvattend dienstrooster
wordt de gemiddeld 38-urige werkweek gerealiseerd door het toe-
kennen van 104 roostervrije uren op jaarbasis bij een full-time
dienstverband. Deze roostervrije uren worden na overleg met de per-
soneelsvertegenwoordiging c.q. de werknemer door de werkgever
vastgesteld en kunnen worden opgenomen in de vorm van 13 hele
roostervrije dagen of 26 halve roostervrije dagen.

Artikel 6

Deeltijdarbeid

1. Van deeltijdarbeid is sprake als in de arbeidsovereenkomst minder
dan de normale arbeidsduur is overeengekomen.

2. Indien aanstelling plaatsvindt voor minder dan de normale dagelijkse
arbeidstijd gelden de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in deze CAO
naar verhouding van de overeengekomen arbeidstijd.
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3. Werknemers met een kleine deeltijdbaan kunnen desgewenst en met
instemming van hun werkgever hun arbeidsuren uitbreiden.

4. Een werknemer kan bij de werkgever een verzoek tot deeltijdarbeid
indienen. Indien een werkgever op grond van het bedrijfsbelang van
mening is dat deeltijd niet mogelijk is, dan moet hij dat schriftelijk
motiveren.

HOOFDSTUK 4

BELONING

Artikel 7

Beloningsstructuur en afgeleide berekeningen

1. Het uitgangspunt van de beloningsstructuur zijn de maandsalarissen
zoals deze gelden volgens deze CAO.

2. Van deze maandsalarissen worden salarissen per periode als volgt
afgeleid:
a. periodesalaris: het salaris per periode van 4 weken, zijnde het

weeksalaris maal vier of het maandsalaris maal 12/13;
b. weeksalaris: het maandsalaris maal 3/13;
c. periode-inkomen: het maand- respectievelijk periode respectie-

velijk weeksalaris, vermeerderd met eventuele ploegentoeslag;
d. uurloon: op basis van een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per

week:
0,607% van het maandsalaris, dan wel
0,658% van het periodesalaris, dan wel
2,632% van het weeksalaris.

Bij handhaving van een 40 urige werkweek gelden, zoals ver-
meld in artikel 5 lid 4, de volgende omrekenpercentages voor de
uurlonen:
0,577% van het maandsalaris, dan wel
0,625% van het periodesalaris, dan wel
2,500% van het weeksalaris.
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Artikel 8

Functiegroepen en toepassing salarisschalen

1. De functie van de werknemer wordt, aan de hand van de omschrij-
vingen zoals die in bijlage I zijn weergegeven, ingedeeld in een
functiegroep.

2. Nadat een functie in een functiegroep is ingedeeld, wordt aan de
hand van de met de functiegroep corresponderende salarisschaal,
weergegeven in bijlage II, het bijbehorende salaris vastgesteld op
basis van:
a. de leeftijdstabel;
b. de functiejarentabel.
Bij de aanstelling kunnen, wanneer de functiejarentabel van toepas-
sing is, op grond van verkregen ervaring elders één of meer functie-
jaren worden toegekend.

3. Indien voor een werknemer de functiejarentabel van toepassing is,
wordt een verhoging van het schaalsalaris toegekend met ingang van
1 januari van ieder jaar, tenzij de werknemer reeds het maximum van
de schaal heeft bereikt. De hiervoor bedoelde verhoging wordt niet
toegepast indien de indiensttreding, tussentijdse overplaatsing naar
een andere functiegroep of het bereiken van de vakvolwassenleeftijd
na 1 juli heeft plaatsgevonden. Indien voor een werknemer de
leeftijdstabel van toepassing is, wordt een verhoging van het schaal-
salaris toegekend met ingang van de eerste dag van de betalings-
periode waarin de werknemer jarig is.

4. Indien de inhoud van de functie wijzigt, alsmede wanneer daarmee
samenhangend de indeling in een functiegroep wijzigt, ontvangt de
werknemer daarvan van de werkgever een schriftelijke mededeling.
Daarin wordt vermeld:
– de gewijzigde functie-inhoud;
– de nieuwe functiegroep, indien van toepassing;
– en het nieuwe salaris volgens de corresponderende salarisschaal.

Indien de functiejarentabel van toepassing is, bedraagt bij indeling in
een hogere functiegroep de salarisverhoging de helft van het verschil
tussen de oude en de nieuwe salarisschaal bij 0 functiejaren. Vervol-
gens vindt indeling plaats op het naast hoger gelegen salarisbedrag
volgens de nieuwe functiegroep.

Bij indeling in een lagere functiegroep – na zorgvuldige afweging –
vindt indeling plaats in de overeenkomende lagere salarisschaal met
ingang van de betalingsperiode, volgend op die waarin de plaatsing
in de lagere functie heeft plaatsgevonden, en wel als volgt:
a. vindt deze indeling plaats door eigen toedoen, wegens onbe-
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kwaamheid of op eigen verzoek, dan bedraagt de verlaging van
het salaris de helft van het verschil tussen de salarissen bij
0-functiejaren van de twee betreffende salarisschalen of zoveel
meer als nodig is om het nieuwe salaris in overeenstemming te
brengen met het eerstkomende lagere bedrag in de lagere salaris-
schaal;

b. vindt deze indeling plaats als gevolg van bedrijfsomstandig-
heden, dan wordt de werknemer via inschaling een salaris toege-
kend dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijke salaris ligt.
Indien het toekennen van functiejaren niet toereikend is, wordt
het verschil in salaris omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze
toeslag maakt geen deel uit van het salaris en stijgt niet mee met
algemene verhogingen van de salarisschaal.
Voorts vindt afbouw van de persoonlijke toeslag plaats ter gele-
genheid van algemene verhogingen van de salarisschaal en wel
met de helft van deze verhoging tot een maximum van 1%, te
berekenen van het salaris bij 0-functiejaren;

c. vindt deze indeling plaats en is de werknemer 60 jaar of ouder
dan wordt een persoonlijke toeslag niet afgebouwd.

