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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 11 JUNI 2003 TOT ALGEMEEN
VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE
VARKENSVERBETERING IN NEDERLAND

AI Nr. 9935

Bijvoegsel Stcrt. d.d. 13-06-2003, nr. 111

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland
(AWVN) namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsover-
eenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen
van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Bond van Verenigingen voor Kunstmatige Inse-
minatie van Varkens, Institute for Pigs Genetics en Pigture Group;
Partij(en) te anderer zijde: De Unie, FNV Bondgenoten en CNV
Bedrijvenbond.

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, V en VI is bepaald:

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2003 CAO99352003
CAO2345 1



B. Definities.

Artikel 4

Werkingssfeer en begrippen

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:
1. a. ,,fokkerij-organisatie’’:

een organisatie, vastgelegd in een rechtsvorm conform Neder-
lands recht, welke zich ten doel stelt diensten en/of producten aan
te bieden voor het vervaardigen, respectievelijk distribueren van
genetisch hoogwaardig fokmateriaal ten behoeve van de varkens-
sector.

b. ,,k.i.-organisatie’’:
een organisatie, vastgelegd in een rechtsvorm conform Neder-
lands recht, welke een k.i. station exploiteert en/of een instelling
voor kunstmatige inseminatie van varkens exploiteert.

c. ,,varkensverbeteringsorganisatie’’:
een organisatie vastgelegd in een rechtsvorm conform Neder-
lands recht, welke zich ten doel stelt het verbeteren van kwaliteit
en rentabiliteit van de varkenshouderij middels diensten en/of
producten van deze organisatie.

2. ,,werkgever’’:
degene die werkzaamheden laat verrichten al dan niet in een organi-
satie als bedoeld in artikel 4.1.

3. ,,werknemer’’:
degene die bij een werkgever als bedoeld in artikel 4.2. op grond van
een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht.

4. ,,de CAO’’:
de collectieve arbeidsovereenkomst voor de varkensverbetering in
Nederland.

5. ,,buitendienstmedewerker’’:
een werknemer die zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bui-
ten het kantoor of andere bedrijfsruimte van de werkgever verricht.

6. ,,schriftelijke arbeidsovereenkomst’’:
de schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst zoals deze
omschreven staat in artikel 12 van deze CAO.

7. ,,arbeidsrooster’’:
een arbeidstijd- en arbeidsurenindeling op basis van een volledige
werkweek.

8. ,,deeltijddienstverband’’:
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een dienstverband met een onvolledige werkweek.

9. ,,levenspartner’’:
zij of hij waarmee de werknemer is gehuwd, dan wel op een andere
basis een vergelijkbaar duurzaam samenlevingsverband is aange-
gaan.

10. ,,cao-tijdvak’’:
1 mei 2002 tot en met 30 april 2004.

Artikel 5

Onderscheiding werknemers

De werknemers kunnen als volgt worden ingedeeld voor de toepassing
van deze CAO:
1. ,,het dienstverband’’

in a. vaste werknemers en b. tijdelijke werknemers.
2. ,,leeftijd’’:

in a. volwassen werknemers en b. jeugdige werknemers.
3. ,,functie-indeling’’:

werknemers worden ingedeeld op basis van vakbekwaamheid, de
aard van de werkzaamheden en/of de verantwoordelijkheid inge-
deeld.

Artikel 6

Dienstverband

1. ,,vaste werknemers’’:
zij die voor onbepaalde tijd worden aangenomen, hetzij met een vol-
ledige, hetzij met een onvolledige werktijd, met dien verstande dat
gedurende de eerste twaalf maanden van het dienstverband er geen
opzegging mag plaatsvinden, met uitzondering van het bepaalde in
artikel 14.

2. ,,tijdelijke werknemers’’:
zij die voor een bepaalde tijd of voor een bepaald werk of project
worden aangenomen.
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Artikel 7

Leeftijd

1. ,,volwassen werknemers’’:
werknemers die de leeftijd van 21 jaar hebben overschreden.

2. ,,jeugdige werknemers’’:
werknemers die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 8

Functie-indeling

1. De functies van de werknemers zijn ingedeeld volgens de beschrij-
vingen in het functieboek Varkensverbetering in Nederland; waarin
de functies beschreven staan en waarin tevens is aangegeven in
welke schaal ze zijn ingedeeld.

2. Een eventuele functiewijziging zal door de werkgever schriftelijk
medegedeeld worden aan de werknemer onder vermelding van de
functienaam, de inschaling en het tijdstip waarop de nieuwe indeling
zal ingaan.

3. a. Een werknemer die wordt overgeplaatst in een hoger ingedeelde
functie wordt met ingang van de betalingsperiode waarin de
hogere inschaling plaatsvindt als zodanig ingeschaald.

b. Een werknemer die als gevolg van een medisch attest dan wel als
gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde func-
tie wordt geplaatst wordt ingeschaald in de bij de functie beho-
rende salarisschaal met een persoonlijke toeslag waardoor het
oorspronkelijke salaris gehandhaafd blijft. Op een dergelijke per-
soonlijke toeslag zijn de CAO afspraken van toepassing.

Artikel 10

Verplichtingen werknemer

De werknemer is verplicht deze CAO en het in de wet bepaalde goed na
te komen en zich te gedragen als een goed werknemer behoort te doen.

Artikel 11

Bepalingen Burgerlijk Wetboek

Voorzover in deze CAO daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken is het
bepaalde in Boek 7, titel 10 van het Burgerlijk Wetboek en overige wet-
telijke bepalingen van toepassing.
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C. Dienstverband

Artikel 12

Dienstverband

1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk in tenminste tweevoud
vastgelegd. Van de door werkgever en werknemer beide getekende
arbeidsovereenkomst, behouden werkgever en werknemer ieder een
exemplaar.