5. Het salaris wordt aan iedere werknemer individueel en vergezeld van
een duidelijk leesbare specificatie uitbetaald.
De specificatie dient ten minste te vermelden:
a. de naam van de werkgever;
b. de naam van de werknemer;
c. de periode, waarop de betaling betrekking heeft;
d. het bruto salarisbedrag, gespecificeerd volgens functiesalaris, toe-

slagen, overwerkvergoedingen en andere beloningen;
e. de inhoudingen die op het brutobedrag zijn toegepast;
f. vermelding van het minimumloon;
g. de overeengekomen arbeidsduur.

6. De schaalsalarissen en de werkelijke salarissen van de werknemers
worden per 1 januari 2006 verhoogd met 1,5% (bijlage II).
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HOOFDSTUK 5

OVERWERK

Artikel 9

Overwerk/Toeslag onaangename uren

1. Overwerk is werk dat in opdracht van de werkgever wordt verricht
en waardoor langer wordt gewerkt dan het in artikel 5, lid 2 vastge-
stelde dienstrooster.
Van overwerk door deeltijdwerkers is sprake als de normale arbeids-
duur uit de CAO wordt overschreden.

2. Overwerk wordt zoveel mogelijk voorkomen maar is, indien de
werkgever dit in het belang van de onderneming noodzakelijk acht,
voor de werknemer met een full-time dienstverband verplicht met
inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidstijdenwet.
Overwerk wordt zo tijdig mogelijk gemeld. Werknemers met een
deeltijd dienstverband zijn niet verplicht tot het verrichten van over-
werk.

3. Overwerk dient, in onderling overleg tussen werkgever en de werk-
nemer, binnen het tijdsverloop van 3 weken na de dag waarop de
uren zijn gemaakt te worden opgenomen met behoudt van loon, ten-
zij dit om redenen van bedrijfsbelang niet mogelijk is. Indien over-
werk wordt ingehaald, wordt de toeslag op de overuren ingevolge lid
5 uitbetaald.

4. Indien overwerk niet binnen 3 weken na de week waarin het is ver-
richt wordt ingehaald, wordt aan de werknemer het uursalaris over
de overuren en de toeslag daarop ingevolge lid 5 alsnog uitbetaald
bij de eerstvolgende salarisbetaling na verloop van bedoelde 3 we-
ken.

5. Voor overuren geldt de volgende toeslag op het uurloon:
a. 30% van het uurloon voor de uren tussen maandag 00.00 uur en

vrijdag 24.00 uur;
b. 50% van het uurloon voor de uren op zaterdag tot 13.00 uur;
c. 75% van het uurloon voor de uren op zaterdag na 13.00 uur;
d. 150% van het uurloon voor de uren op zon- en feestdagen, als

bedoeld in artikel 11.

6. Van de uitbetaling van overuren zijn uitgezonderd de werknemers,
waarvan de functie is ingedeeld in:
a. de functiegroepen 5 en 6 en
b. functiegroep 4 voorzover zij een leidinggevende commerciële of
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zelfstandige functie vervullen, waarbij de noodzaak tot overwerk
door de werknemer zelf wordt bepaald.

7. Indien het dagdienstrooster als bedoeld in artikel 5, lid 2 onder a nor-
male arbeidsuren op zaterdag tussen 06.00 en 13.00 uur omvat wor-
den deze uren aangemerkt als onaangename uren. Voor arbeid op
onaangename uren wordt een toeslag op het uurloon betaald van
50%.

Artikel 10

Ploegenarbeid

1. Voor arbeid in ploegendienstrooster wordt een toeslag op het uurloon
betaald.

2. Deze toeslag bedraagt:
a. voor de in ploegendienstrooster gewerkte uren, vallende tussen

maandag 00.00 uur en zaterdag 13.00 uur:
– bij een tweeploegendienstrooster: 15%
– bij een drieploegendienstrooster: 20%

b. voor de in ploegendienstrooster gewerkte uren na zaterdag 13.00
uur: 75%.

3. Bij overwerk in ploegendienst wordt over de overuren geen ploegen-
toeslag betaald, maar gelden afhankelijk van het tijdstip waarop het
overwerk is verricht, de percentages als bedoeld in artikel 9, lid 5.

4. De werknemer die, anders dan door eigen toedoen of op eigen ver-
zoek, wordt overgeplaatst naar een dagdienstrooster of naar een met
een lager percentage toeslag beloond dienstrooster ontvangt, afhan-
kelijk van de periode gedurende welke hij laatstelijk onafgebroken
in ploegendienst heeft gewerkt, een afbouwtoeslag. Deze toeslag
bedraagt de volgende percentages van het verschil tussen de toeslag
voor het oorspronkelijke dienstrooster en die voor het nieuwe dienst-
rooster gedurende de volgende perioden:
a. indien hij korter dan 1 jaar in ploegendienstrooster heeft gewerkt,

wordt de ploegentoeslag direct beëindigd;
b. indien hij langer dan 1 jaar doch korter dan 3 jaar in

ploegendienstrooster heeft gewerkt: 100% gedurende de lopende
en de daaropvolgende maand;
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c. indien hij langer dan 3 jaar, doch korter dan 5 jaar in
ploegendienstrooster heeft gewerkt:
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand,
80% gedurende 2 maanden,
60% gedurende 2 maanden,
40% gedurende 1 maand,
20% gedurende 1 maand;

d. indien hij langer dan 5 jaar in ploegendienstrooster heeft ge-
werkt:
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand,
80% gedurende 3 maanden,
60% gedurende 3 maanden,
40% gedurende 2 maanden,
20% gedurende 2 maanden;

e. indien hij langer dan 5 jaar in ploegendienstrooster heeft gewerkt
en bovendien 60 jaar of ouder is op het moment van overplaat-
sing:
100% gedurende lopende en de daaropvolgende maand,
80% gedurende 4 maanden,
60% gedurende 4 maanden,
40% gedurende 3 maanden,
20% gedurende 3 maanden.