2. De schriftelijke arbeidsovereenkomst moet tenminste duidelijke be-
palingen bevatten waaruit blijkt:
a. de naam van de werkgever;
b. de naam en geboortedatum van de werknemer;
c. het sofi-nummer;
d. de datum van indiensttreding;
e. de aard van het dienstverband;
f. de overeengekomen arbeidstijd, w.o. werkdagen en uren per dag;
g. de functie, de functieklasse alsmede de salarisschaal inclusief

functiejaren waarin de aanstelling plaatsvindt;
h. de proeftijd, indien deze wordt overeengekomen;
i. de standplaats of het rayon;
j. indien van toepassing een concurrentiebeding en/of geheim-

houdingsverklaring.

3. Bij wijziging van de arbeidsovereenkomst wordt de gewijzigde ar-
beidsovereenkomst zo spoedig mogelijk en tenminste in tweevoud
schriftelijk vastgelegd. Een en ander geschiedt in overeenstemming
met hetgeen in voorgaande leden is bepaald.

Artikel 13

CAO-tekst en werkinstructie

2. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst zal de werkgever aan
de werknemer een duidelijke, in het algemeen schriftelijke werk-
instructie verstrekken. Bij eventuele wijzigingen in de werkinstructie
of overgang naar een andere functie tijdens de duur van het dienst-
verband zal de werkgever deze gewijzigde of nieuwe instructie
mededelen en zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen.
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Artikel 14

Opzegging en einde arbeidsovereenkomst

1. Arbeidsovereenkomsten met vaste werknemers kunnen door de werk-
gever niet worden opgezegd tenzij:
a. sprake is van een dringende reden als bedoeld in artikel 678 BW;
b. de werknemer zijn uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende

verplichtingen verzaakt of kennelijk van verwijtbaar gemis aan
ijver en plichtsbetrachting sprake is;

c. de werknemer op grond van instelling of gedrag, niet voort-
vloeiende uit geestelijke of lichamelijke beperkingen ongeschikt
is voor de taak welke uit zijn functie voortvloeit;

d. de werknemer overbodig wordt wegens opheffing van zijn func-
tie, verandering in de werkorganisatie van de werkgever of we-
gens inkrimping van de werkzaamheden.

2. Voor de opzegging van dienstverbanden van de vaste werknemers
gelden opzegtermijnen welke afwijken van artikel 672 BW.
a. Voor de werkgever een termijn van 1 maand bij een diensttijd

van minder dan 5 jaar, van 2 maanden bij een diensttijd van 5 tot
10 jaren, van 3 maanden bij een diensttijd van 10 tot 15 jaar en
van 4 maanden bij een diensttijd van meer dan 15 jaar.

b. Voor de werknemer een termijn van 1 maand.
c. Op werknemers die op 31 december 1998 de 45-jarige leeftijd

hadden bereikt en die vanaf die datum in dienst bij de werkgever
zijn gebleven, is het overgangsrecht uit de wet Flexibiliteit en
Zekerheid van toepassing.

3. a. Dienstverbanden met tijdelijke werknemers eindigen van rechts-
wege door het verstrijken van de bepaalde tijd danwel het aflo-
pen van het project.

b. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan maximaal tweemaal
worden verlengd met in achtneming van het bepaalde in de Wet
Flexibiliteit en Zekerheid.

4. Alle opzeggingen bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel
moeten tegen het einde van een betalingsperiode plaatsvinden.

Artikel 15

Onderbreking werkzaamheden

Indien tengevolge van weersomstandigheden, bedrijfsstagnatie, veteri-
naire redenen danwel overmacht het werk naar het oordeel van de werk-
gever geen doorgang kan vinden is de werkgever gehouden aan de
betreffende werknemers de voor hen geldende beloning ten volle door te
betalen.
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De werkgever is niet verplicht de geldende beloning (volledig) door te
betalen indien met de werknemer besproken en schriftelijk overeenge-
komen is dat hij op grond van de inhoud van zijn functie geacht is bij-
zondere veterinaire aspecten in het oog te houden met name dat het hou-
den en/of verzorgen evenhoevige dieren niet toegestaan is.

Artikel 16

Nevenfuncties

Een werknemer die van plan is een al dan niet betaalde nevenfunctie
en/of nevenbedrijf uit te oefenen is gehouden hiervan vooraf mededeling
te doen aan de werkgever. De werkgever kan hiervoor toestemming ont-
houden als aan de uitoefening van deze functie/bedrijf veterinaire be-
zwaren zijn verbonden. De werkgever zal zijn besluit gemotiveerd schrif-
telijk mededelen.

Artikel 17

Concurrentiebeding

1. Een concurrentiebeding is slechts toegestaan indien de functie daar-
toe aanleiding geeft en dit schriftelijk is aangegaan. Het kan uitslui-
tend worden afgesloten met meerderjarige werknemers.

2. Het concurrentiebeding verbiedt de werknemer, op straffe van een
boete of schadevergoeding, binnen één jaar te rekenen vanaf de
datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst werkzaamheden
te verrichten in dienstverband ten behoeve van een nieuwe werkge-
ver die rechtstreeks concurreert met werkgever, respectievelijk als
zelfstandige, waarbij werknemer rechtstreeks concurreert met werk-
gever.
Indien een (ex-) werknemer in strijd met het concurrentiebeding han-
delt is een kort geding tegen hem bij de president van de rechtbank
mogelijk.

3. Indien een beding als bedoeld in lid 2 de werknemer in belangrijke
mate belemmert om anders dan in dienst van de werkgever werk-
zaam te zijn kan de rechter steeds bepalen dat de werkgever voor de
duur van de beperking aan de werknemer een vergoeding moet beta-
len zoals bedoeld in BW, titel 7 boek 10, artikel 653 lid 4.

4. De werkgever kan aan een concurrentiebeding geen rechten ontlenen

7

Varkensverbetering in Nederland 2003/2004
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



indien hij wegens de wijze waarop de arbeidsovereenkomst geëin-
digd is, schadeplichtig is.

Artikel 18

Geheimhoudingsclausule

1. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit
hoofde van zijn functie en beroep ter kennis is gekomen, voorzover
die verplichting uit de aard der zaak volgt dan wel hem uitdrukke-
lijk is opgelegd. De geheimhoudingsverplichting betreft informatie
die bij het naar buiten brengen de uitoefening van de functie van
werknemer in gevaar brengt of de bedrijfsvoering schade kan toe-
brengen. Deze verplichting geldt ook na de beëindiging van het
dienstverband.

2. Uitgezonderd van de geheimhoudingsverplichting zijn gegevens
waarbij de werknemer persoonlijk belang heeft, zoals salaris- en
functieomschrijving.

3. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst kan ter aanvulling op deze
geheimhoudingsclausule een boetebeding worden overeengekomen,
waarbij het bepaalde in het BW, titel 7 boek 10, artikel 650 van toe-
passing is.

Artikel 19

Octrooien, uitvindingen

Indien de functie daartoe aanleiding geeft kan een bepaling in de ar-
beidsovereenkomst worden opgenomen op grond waarvan de werkne-
mer afstand doet van alle rechten op uitvindingen en dergelijke die hij
in het kader van de uitoefening van zijn functie doet of waarover afspra-
ken worden gemaakt.

Artikel 20

Diensttijd elders doorgebracht

De werkgever is bevoegd voor de toepassing van deze CAO, en van
andere op de rechtspositie van het personeel betrekking hebbende secun-
daire arbeidsvoorwaarden, de diensttijd doorgebracht bij andere aan de
sector verwante organisaties of instellingen, bij de betreffende werkge-
ver gelijk te stellen c.q. in te brengen.
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D. Arbeidsduuur en overwerk

Artikel 21

Normaal arbeidsrooster

1. Een normaal arbeidsrooster omvat een arbeidsduur van 40 uren per
week, evenredig verdeeld over de dagen maandag tot en met vrijdag.

2. Voor bijzondere groepen medewerkers te weten stalcoördinatoren,
dierverzorgers, inseminatoren, scanners, reproductiebegeleiders en
daarmede gelijk te stellen medewerkers geldt een bruto arbeidsduur
van 2080 uren per jaar. De individuele arbeidsroosters worden in
onderling overleg vastgesteld waarbij gestreefd wordt naar een even-
redige verdeling van de 40 uren over 5 werkdagen.

3. Voor de medewerkers van de afdelingen productie (stallen en labo-
ratoria) en distributie (incl. bestellingen) ligt de normale arbeidsdag
tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

4. Voor de overige medewerkers ligt de normale arbeidsdag tussen
07.00 uur en 18.00 uur.

5. Feitelijke arbeidstijden worden in overleg met de ondernemingsraad
of de personeelsvertegenwoordiging vastgesteld.

6. Onder arbeid op buitenblok uren wordt verstaan arbeid welke wordt
verricht buiten de in dit artikel genoemde arbeidstijden.

Artikel 22

Roostervrije dagen

1. a. Werknemers hebben aanspraak op 20 roostervrije dagen op jaar-
basis.

b. Werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op 2 extra
roostervrije dagen op jaarbasis.

2. In het geval van een deeltijddienstverband ontvangt de werknemer
naar rato het aantal roostervrije dagen ofwel ontvangt hij een toeslag
op zijn salaris ter compensatie hiervan.

3. Werknemers die geen 12 maanden in dienst van de werkgever zijn
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hebben aanspraak op een tijdsevenredig deel van de in lid 1 om-
schreven roostervrije dagen.

4. a. Het is de werkgever toegestaan in overleg met de werknemers 15
roostervrije dagen voor een bepaalde groep werknemers dagelijks
uit te roosteren in blokken van 4 uren.
Werkgever heeft overleg met de ondernemingsraad c.q. per-
soneelsvertegenwoordiging inzake een voornemen om rooster-
vrije dagen in uren in te plannen in de genoemde blokken.

b. De werkgever dient de roostervrije dagen voorzover mogelijk
gespreid over het hele jaar vast te stellen en in de individuele
arbeidstijdenschema’s in te passen. De werknemer zal schriftelijk
medegedeeld worden hoe zijn roostervrije dagen zijn vastgesteld
en ingeroosterd.

c. Indien de werkgever de roostervrije dagen niet indeelt kan de
werknemer deze in overleg met de werkgever indelen al dan niet
in de vorm van aaneengesloten dagen.

d. Werkgever pleegt eenmaal per jaar overleg met de onderne-
mingsraad c.q. personeelsvertegenwoordiging inzake de uitvoe-
ring van de roostervrije dagen.

Artikel 23

Flexilisering arbeid

1. Het is de werknemer toegestaan jaarlijks voor 15 november een ver-
zoek in te dienen om het aantal te werken uren te vermeerderen res-
pectievelijk te verminderen met maximaal twee uren per week.

2. De werkgever zal binnen vier weken schriftelijk laten weten of het
verzoek van de werknemer ingewilligd zal worden. Bij een afwijzing
zal werkgever de motivatie onderbouwen.

3. Inwilliging van het verzoek zal leiden tot een vermindering respec-
tievelijk een vermeerdering van het aantal roostervrije dagen met 7
of 13 dagen.

4. De meer respectievelijk minder gewerkte uren worden gewaardeerd
met een toeslag respectievelijk inhouding van 2.5% bruto salaris per
uur.

Artikel 24

Verlofsparen

1. De werknemer heeft het recht om jaarlijks maximaal 5 roostervrije
en 5 bovenwettelijke vakantiedagen te gebruiken voor verlofsparen.
Mocht hij hiervan en van de regeling in artikel 23 geen gebruik
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maken dan mag de werkgever de 5 roostervrije dagen desgewenst op
uurbasis inroosteren.

2. De uren van het verlofsparen worden geboekt op een daartoe te ope-
nen rekening danwel op een intern spaartegoed en dienen binnen vijf
jaren opgenomen te worden.

3. De aanvraag voor opname dient tenminste één jaar van te voren
schriftelijk gedaan te worden.

Artikel 25

Ouderenregeling

1. Werknemers van 58 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om vier
dagen per week van 8 uren werkzaam te zijn.