HOOFDSTUK 6

VERLOF

Artikel 11

Zon- en feestdagen

1. Onder feestdagen worden verstaan: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, He-
melvaartsdag, 2e Pinksterdag, de beide Kerstdagen en Koninginne-
dag.

2. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt.

3. Voorzover de feestdagen vallen op dagen waarop normaliter arbeid
wordt verricht, wordt het maand-, periode- respectievelijk week-
salaris doorbetaald.

4. Arbeid op zon- en feestdagen is voor de werknemer verplicht:
a. indien en voorzover producten gevaar lopen te bederven of in

kwaliteit achteruit gaan;
b. voor onverwachte noodzakelijke reparaties die geen uitstel gedo-

gen, alsmede voor die reparaties en werkzaamheden die gedu-
rende de bedrijfstijd niet kunnen plaatsvinden;
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c. voor noodzakelijke laboratoriumcontroles en het noodzakelijk
opstarten van machines.

Artikel 12

Buitengewoon verlof

1. Met uitsluiting van het bepaalde in het derde en het vierde lid van
het Burgerlijk Wetboek 7 artikel 629, wordt bij verzuim, voorzover
dit binnen de arbeidstijd noodzakelijk is en hiervan tijdig aan de
werkgever mededeling is gedaan, het loon doorbetaald in de hierna
te noemen gevallen en tot de daarbij vermelde maximum duur:
a. bij ondertrouw, een halve dag;
b. bij huwelijk van de werknemer twee dagen;
c. bij huwelijk van eigen kinderen van de werknemer, mits de

plechtigheid wordt bijgewoond, één dag;
d. bij bevalling van de echtgenote van de werknemer, één dag;
e. bij hertrouwen van een van de ouders of schoonouders, of bij

huwelijk van pleegkinderen, broers, zusters, zwagers, schoonzus-
ters en grootouders, één dag;

f. bij overlijden van de echtgenoot/echtgenote, van een eigen inwo-
nend kind of bij overlijden van een ouder van een inwonende
minderjarige werknemer, van de dag van overlijden tot en met de
dag van de begrafenis, tot een maximum van vijf dagen;

g. bij overlijden van een van de ouders of schoonouders of niet-
inwonende kinderen één dag, alsmede één dag voor het bijwonen
van de begrafenis, mits de plechtigheid wordt bijgewoond;

h. bij overlijden van broers, zusters, zwagers, schoonzusters en
grootouders, één dag;

i. bij vervulling van een door de wet of overheid zonder geldelijke
vergoeding opgelegde persoonlijke verplichting, waaronder be-
grepen de uitoefening van de kiesbevoegdheid;

j. bij noodzakelijk bezoek aan een dokter, dat, behoudens in spoed-
gevallen, vooraf is medegedeeld aan de werkgever en niet kan
geschieden buiten de voor de werknemer geldende arbeidstijd,
gedurende de daarvoor vereiste tijd tot ten hoogste twee uren,
tenzij de werknemer ten genoege van de werkgever kan aantonen
dat deze tijd moest worden overschreden;

k. bij herdenking van het 25- en 40-jarig huwelijk van de werkne-
mer, mits ten minste één week van tevoren daarvan aan de werk-
gever kennis is gegeven, alsmede bij de herdenking van zijn 25-
en 40-jarig dienstverband bij de werkgever, één dag;
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l. ingeval een van de werknemersorganisaties de werkgever zulks
ten behoeve van leden van de werknemersorganisaties verzoekt
terzake van scholing dan wel het bezoeken van landelijke verga-
deringen van deze organisatie, tot ten hoogste vier dagen per jaar,
mits de bedrijfsomstandigheden de afwezigheid toelaten.

2. Daar waar sprake is van een duurzame relatie met een levensge-
zel(-lin), hetgeen de werkgever als weergegeven in lid 3 moet zijn
gemeld, wordt in lid 1 voor echtgenoot/echtgenote gelezen
levensgezel/levensgezellin.

3. Onder levensgezel(-lin), niet zijnde de echtgenoot c.q. echtgenote,
ouder, broer of zuster van de werknemer, wordt verstaan degene, met
wie de werknemer een gezamenlijke huishouding voert en waarvan
de naam door de werknemer ten minste drie maanden van tevoren
aan de werkgever schriftelijk bekend is gemaakt.

4. Aan werknemers wordt zorgverlof verleend met behoud van salaris
bij ziekte van een kind waarvoor de werknemer de feitelijke verzor-
ging heeft, of bij plotselinge ziekte van de partner of huisgeno(o)t(e)
voor wie de werknemer de feitelijke verzorging heeft, mits dat aan-
toonbaar gemaakt kan worden. Het totaal aantal dagen zorgverlof
bedraagt maximaal 10 per jaar, waarvan de helft gerelateerd kan
worden aan de vakantiedagen.

5. Ouderschapsverlof kan worden opgenomen overeenkomstig de wet-
telijke regeling, waarbij de pensioenopbouw doorgaat mits werkge-
ver en werknemer aan hun verplichtingen voldoen. De arbeidsvoor-
waarden zijn vervolgens naar rato van kracht.