2. De werknemers die van deze mogelijkheid gebruik maken hebben
recht op 24 vakantiedagen per jaar (= zes weken).

3. De werknemers behouden als basis voor de opbouw van (pré)pen-
sioen en vut het oorspronkelijke dienstverband.

4. De werknemer levert een bijdrage in de uitvoering van deze regeling
van bruto 7% salaris per maand.

5. De werknemer kan gebruik maken van de regeling op de 1ste dag van
de maand waarin men de leeftijd van 58 jaar bereikt en zal ingaan
per 1 januari 2003.

Artikel 26

Arbeidstijd

1. De arbeidstijd is de tijd gedurende welke de werknemer werkzaam-
heden verricht voor de werkgever dan wel dat hij beschikbaar moet
zijn voor de werkgever. Ook valt hieronder de tijd waarop geen
arbeid verricht kan worden wegens feest-, gedenk- en roostervrije
dagen alsmede wegens vakantie, ziekte of buitengewoon verlof.

2. Werknemers kunnen op deeltijdbasis in dienst zijn en ten aanzien
van hen geldt het in deze CAO bepaalde tijdsevenredig.
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3. Behoudens bijzondere omstandigheden en behoudens het feit dat het
onderdeel is van de functie wordt op zaterdag en zondag geen arbeid
verricht.

4. Behoudens bijzondere omstandigheden en behoudens het feit dat het
onderdeel is van de functie wordt geen arbeid verricht op feest-,
gedenk-, en roostervrije dagen, te weten:
a. Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pink-

sterdag en Eerste en Tweede Kerstdag;
b. Koninginnedag, 5 mei en een andere door de overheid als Natio-

nale Feestdag aangewezen dag;
c. roostervrije dagen;
d. Goede Vrijdag, bid- en dankdagen alsmede 1 mei. De viering van

deze dagen wordt beschouwd als een vakantiedag.

5. Werkgever is gehouden het wettelijk kader terzake het flexibel om-
gaan met meer of minder werken te volgen.

Artikel 27

Verrichten van noodzakelijke werkzaamheden op zaterdagen,
zondagen en feest- en gedenkdagen

1. In afwijking van artikel 21 zijn medewerkers van productie en dis-
tributie verplicht bij toerbeurt op zater-, zon-, feest- en gedenkdagen
de voor hun taken noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.

2. De vaststelling van de toerbeurten geschiedt door de werkgever in
overleg met de betrokken werknemers.

3. Indien de dienstverlening en/of de aard van de te verrichten werk-
zaamheden dit wenselijk maken kunnen in overleg ook andere werk-
nemers worden belast met werkzaamheden op zater-, zon-, feest- of
gedenkdagen. Dit uitsluitend na voorafgaande raadpleging van de
ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Artikel 28

Overwerk en meerwerk

1. Onder overwerk wordt verstaan de door de werkgever opgedragen
arbeid waardoor binnen één week de arbeidsduur van 40 uur wordt
overschreden.
Als regel zal overwerk zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.

2. Het meerwerk, boven het normaal arbeidsrooster tot 40 uren wordt
niet als overwerk aangemerkt. Voor het meerwerk wordt een toeslag
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gegeven van 25% ter compensatie van roostervrije dagen, vakantie-
geld, vakantiedagen en pensioen.

3. In bijzondere gevallen ter beoordeling van de werkgever kan de
werknemer in goed overleg worden opgedragen overwerk te verrich-
ten, binnen het wettelijk toegestane kader en binnen grenzen van
redelijkheid.

4. Medewerkers van 55 jaar en ouder kunnen nimmer verplicht worden
overwerk te verrichten.

5. Overwerk wordt zoveel mogelijk gecompenseerd in vervangende
vrije tijd naar evenredigheid aan het geldende percentage voor belo-
ning overwerk. Deze vervangende vrije tijd moet in goed overleg en
uiterlijk binnen een periode van 6 maanden kunnen worden genoten.

6. Voor de beloning van overwerk wordt verwezen naar artikel 39.

Artikel 29

Overwerkinformatie

De werkgever zal de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordi-
ging regelmatig inzicht verschaffen over het verrichte overwerk alsmede
omtrent het te verwachten overwerk voorzover dit vooraf te bepalen of
te benaderen is.

E. Functieklassen en loon

Artikel 30

Begrippen

1. Salaris:
een geldelijk bedrag wat de werknemer toekomt als vergoeding voor
verrichte arbeid.

2. Maandsalaris:
het salaris volgens de schaalindeling plus een eventuele persoonlijke
toeslag.

3. Persoonlijke toeslag:

13

Varkensverbetering in Nederland 2003/2004
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



een toeslag op het maandsalaris als gevolg van een herindeling c.q.
functiewijziging.

4. Jaarsalaris:
twaalf maal het maandsalaris plus vakantietoeslag plus eindejaars-
uitkering.

Artikel 31

Toepassing functieklassen

1. Bij de aanvang van het dienstverband wordt de werknemer in de van
toepassing zijnde functieklasse ingedeeld.
Volwassen medewerkers worden als regel op basis van het salaris bij
0 functiejaren in de betreffende functie ingeschaald.

2. Aan volwassen medewerkers van wie het dienstverband op 1 januari
volgend op de indiensttreding ten minste zes maanden heeft geduurd
wordt telkens per 1 januari een functiejaar toegekend. Het laatste
functiejaar bereikt men nadat men drie jaren in het voorlaatste
functiejaar heeft gezeten.

3. Bij een promotie van de werknemer naar een hogere functieklasse
wordt het nieuwe salaris zodanig vastgesteld dat er sprake is van een
salarisverhoging.
In afwijking hiervan kan een aanwezige persoonlijke toeslag mede
verrekend worden met het nieuwe toe te kennen salaris. In de
arbeidsovereenkomst dient dit schriftelijk te zijn vastgelegd.

Artikel 32

Jeugdschalen

Medewerkers welke jonger zijn dan 21 jaar ontvangen het navolgende
salaris tot 16 jaar 50% van het salaris; 17 jaar 60% van het salaris; 18
jaar 70% van het salaris; 19 jaar 80% van het salaris; 20 jaar 90% van
het salaris.

Artikel 33

Aanpassingen salarissen

3. Per 1 juli 2002 zullen de salarissen verhoogd worden met 2%, per
1 januari 2003 met 1.5, per 1 juli 2003 met 1.75% en per 1 januari
2004 met 1.5%.

4. In deze salarisaanpassingen zijn zowel de initiële verhogingen als de
prijscompensaties gedurende de looptijd van de CAO begrepen.
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Artikel 34

Basisuursalaris

Het basisuursalaris is vastgesteld op 173.33ste deel van het actueel gel-
dende functiesalaris.

Artikel 35

Salarisdoorbetaling bij bijzondere dagen

1. De werkgever is verplicht het salaris door te betalen aan de werkne-
mers over de vakantiedagen op het gebruikelijke tijdstip.

2. De werkgever is verplicht het salaris door te betalen aan de werkne-
mers over de dagen waarop hij buitengewoon verlof geniet op het
gebruikelijke tijdstip.

3. De werkgever is verplicht het salaris door te betalen aan de werkne-
mers over de feest-. gedenk- en roostervrije dagen voor zover deze
niet op zaterdag of zondag vallen.

Artikel 36

Tijdstip en wijze van betaling

De uitbetaling van het salaris en de uitbetaling van de toeslagen ge-
schiedt uiterlijk tegen de laatste dag van de maand waarbij de werkge-
ver ervoor zal zorgen dat:
a. het salaris en vaste toeslagen maandelijks uitgekeerd worden en
b. toeslagen met een wisselend karakter als overwerk zo spoedig moge-

lijk en bij voorkeur in de eerst volgende maand uitbetaald worden
aan de medewerker.

Artikel 37

Salarisspecificatie

De werkgever zal de werknemer maandelijks een schriftelijke specifica-
tie geven waarop de samenstelling van het salaris, eventueel met toesla-
gen met alle daarop toegepaste inhoudingen en de vergoedingen staan
vermeld.
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Artikel 38

Gratificatie bij diensjubilea cq. vut en (pré)pensioen

1. De gratificatie is groot één bruto maandsalaris inclusief vakantietoe-
slag. Voor zover fiscaal toegestaan wordt dit bruto maandsalaris netto
uitgekeerd.

2. Aan werknemers die 25 respectievelijk 40 jaren in dienst zijn van de
werkgever wordt een gratificatie toegekend.

3. Bij beëindiging van het dienstverband als gevolg van VUT of pré-
pensioen heeft de werknemer recht op de gratificatie zoals bedoeld
in lid 1 voor zover deze niet reeds tweemaal aan de werknemer is
uitgekeerd.

F. Toeslagen

Artikel 39

Toeslagen buiten het normaal arbeidsrooster

De werknemer heeft recht op een extra vergoeding boven het normaal
geldende uursalaris indien de arbeidstijden buiten het normaal arbeids-
rooster liggen en wel als volgt:
a. overuren: 35%;
b. meerwerk: 25%;
c. vóór 06.00 uur: 50%;
d. buiten-blok (niet voor 06.00 uur): 35%;
e. zaterdag tot 17.00 uur: 50% en;
f. zaterdag na 17.00 uur en op zon- en feestdagen: 100%.
Samenloop van de vergoedingen zoals genoemd onder a en d is moge-
lijk. Daarnaast kan er een samenloop voorkomen van d of b met e of f.
(zie bijlage I)

Artikel 40

Toeslagen in verband met waarneming hogere functie of
bereikbaarheid

Indien de werknemer voor een periode van 2 maanden of meer belast
wordt met andere dan in de functie- en taakomschrijving en/of werk-
instructie genoemde werkzaamheden, waaruit een grotere verantwoorde-
lijkheid voortvloeit maar er geen sprake is van promotie of doorstroming
naar een hogere functie wordt hiervoor door de werkgever een toeslag
betaald op het geldende salaris.
Indien deze waarneming minder dan twee maanden heeft geduurd kan
de werkgever een toeslag aan de werknemer betalen.
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Indien met de werknemer overeen is gekomen buiten de geldende
arbeidstijd bereikbaar te zijn voor het bedrijf om onverwachts werk-
zaamheden te verrichten wordt aan deze werknemer een vergoeding
betaald voor de tijd die hij voor het bedrijf bereikbaar moet zijn. De ver-
goeding wordt gebaseerd op het salarisniveau, uren en geldende toesla-
gen en op ondernemingsniveau afgesproken.

Artikel 41

Geen recht meer op toeslagen

Werknemers met een functie ingedeeld in de schalen I, J en K. kunnen
geen rechten doen gelden op toeslagen zoals genoemd in artikel 39.

G. Verlof

Artikel 42

Begrippen

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. ,,vakantiejaar’’:

een tijdvak van 12 aaneengesloten kalendermaanden. Het vakantie-
jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.

b. ,,maand’’:
iedere kalendermaand waarin de werknemer ten minste 15 kalender-
dagen bij betreffende werkgever in dienst is;

c. ,,werkdag’’:
een dag waarop de werknemer volgens het voor hem geldende
arbeidsurenschema geheel of gedeeltelijk arbeid heeft verricht.

d. onder verwantschap wordt het navolgende verstaan:
1ste graad:
partner, kinderen en hun partners, ouders;
2de graad:
broers, zusters, grootouders, kleinkinderen;
3de graad:
ooms, tantes, neven en nichten.
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Artikel 43

Vakantiedagen (uren)

Bij het onderstaande overzicht is uitgegaan van een volledig dienstver-
band, bij een deeltijd dienstverband gelden de vakantiedagen naar rato.