6. a. Aan de werknemer die – in overleg met de werkgever – in het
kader van scholing in het belang van het bedrijf of voor persoon-
lijk belang een cursus volgt, worden per jaar 2 dagen buitenge-
woon verlof toegekend.

b. Voor scholing voor persoonlijk belang is lid a. alleen van toepas-
sing indien sprake is van een erkende opleiding die naar het oor-
deel van de werkgever aansluit bij het niveau van de werknemer
en waarbij de scholing gericht is op het toekomstige arbeids-
perspectief van de werknemer.

c. Bij scholing op verzoek van de werkgever in het belang van het
bedrijf en plaatsvindend onder werktijd, wordt het loon doorbe-
taald.

Artikel 13

Onbetaald verlof

1. Op verzoek van de werknemer zal in onderling overleg met de werk-
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gever gedurende een langere, nader te bepalen periode geheel of
gedeeltelijk onbetaald verlof kunnen worden overeengekomen om
een partner, kind, ouder of andere zeer naaste relatie te verplegen/
verzorgen.

2. De werkgever verplicht zich alles in het werk te stellen om de werk-
nemer na deze overeengekomen periode weer zo snel en zo volledig
mogelijk in de oude of een daarmee vergelijkbare functie het werk
te laten hervatten.

3. De rechten ten aanzien van vakantiedagen en pensioenaanspraken
van de werknemer tijdens deze periode zullen vooraf worden gere-
geld, waarbij deze rechten niet vervallen wanneer een periode van
onbetaald verlof wordt overeengekomen van niet langer dan 1 maand.

Artikel 14

Vakantiedagen

1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2. Een werknemer heeft op jaarbasis recht op 25 dagen vakantie met
behoud van loon. In geval van arbeidsongeschiktheid kunnen ten
hoogste gedurende een periode van zes maanden vakantierechten
worden opgebouwd.

3. De werknemer heeft het recht van de vakantiedagen er maximaal 15
aaneengesloten op te nemen in de periode 1 mei tot en met 30 sep-
tember. De tijdvakken waarin de vakantie wordt opgenomen worden
in overleg met de werknemer vastgesteld.

4. a. Een werknemer die partieel leerplichtig is, verwerft in het
vakantiejaar een evenredig deel van de vakantierechten, zoals in
lid 2 van dit artikel is omschreven. Op de dagen waarop deze
werknemer een school, vormingsinstituut of cursus zou hebben
moeten bezoeken, indien de onderwijsinstelling niet wegens va-
kantie zou zijn gesloten, kan hij niet worden verplicht in de
onderneming werkzaam te zijn;

b. De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de
werkgever mede te delen hoeveel rechten op vakantie hij bij zijn
vorige werkgever verworven doch niet in natura genoten heeft,
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opdat de werkgever weet op hoeveel vakantierechten zonder
behoud van loon de werknemer aanspraak kan maken.

5. Vakantie bij onderbreking van werkzaamheden:
a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedu-

rende welke hij wegens het niet-verrichten van zijn werkzaam-
heden geen aanspraak heeft op in geld vastgesteld salaris;

b. Het onder a bepaalde is niet van toepassing indien de werknemer
zijn werkzaamheden niet heeft verricht wegens:
– ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door opzet van de werk-

nemer;
– het naleven van een wettelijke verplichting;
– het genieten van vakantie, gebaseerd op in een vorige dienst-

betrekking verworven doch niet opgenomen vakantie;
– het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een

door de werknemersorganisatie georganiseerde bijeenkomst;
– zwangerschap of bevalling.
In deze gevallen worden nog vakantierechten verworven over
maximaal zes maanden;

c. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder b
in meer dan een vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar val-
lend deel der onderbreking bij de berekening van de periode van
afwezigheid mee in aanmerking genomen.

6. a. De werknemer die bij het begin van de vastgestelde vakantie ten
gevolge van ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is, behoudt zijn
aanspraak op reeds verworven vakantierechten.

b. De werknemer die tijdens zijn vakantie arbeidsongeschikt wordt,
behoudt aanspraak op vakantiedagen voor de dagen waarop hij
arbeidsongeschikt is geweest en waarvoor hij uitkering krachtens
artikel 19 lid 1 ontvangt, mits hij terstond bij de aanvang van de
arbeidsongeschiktheid hiervan kennis heeft gegeven aan de werk-
gever.

7. a. Bij beëindiging van de dienstbetrekking zal de werknemer des-
gewenst in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toeko-
mende vakantierechten op te nemen, met dien verstande dat dit
vakantierecht niet eenzijdig door de werkgever in de opzegter-
mijn mag worden begrepen.

b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantierechten niet
heeft opgenomen, zal hem voor elke niet genoten dag of gedeelte
daarvan een evenredig salarisbedrag worden uitbetaald.

c. Teveel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het
salaris verrekend.

d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbe-
trekking een verklaring uit waaruit blijkt de duur van de vakan-
tie zonder behoud van salaris welke de werknemer op dat tijdstip
nog toekomt.
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8. a. Vakantierechten worden opgenomen in het jaar waarin ze ver-
worven zijn, tenzij andere afspraken zijn gemaakt tussen werk-
gever en werknemer.

b. Behoudens bij beëindiging van het dienstverband mag het recht
op vakantie niet worden vervangen door uitbetaling in geld.

c. De werkgever is verplicht aantekening te houden van de door de
werknemer opgenomen vakantierechten, welke aantekening door
de betrokken werknemer moet worden geparafeerd. De verplich-
ting tot parafering vervalt indien de werkgever regelmatig een
schriftelijke opgave verstrekt aan de werknemer van zijn tegoed
aan vakantierechten. Indien de werknemer niet binnen 30 dagen
na ontvangst van bovengenoemde opgave heeft gereageerd, zal
die opgave als juist en bindend worden beschouwd.