1. Het aantal vakantiedagen waarop de werknemer aanspraak heeft is
25 werkdagen (200 uren) per vakantiejaar.

2. Werknemers in de hierna vermelde leeftijden, leeftijdsgroepen heb-
ben aanspraak op extra vakantiedagen, peildatum is de leeftijd op 1
januari van enig jaar.
* 18 jaar of jonger: 2 extra vakantiedagen (16 uren) per jaar;
* 19 jaar: 1 extra vakantiedag (8 uren) per jaar;
* 40 t/m 44 jaar: 1 extra vakantiedag (8 uren) per jaar;
* 45 t/m 49 jaar: 2 extra vakantiedagen (16 uren) per jaar;
* 50 t/m 54 jaar: 3 extra vakantiedagen (24 uren) per jaar;
* 55 t/m 59 jaar: 4 extra vakantiedagen (32 uren) per jaar;
* 60 t/m 64 jaar: 5 extra vakantiedagen (40 uren) per jaar.

3. Voor werknemers die in de loop van het jaar in dienst treden respec-
tievelijk uit dienst gaan geldt het aantal vakantiedagen naar rato;
voor elke maand ééntwaalfde deel.

4. a. De tijdstippen van de aanvang en het einde van de aaneengeslo-
ten vakantie worden in onderling overleg tussen werkgever en
werknemer vastgesteld.

b. In principe kan de werknemer 15 werkdagen aaneengesloten
vakantie genieten, voorzover dit roostertechnisch is in te passen.

5. De werkgever kan ten hoogste 2 collectieve vakantiedagen aanwij-
zen na overleg met de betrokken werknemers.

6. De werkgever dient tijdig overleg te plegen met de ondernemings-
raad c.q. de personeelsvertegenwoordiging over het vakantieschema
en eventuele collectieve vakantiedagen.

7. De werkgever kan verleend vakantieverlof intrekken c.q. de tijdstip-
pen van aanvang en of einde van de vastgestelde aaneengesloten
vakantie wijzigen indien dringende redenen dit noodzakelijk maken.
Indien voor de werknemer financiële schade ontstaat uit de gebruik-
making van de bevoegdheid van de werkgever om vakantie in te
trekken wordt deze schade door de werkgever vergoed.
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Artikel 44

Vakantietoeslag

1. Een werknemer heeft aanspraak op een vakantietoeslag. Uiterlijk in
de maand juni van enig jaar wordt de vakantietoeslag waarop de
werknemer aanspraak heeft verworven over de periode 1 juni van het
vorig jaar tot en met 31 mei van het lopend jaar uitbetaald.

2. De bruto vakantietoeslag bedraagt 8% van het jaarsalaris van de
werknemer.

3. De werknemer heeft ook recht op vakantietoeslag over de door-
betaling c.q. de aanvulling bij ziekte en werkloosheid. Werkgever
mag de eventueel ontvangen vakantietoeslag van de bedrijfsvereni-
ging in mindering brengen op de doorbetaling.

4. Voor jeugdige werknemers bedraagt de vakantietoeslag tenminste
een bedrag dat, volgens de geldende jeugdpercentages bruto evenre-
dig is aan de minimum vakantietoeslag voor volwassen werknemers.

5. De minimum vakantietoeslag wordt bepaald op het niveau van schaal
A6.

6. Bij beëindiging van het dienstverband wordt aan de werknemer de
vakantietoeslag uitbetaald welke tot dat moment is opgebouwd.

Artikel 45

Vakantierechten tijdens ziekte

Bij ziekte in de zin van de ziektewet behouden de werknemers aanspraak
op hun vakantierechten gedurende het laatste half jaar.

Artikel 46

Afrekening vakantierechten

1. Het streven is erop gericht om elk jaar de toegewezen vakantiedagen
op te nemen. In enig vakantiejaar mogen in principe maximaal 5
vakantiedagen meer opgenomen worden dan werknemer zou opbou-
wen in dat vakantiejaar. Niet opgenomen vakantiedagen vervallen
vijf jaren na de laatste werkdag van het kalenderjaar waarin aan-
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spraak is ontstaan. Hierbij geldt dat in enig jaar de oudste aanspra-
ken als eerste worden opgenomen.

2. Voor werknemers in deeltijd dienstverband geldt lid 1 naar rato.

3. Als bij uitdiensttreding blijkt dat een werknemer minder of meer
vakantiedagen heeft opgenomen dan waarop hij recht had dan zal het
verschil worden uitbetaald respectievelijk ingehouden worden op de
laatste salarisbetaling.

4. Bij de beëindiging van het dienstverband is de werkgever gehouden
een verklaring uit te reiken waaruit blijkt op hoeveel vakantiedagen
de werknemer nog recht heeft.

Artikel 47

Buitengewoon verlof met behoud van salaris

1. De werkgever dient de werknemer, op zijn verzoek vrij te geven en
het voor hem geldende salaris door te betalen in de volgende geval-
len:
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, tenzij deze is

ontstaan door zijn schuld of nalatigheid en voorzover deze niet
in zijn vrije tijd kan geschieden;

b. bij de ondertrouw van de werknemer: 1 dag;
c. bij het huwelijk van de werknemer: 4 dagen;
d. bij het huwelijk van bloed- en aanverwanten van de werknemer

of zijn levenspartner in de eerste of tweede graad, pleegkinderen
daaronder begrepen: 1 dag mits de viering wordt bijgewoond;

e. bij het vieren van het 25- of 40 jarige dienstjubileum en bij het
25-, 40-, 50- of 60 jarige huwelijksfeest van de werknemer, zijn
ouders of zijn levenspartner: 1 dag mits de viering wordt bijge-
woond;

f. bij het overlijden van de levenspartner, van ouders, kinderen en
pleegkinderen van de werknemer of zijn levenspartner: 4 dagen
mits de begrafenis of crematie wordt bijgewoond;

g. bij het overlijden van overige bloed- en aanverwanten van de
werknemer of zijn levenspartner tot in de derde graad: 1 dag mits
de begrafenis of crematie wordt bijgewoond;

h. bij bevalling van de levenspartner van de werknemer: 2 dagen;
i. bij verhuizing van de werknemer in verband met het werk: 2

dagen;
j. bij ernstige ziekte (in het algemeen indien er levensgevaar aan-

wezig is) van de levenspartner, van ouders, kinderen en pleeg-
kinderen van de werknemer of zijn levenspartner: een door de
werkgever te bepalen aantal dagen;

k. voor het afleggen van vakexamens: een door de werkgever te
bepalen aantal dagen;
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l. voor het bijwonen van een algemene vergadering van een vakor-
ganisatie, indien de werknemer afgevaardigde of lid van het
hoofdbestuur is: 1 dag;

m. in geval van een medische behandeling: de werkelijk benodigde
tijd als de behandeling niet buiten werktijd kan plaatsvinden;

n. bij elke eerste oproep voor een sollicitatie als dit niet in vrije tijd
mogelijk is: de tijd die daarvoor nodig is.