Artikel 15

Snipperdagen

Indien de bedrijfsomstandigheden dat toelaten, zal aan de werknemers
gelegenheid worden gegeven snipperdagen op te nemen voor het vieren
van hun eigen religieuze feestdagen.
Ook tijdens de vastenperiode zal – indien mogelijk – rekening worden
gehouden met de religieuze wensen van de betrokkenen.

Artikel 16

Vakantietoeslagjaar/vakantietoeslag

1. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode van 1 juni van
enig jaar tot en met 31 mei van het daarop volgende jaar.

2. Een werknemer heeft voor de periode dat hij gedurende het
vakantietoeslagjaar in dienst is van de werkgever recht op een vakan-
tietoeslag van 8% van het in die periode genoten maandrespectievelijk
periode-inkomen. De vakantietoeslag zal uiterlijk worden uitbetaald
gelijktijdig met het salaris over de maand juni.

3. Bij het einde van de dienstbetrekking in de loop van het vakantie-
toeslagjaar vindt uitbetaling van vakantietoeslag plaats conform het
bepaalde in lid 2.

4. De vakantietoeslag voor de werknemer die de leeftijd van 23 jaar

17

Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie
2006
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



heeft bereikt en gedurende het gehele vakantietoeslagjaar full-time in
dienst is geweest bedraagt ten minste € 1.267,–. Bij korter dienstver-
band in het vakantietoeslagjaar wordt deze vakantietoeslag pro rata
toegekend.

Artikel 17

Oudere werknemers

1. Werknemers van 50 jaar of ouder worden niet meer verplicht tot het
verrichten van overwerk als bedoeld in artikel 9 lid 1.

2. Boven de vakantiedagen als omschreven in artikel 14 lid 2 heeft de
werknemer die gedurende het gehele vakantiejaar in dienst is en op
1 april van het vakantiejaar de volgende leeftijd heeft bereikt recht
op de daarbij vermelde extra vakantiedagen:
50 – 54 jaar: 2 extra vakantiedagen
55 – 59 jaar: 3 extra vakantiedagen
60 jaar en ouder: 4 extra vakantiedagen.

3. Werknemers die binnen 1 jaar voor hun 65ste van de pensioen-
regeling gebruik maken danwel de pensioengerechtigde leeftijd be-
reiken worden desgevraagd eenmaal in de gelegenheid gesteld edu-
catief verlof op te nemen met behoud van loon voor het bijwonen
van een cursus ter voorbereiding op de periode na pensionering.
Aanvragen voor educatief verlof geschieden onder overlegging van
bewijsstukken dat een cursus zal worden gevolgd.

4. De werknemer van 50 jaar of ouder kan op basis van vrijwilligheid
éénmaal per 3 jaar in aanmerking komen voor een medische keuring
voor rekening van de werkgever.

HOOFDSTUK 7

VOORZIENINGEN

Artikel 19

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval geldt het
volgende:

1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer zal de uitkering van
70% in gevolge de WULBZ respectievelijk de uitkering krachtens de
overgangsmaatregelen van voornoemde wet door de werkgever vanaf
de eerste ziektedag gedurende ten hoogste 26 weken worden aange-
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vuld tot 100% en de daaropvolgende 26 weken tot 90% van het
gederfde normale netto maand-, respectievelijk periode-, respectie-
velijk weeksalaris.

2. Indien de arbeidsongeschiktheid van een werknemer als bedoeld in
lid 1 voortduurt, zal de werknemer gedurende maximaal één jaar een
bruto aanvulling ontvangen op de uitkering ingevolge de Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ter grootte van 10% van
het laatst verdiende bruto salaris. Werknemers die tijdens hun arbeids-
ongeschiktheid aan het werk gaan ontvangen een extra aanvulling
van nogmaals 10%.

3. Onder het gederfde normale netto salaris wordt verstaan het normale
netto salaris (dit is exclusief overwerk) dat de werknemer genoten
zou hebben indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest.

4. De werkgever is gerechtigd in geval van misbruik, bedrog of nala-
tigheid hiervoor bedoelde aanvullingen te schorsen of te staken.
Bedoelde aanvullingen zullen niet worden verstrekt als de arbeids-
ongeschiktheid het gevolg is van een lichaamsgebrek, waaromtrent
de werknemer bij het aangaan van het dienstverband opzettelijk
onjuiste inlichtingen heeft verstrekt.

5. Het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde is niet van kracht
indien en voorzover de werknemer tegenover derden een vordering
tot schadevergoeding wegens loonderving kan doen gelden terzake
van arbeidsongeschiktheid. In dat geval zal de werkgever toch de in
leden 1 en 2 voorziene betalingen aan de werknemer doen, maar
alleen bij wijze van voorschot op deze schadevergoeding. De werk-
nemer is verplicht zijn recht op schadevergoeding ten belope van het
bedrag van het voorschot aan de werkgever te cederen en is des-
gevraagd verplicht een hierop betrekking hebbende Akte van Cessie
te tekenen. De werkgever zal het voorschot slechts met de uit te
keren schadevergoeding verrekenen.

Artikel 20

Uitkering bij overlijden

1. Bij overlijden van een werknemer ontvangen de nagelaten betrekkin-
gen van de werknemer een overlijdensuitkering ineens, gelijk aan het
bedrag van het de werknemer laatstelijk rechtens toekomend salaris
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over het resterende deel van de kalendermaand van overlijden plus
de twee daarop volgende kalendermaanden.

2. Onder de nagelaten betrekkingen worden verstaan:
a. de langstlevende der echtgenoten, mits deze niet duurzaam ge-

scheiden leefden;
b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam

gescheiden leefden, de minderjarige wettige of natuurlijke kinde-
ren van de werknemer;

c. bij ontstentenis van de onder a. en b. bedoelde personen dege-
nen, ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten
van levensonderhoud voorzag en met wie hij in gezinsverband
leefde en die als zodanig bij de werkgever bekend zijn.

3. Voor de toepassing van het tweede lid worden mede als echtgenoot
aangemerkt niet gehuwde personen van verschillend of gelijk ge-
slacht, die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, tenzij
het betreft personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of
tweede graad bestaat.

4. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het derde lid, kan
slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk
voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in
de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars
verzorging voorzien.

5. Geen uitkering is verschuldigd indien tengevolge van het toedoen
van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering krachtens
van ziekengeld.

HOOFDSTUK 9

SOCIAAL BELEID

Artikel 22

Werkgelegenheid

1. Bij het ontstaan van vacatures binnen de onderneming zullen de
werknemers van deze onderneming bij voorrang in de gelegenheid
worden gesteld te solliciteren. Indien intern niet in de vacature kan
worden voorzien zal ook het Arbeidsbureau worden ingeschakeld.
Bij de vervulling van vacatures zal door de werkgever (bijvoorbeeld
via werkervaringsplaatsen) speciale aandacht worden geschonken
aan vrouwen, jongeren en kansarme groepen (allochtonen, langdurig
werklozen en laag opgeleiden).
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2. Uitsluitend in gevallen waarin de noodzaak zich voordoet tot perso-
neelsvoorziening op korte termijn (b.v. ten gevolge van ziekte, va-
kantie of onvermijdelijke piekvorming in het werk) of indien niet tij-
dig op normale wijze in een vacature kan worden voorzien, zal de
werkgever gebruik maken van uitzendbedrijven. Over het gebruik-
maken van uitzendkrachten zal regelmatig informatie worden ver-
strekt aan de personeelsvertegenwoordiging.

3. a. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer is de
werkgever gehouden de mate van arbeidsongeschiktheid tot een
minimum te beperken door:
– ander passend werk aan te bieden;
– de benodigde voorzieningen te treffen;
– de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk aan te passen.

b. Ten aanzien van de aanstelling van gehandicapten zal door de
werkgever in het kader van de verschillende wettelijke regelin-
gen een actief beleid worden gevoerd.

4. Werkgever en werknemer verplichten zich te werken aan een beleid
dat in het arbeidsproces gelijke kansen biedt aan een ieder, ongeacht
sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, godsdienst, huidskleur,
ras of etnische afkomst en nationaliteit.

5. In bedrijven van 10 tot 50 werknemers zal indien een meerderheid
van de werknemers dit wenst een personeelsvertegenwoordiging
worden ingesteld. In bedrijven met ten minste 50 werknemers wordt
een Ondernemingsraad ingesteld.
Het sociaal beleid is een geïntegreerd deel van het ondernemings-
beleid; de werkgever zal in een onderneming waar 100 of meer
werknemers werkzaam zijn, ter beoordeling van het gevoerde sociaal
beleid éénmaal per jaar een sociaal jaarverslag uitbrengen. Dit so-
ciaal jaarverslag wordt verstrekt aan de Ondernemingsraad en aan de
werknemersorganisaties en zal voor iedere werknemer beschikbaar
zijn.

6. In ondernemingen waar geen ondernemingsraad is ingesteld zal vol-
gens een per onderneming op te stellen tijdschema werkoverleg wor-
den gevoerd.

7. In de onderneming zullen maatregelen worden getroffen ter voorko-
ming van schade aan de gezondheid van werknemers voor zover
deze schade direct of indirect het gevolg kan zijn van de aard van de
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werkzaamheden of de werkomstandigheden. De werkgever zal om-
trent de aard van de risico’s en de mogelijkheid of de onmogelijk-
heid tot beperking daarvan alle werknemers informeren.

8. Zowel de werkgever als de werknemer zullen het nodige respect
opbrengen voor alles wat te maken heeft met persoonlijke levens-
sfeer. Hieruit volgt dat de werkgever aan de werknemer op diens ver-
zoek inzage zal geven in de gegevens die over zijn persoon in het
bedrijf aanwezig zijn en dat de werkgever deze gegevens niet aan
onbevoegden ter inzage zal geven zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van de betrokken werknemer.

9. In geval van reorganisatie, fusie of belangrijke inkrimping van het
aantal personeelsleden zal door de werkgever, onverminderd de ver-
plichtingen die voortvloeien uit de Wet op de Ondernemingsraden
(WOR), contact met de werknemersorganisaties worden opgenomen
voor het plegen van overleg over de te verwachten gevolgen voor het
personeel. Het contact met werknemersorganisaties zal plaatsvinden
op het tijdstip dat de verwachting gewettigd is geworden dat maat-
regelen zullen worden getroffen. Op dat tijdstip wordt ook de per-
soneelsvertegenwoordiging geïnformeerd. In geval maatregelen zul-
len leiden tot negatieve effecten op de werkgelegenheid zal de
werkgever in overleg met de werknemersorganisaties regelingen uit-
werken teneinde voor de werknemers uit deze activiteiten voort-
vloeiende nadelige gevolgen te beperken.

10. De werkgever dient zich aan te sluiten bij een gecertificeerde arbo-
dienst.

Artikel 24

Kinderopvang

Indien bij één van de ondernemingen, waarop deze CAO van toepassing
is, behoefte aan kinderopvang blijkt, kunnen op ondernemingsniveau
hierover tussen werkgever en vakbonden nadere afspraken worden ge-
maakt. Uitgangspunten daarbij zijn dat:
1. de kinderopvang in principe toegankelijk voor zowel mannelijke als

vrouwelijke werknemers moet zijn;

2. de maatstaf voor de ouderbijdrage de tabel van het Ministerie van
VWS zal zijn;

3. de vorm van opvang in overleg met de werknemer naar gelang de
omstandigheden zal worden geregeld;

4. een vergoeding voor kinderopvang is bespreekbaar, maar afspraken
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daarover moeten door de werkgever en werknemer zelf worden
gemaakt.