2. Per jaar worden maximaal 5 dagen verlof verleend voor het bijwo-
nen van landelijk statutaire vergaderingen van een vakorganisatie
onder de navolgende voorwaarden:
a. het verlof wordt vooraf aangevraagd;
b. er wordt een uitnodiging voor de vergadering overlegd;
c. het verlof wordt verleend voor zover de bedrijfssituatie dit toe-

laat;
d. als er meerdere werknemers uit dezelfde functie, afdeling of

bedrijf deelnemen dan moet er rekening gehouden worden met de
bedrijfsvoering en kan men een delegatie sturen;

3. De werkgever kan voorts ingevallen als daarvoor aanleiding is bui-
tengewoon verlof verlenen al dan niet met behoud van salaris.

Artikel 48

Buitengewoon verlof zonder behoud van salaris

1. De werkgever is, indien het bedrijfsbelang dit toelaat verplicht de
werknemer op zijn verzoek – zonder doorbetaling van salaris – vrij
te geven in de navolgende gevallen:
a. voor het bezoeken van vergaderingen of commissies van publiek-

rechtelijke organen, waarvoor hij door zijn vakorganisatie als lid
of plaatsvervangend lid is aangewezen;

b. voor het bezoeken van vakbondsvergaderingen;
c. voor het bezoeken van vergaderingen van Provinciale Staten

en/of gemeenteraad of commissies hiervan als betrokkene lid is
van een van deze organen;

d. voor het volgen van cursussen in Stivos en Stosas verband en
cursussen georganiseerd door de vakorganisatie.

2. De werknemer is veerplicht zo spoedig mogelijk aan de werkgever
te melden dat hij lid is van een orgaan zoals genoemd in lid 1 a en
c.
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3. De werknemer zal niet worden benadeeld op grond van het lidmaat-
schap zoals genoemd in lid 1 a, b en c of door deelname aan cursus-
sen zoals genoemd in lid 1 d.

Artikel 49

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

De vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschaps- en bevallings-
verlof volgens de betreffende regeling krachtens de ziektewet.

Artikel 50

Ouderschapsverlof

Voor het ouderschapsverlof geldt de wettelijke regeling volgens artikel
644 BW.

H. Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Artikel 51

Mededelen ziekte

1. Als een werknemer wegens ziekte verhinderd is om te werken meldt
hij dit op de eerste dag van ziekte voor 09.00 uur ’s morgens bij de
werkgever. Wordt de werknemer ziek tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden dan meldt hij dit binnen 1,5 uur na het optreden
ervan onder opgave van redenen.

2. De werknemer meldt zo spoedig mogelijk zijn herstel aan de werk-
gever.

3. De werknemer dient zich te houden aan de voorschriften die de
werkgever en de bedrijfsvereniging opleggen in verband met de con-
trole van de ziekte.

Artikel 52

Salarisdoorbetaling bij ziekte

1. De werkgever is verplicht de werknemer die wegens ziekte arbeids-
ongeschikt is in de zin van de Ziektewet
a. het salaris volledig door te betalen over een periode van 52

weken;
b. over de dagen waarover de werknemer een volledige uitkering

ontvangt volgens de Wet op de Arbeidsongeschiktheid deze uit-
kering als volgt aan te vullen:
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– tijdens het eerste WAO-jaar tot 100% van zijn salaris en
– tijdens het tweede WAO-jaar tot 90% van zijn salaris.

2. Mocht de medewerker een WAO uitkering ontvangen van minder
dan 80-100 dan zal de werkgever voor het gedeelte dat de medewer-
ker arbeidsongeschikt is een aanvulling geven van 100% in het eer-
ste WAO-jaar en van 90% in het tweede WAO-jaar.

3. Indien de medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is zal de aan-
vulling zoals genoemd in artikel 1 en 2 alleen gegeven worden over
het gedeelte waarover de medewerker arbeidsongeschikt is.

4. Mocht de werknemer naast een ziektewet of WAO uitkering nog een
andere uitkering ontvangen dan kan deze in mindering gebracht wor-
den op de aanvulling zoals genoemd onder lid 2.

5. Mocht de uitkering krachtens de ziektewet of de WAO hoger zijn dan
het salaris dat geldt voor de medewerker dan heeft de medewerker
recht op de hogere uitkering.

6. Indien daartoe aanleiding is kan de werkgever de periode van aan-
vulling op de ziektewet en WAO-uitkering verlengen. Hiertoe be-
hoort in elk geval de periode waarin de werkgever of de werknemer
gebruikt maakt van een second opinion die plaatsvindt na het 1ste

ziektejaar. Na uitkomst van deze second opinion zal eventuele ver-
rekening met de werknemer plaatsvinden.

7. De werkgever heeft het recht om de doorbetaling van het salaris te
stoppen indien de werknemer zich niet houdt aan de geldende con-
trole voorschriften.

Artikel 53

Verhaalsrecht

Als een werknemer bij derden rechten kan doen gelden terzake van een
ongeval heeft hij geen recht op doorbetaling van zijn salaris tenzij hij
zijn rechten hierop cedeert aan de werkgever.
Indien de werkgever een procedure opstart om gederfde kosten te ver-
halen op derden zullen de kosten van een procedure niet verhaald kun-
nen worden op de medewerker.

23

Varkensverbetering in Nederland 2003/2004
Verbindendverklaring CAO-bepalingen



Artikel 54

WAO-hiaat verzekering

1. De werkgever sluit voor alle werknemers een WAO-hiaat verzeke-
ring af waaraan de werknemer verplicht is deel te nemen.