Artikel 25

Vaste Commissie

1. Er is een Vaste Commissie. Deze heeft tot taak:
b. te beslissen over aanvragen voor dispensatie van bepalingen van

deze overeenkomst.

2. De samenstelling en werkwijze van de Commissie is bij reglement
nader geregeld. Wat betreft de samenstelling zal een gelijk aantal
leden door partij ter ene zijde en door partij ter andere zijde worden
aangewezen. Dit reglement wordt bij deze overeenkomst gevoegd en
geacht daarvan deel uit te maken (bijlage IV).
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BIJLAGE I

FUNCTIEGROEPEN

Functiegroep I
Werknemers die een functie vervullen, waarin voornamelijk zeer een-
voudige, steeds wederkerende werkzaamheden van hetzelfde karakter
worden verricht en waarvoor zeer weinig kennis en/of ervaring is ver-
eist.
Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend werkzaamheden als:
– het sorteren van eieren (eerste kwaliteitscontrole);
– het aanvoeren van eieren naar de sorteer- en productiemachines;
– het verpakken van gesorteerde eieren;
– het stapelen op pallet of in container van verpakte eieren;
– het schoonmaken van machines, gebouwen en terreinen;
– het op aanwijzing voor transport gereedmaken van pallets en contai-

ners;
– het bewaken van de productiegang bij machines;
– het serveren in kantoor of kantine;
– het verrichten van eenvoudig tel- en rekenwerk;
– het verrichten van eenvoudig archief- en loopwerk;
– het voor gebruik gereedmaken van emballage;
– het controleren van machines bij het breken van eieren.

Functiegroep II
Werknemers die een functie vervullen, waarin voornamelijk eenvoudige,
steeds wederkerende werkzaamheden van hetzelfde karakter worden
verricht en waarvoor enige kennis en/of ervaring is vereist.
Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend de werkzaamheden als:
– het laden en lossen, gecombineerd met het inruimen en verzamelen

van goederen in magazijn/productiehal;
– het bedienen van een typemachine, eenvoudige andere machines ten

behoeve van het overnemen van gegevens en/of teksten;
– het bijhouden van administratieve gegevens (registrerend karakter);
– het in opleiding verrichten van in- en verkoopwerkzaamheden;
– het onder leiding opstellen van vrachtbrieven, facturen en afrekenin-

gen;
– het onder leiding verrichten van interne productrouterings-

werkzaamheden;
– het onder leiding verrichten van eenvoudige reparaties en onder-

houdswerkzaamheden.

Functiegroep III
Werknemers die een functie vervullen, waarin voornamelijk werkzaam-
heden worden verricht, waarvoor een bepaalde grond van (vak)kennis
en/of in ruimere mate praktijkervaring, alsmede een zekere mate van
zelfstandigheid is vereist.
Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend werkzaamheden als:
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– het bedienen van interne mechanische transportmiddelen;
– het assisteren bij leiding geven aan ploegen;
– het repareren en onderhoud van meer ingewikkelde machines en

installaties;
– het uittypen van teksten in (moderne) vreemde talen;
– het voeren van eenvoudige correspondentie in de Nederlandse taal;
– het verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van

crediteuren- of debiteurenadministratie;
– het vervoeren van goederen met bestelwagens tot 1,5 ton;
– het begeleiden van pluimveehouders en het plegen van acquisitie

(geen beslissingsbevoegdheid).

Functiegroep IV
Werknemers die een functie vervullen, waarin voornamelijk werkzaam-
heden worden verricht, waarvoor bepaalde eisen zijn gesteld ten aanzien
van verantwoordelijkheid, waarbij vakkennis is vereist en waarbij even-
tueel aanwijzingen worden gegeven bij werkzaamheden van een eenvou-
dig karakter en/of beperkte omvang.
Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend werkzaamheden als:
– het onder leiding verrichten van productanalyses (analisten);
– het besturen van vrachtwagens voor nationaal en internationaal trans-

port;
– het zelfstandig uitvoeren van onderhoud en reparatie van geavan-

ceerde apparatuur waarvoor het bezit van op het werk betrekking
hebben diploma’s is vereist;

– het zelfstandig voeren van gesprekken en/of correspondentie in het
Nederlands en eenvoudige correspondentie in een of meerdere
vreemde talen;

– het leiding geven aan een of een beperkt aantal administratieve
krachten;

– het binnen bepaalde regels in- en verkooptransacties tot stand bren-
gen;

– het toezicht houden op inpakken, laden en lossen, inruimen en ver-
zamelen van goederen voor verzending en/of voor het magazijn.

Functiegroep V
Werknemers die een functie vervullen, waarin voornamelijk werkzaam-
heden worden verricht, waarvoor eisen zijn gesteld ten aanzien van ver-
antwoordelijkheid, waarbij vakkennis en ervaring is vereist, dan wel
werkzaamheden waarbij leiding wordt gegeven aan ondergeschikten.
Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend werkzaamheden als:
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– het zelfstandig leiding geven aan werknemers in ploegenverband,
dan wel in afdeling;

– het leiding geven aan een technische dienst;
– het leiding geven aan het bedrijfslaboratorium;
– het zelfstandig uitoefenen van het transport-management met een

eenvoudig karakter.

Functiegroep VI
Werknemers die een functie vervullen, waarin voornamelijk werkzaam-
heden worden verricht, waarvoor eisen zijn gesteld ten aanzien van ver-
antwoordelijkheid en vakkennis met specialisatie alsmede ervaring, dan
wel waarbij leiding wordt gegeven aan een grotere groep van minder
gespecialiseerde werknemers, dan wel leiding wordt gegeven aan werk-
zaamheden met een minder eenvoudig karakter.
Hiertoe kunnen onder andere worden gerekend werkzaamheden als:
– het zelfstandig uitoefenen van – en de verantwoordelijkheid dragen

voor – de eind-kwaliteitscontrole in alle geledingen van het bedrijf;
– het leiding geven aan een meer ingewikkeld/omvangrijk bedrijfslab-

oratorium;
– het leiding geven aan een technische dienst met een meer gecompli-

ceerd karakter;
– het leiding geven aan het transportmanagement van een meer gecom-

pliceerde aard.
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BIJLAGE II

SALARISSCHALEN

Salarisschalen, geldend vanaf 1 januari 2006.

In deze salarisschalen is verwerkt een algemene verhoging van 1,5%.

Salarissen in euro’s per maand.

Functie- respectievelijk salarisgroep:

Leeftijd/

Functiejaren: I II III IV V VI

15 jaar 426 439
16 jaar 493 507
17 jaar 564 580
18 jaar 667 702 734
19 jaar 771 807 855 914
20 jaar 904 948 1004 1091 1178
21 jaar 1064 1117 1184 1265 1391
22 jaar 1234 1297 1378 1483 1630

23 jaar/ 0 1320 1383 1433 1582 1741 1921
1 1414 1477 1616 1779 1961
2 1443 1519 1649 1817 2001
3 1562 1682 1852 2041
4 1605 1715 1888 2079
5 1748 1925 2119
6 1961 2158
7 2199
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BIJLAGE IV

REGLEMENT VOOR DE VASTE COMMISSIE

Reglement
voor de Vaste Commissie bedoeld in artikel 25 van de CAO voor de
Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie.

Artikel 1

Definities

1. Voor wat de in dit reglement gebezigde terminologie betreft is arti-
kel 1 van de CAO voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en
de Eiproductenindustrie van toepassing.

2. De Vaste Commissie zal hierna genoemd worden ,,de Commissie’’.

Artikel 2

Samenstelling van de Commissie

De Commissie zal bestaan uit vier leden, waarvan twee leden door de
werkgevers- en twee leden door de werknemersorganisatie worden aan-
gewezen.

Artikel 3

Voorzitterschap

De leden van de Commissie benoemen bij meerderheid van stemmen uit
hun midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, respec-
tievelijk uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Het voor-
zitterschap wisselt om het jaar, zodat het ene jaar één van de werkgevers-
leden voorzitter is en het volgend jaar één van de werknemersleden.

Artikel 4

Duur van het lidmaatschap

1. De leden van de Commissie hebben daarin voor onbepaalde tijd zit-
ting.

2. In een vacature wordt binnen een maand voorzien door de organisa-
tie, welke het aftredende lid had benoemd.
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Artikel 5

Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Commissie eindigt door:
a. bedanken;
b. overlijden;
c. de verklaring van de organisatie, welke de benoeming deed, dat

betrokkene niet langer als lid functioneert.

Artikel 6

Secretariaat

De Commissie benoemt een secretaris. Het Secretariaat is bereikbaar via
het postadres Louis Braillelaan 80, 2719 EK te Zoetermeer.

Artikel 8

Beraadslaging en stemming

1. Beslissingen kunnen slechts worden genomen, indien tenminste 3
leden der Commissie aanwezig zijn.

2. Bij dispariteit in de aanwezigheid brengt elk der leden zoveel stem-
men uit als van de andere partij aanwezig zijn.

3. De Commissie neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid van
stemmen.

4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

5. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 9

Inlichtingen

1. De Commissie is bevoegd, alvorens een beslissing te nemen, nadere
inlichtingen in te winnen zowel bij partijen als bij derden. Zij is
bevoegd partijen, getuigen en deskundigen ter nadere toelichting op
te roepen om in haar vergadering te verschijnen.
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2. Uit de weigering van partijen om de gevraagde inlichtingen te ver-
strekken of om ter vergadering te verschijnen, zal de Commissie con-
clusies trekken, welke haar geraden voorkomen.

Artikel 10

Indienen van verzoeken

1. Verzoeken moeten schriftelijk en in 2-voud worden ingediend bij het
Secretariaat van de Commissie.

2. Deze verzoeken moeten een toelichting bevatten op de omstandighe-
den die aanleiding zijn tot het verzoek.

3. Wanneer de Commissie aanleiding vindt een verzoek geheel of
gedeeltelijk toe dan wel af te wijzen dient deze toe- of afwijzing
schriftelijk te geschieden en met redenen omkleed. Bij geschillen is
er sprake van een advies.

Artikel 11

Kosten

De leden van de Commissie brengen de gemaakte reis- en verblijfkos-
ten in rekening bij de organisatie die zij vertegenwoordigen. De overige
kosten worden bij nadere afspraak verdeeld tussen de werkgevers- en
werknemersorganisaties.

Artikel 12

Wijziging reglement

Dit reglement kan door partijen bij de CAO voor de Groothandel in Eie-
ren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie te allen tijde in gezamen-
lijk overleg worden gewijzigd.
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Dictum II
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend ver-
klaard tot en met 31 december 2006.

Dictum III
Voorzover de in dictum I opgenomen bepalingen strijdig zijn met bij of
krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren deze regelen.

Dictum IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met
ingang van 1 januari 2007 en heeft geen terugwerkende kracht.

Dictum V
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 2 oktober 2006

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens deze,

De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

Mr. M. H. M. van der Goes.
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