2. De werkgever en de werknemer betalen elk 50% van de benodigde
premie voor deze verzekering.

3. Werkgever geeft de werknemer op zijn verzoek meer informatie over
de inhoud van de WAO-hiaat verzekering.

Artikel 55

ANW-hiaat verzekering

1. Werkgever zal werknemers de mogelijkheid bieden om deel te ne-
men aan een verzekering voor het ANW-hiaat voorzover daartoe
mogelijkheden zijn.

2. Deelname geschiedt op basis van vrijwilligheid en de premie komt
volledig ten laste van de werknemer.

3. Werkgever geeft de werknemer op zijn verzoek meer informatie over
de inhoud van de ANW-hiaat verzekering.

Artikel 56

Doorbetaling pensioenpremie

De werkgever zal tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid zorgdragen
voor doorbetaling van de pensioenpremie voor zolang het dienstverband
blijft bestaan.

Artikel 57

Uitkering na overlijden werknemer

1. Bij het overlijden van een werknemer ontvangt de overblijvende
levenspartner, indien de overledene niet duurzaam gescheiden hier-
van leefde, respectievelijk de minderjarige kinderen een bedrag ge-
lijk aan drie maanden salaris. Hierin is niet begrepen het salaris over
de maand waarin het overlijden plaatsvond, welke maand tevens vol-
ledig wordt uitbetaald.

2. Op deze uitkering zal een eventueel te ontvangen uitkering van de
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bedrijfsvereniging in mindering gebracht worden op het door werk-
gever te betalen bedrag.

Artikel 62

Ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging

1. De werkgever draagt er zorg voor dat in aansluiting met de Wet op
de Ondernemingsraden in de voorkomende gevallen een onderne-
mingsraad wordt ingesteld.

2. Indien de werkgever niet wettelijk verplicht is over te gaan tot het
instellen van een ondernemingsraad dan zal er een personeelsverte-
genwoordiging gekozen worden door de werknemers. Deze bestaat
ui 3 personen indien er 10 of meer werknemers zijn, in de andere
gevallen bestaat deze uit 2 personen.

4. De gekozen leden van de personeelsvertegenwoordiging hebben een-
zelfde rechtsbescherming als gekozen leden van de ondernemings-
raad.

5. Regelmatig, doch minimaal eenmaal per jaar zal overleg plaatsvin-
den tussen werkgever en personeelsvertegenwoordiging waarvan
door de werkgever schriftelijk verslag wordt gedaan.

Artikel 64

Kinderopvangregeling

De werkgever kan een regeling voor kinderopvang treffen, na vooraf-
gaande raadpleging en instemming van de ondernemingsraad of de per-
soneelsvertegenwoordiging.

Artikel 65

Inzetbaarheid (permanente scholing)

1. Ten behoeve van permanente scholing van de werknemers is een
bedrag beschikbaar van maximaal 0.6% van de loonsom.

2. Werkgever en ondernemingsraad maken jaarlijks een plan waarin de
kaders aangegeven zijn waaraan werknemers die te voldoen om voor
een bijdrage van de werkgever in aanmerking te komen.
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3. Werkgever en ondernemingsraad vormen een commissie welke be-
last is met de uitvoering en toetsing van het scholingsplan.

Artikel 66

Premiespaarregeling, spaarloonregeling, verlofsparen

2. Spaarloonregeling:
De werknemer heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de wet-
telijke fiscale spaarloonregeling. Deelname staat open voor alle werk-
nemers naar evenredigheid van het aantal gewerkte uren in relatie tot
een volledig arbeidsrooster. Maandelijks houdt de werkgever een
bepaald bedrag in op het bruto salaris van de werknemer en stort het
op een speciaal daartoe geopende rekening ten name van de werk-
nemer.
De werknemer mag gedurende vier jaren niet over de spaarpremies
beschikken tenzij het gespaarde bedrag gebruikt wordt voor door de
wet erkende bestedingsdoelen.

Artikel 67

Bijdrage particuliere ziektekostenverzekering

Werknemers met een salaris dat uitstijgt boven de wettelijk vastgestelde
ziekenfondsgrens ontvangen een bijdrage ter hoogt van de maximaal
verschuldigde bijdrage van de werkgever aan het ziekenfonds.

Artikel 68

Periodiek geneeskundig onderzoek

Werknemers boven de 40 jaar hebben het recht om eenmaal per drie
jaren een geneeskundig onderzoek te ondergaan wat met name gericht is
op preventie van klachten met betrekking tot het uitoefenen van de func-
tie.
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BIJLAGE I

ARBEIDSTIJDENREGELING

1. Partijen hebben vastgesteld dat de regels zoals vastgelegd zijn in de
Arbeidstijdenwet onverkort van toepassing zijn op de arbeidstijden-
regeling binnen de organisaties.

2. Het arbeidstijdenschema voor de productie en distributiemedewerkers
wordt in overleg vastgesteld en betreft zowel de rechtstreeks aan de
functie verbonden werkzaamheden als eventueel overeenkomstig
voor de functie vastgestelde instructie, taken of nevenarbeid.

3. Deze werknemers werken per jaar als regel 2080 uren hierin begre-
pen atv, vakantie, bijzonder verlof en dergelijke waarbij gestreefd
wordt naar een werkdag van gemiddeld 8 uur.

4. a. Deze werknemers dienen een nader vast te stellen aantal zater-,
zon- en feestdagen werkzaamheden verrichten.

b. Het aantal arbeidsdagen op zater-, zon- en feestdagen zal zoveel
mogelijk tot het hoognodige beperkt worden, maximaal 26 en de
invulling zal geschieden in onderling overleg.

c. Het is toegestaan dat voor de arbeid op zater-, zon- en feestda-
gen vervangende vrije tijd wordt verleend in plaats van betaling.

5. Voor werknemers die ingeschaald zijn in schaal I, J of K geldt dat
de artikelen met betrekking tot overwerkvergoedingen, buitenblok-
vergoedingen en toeslagen voor zater-, zon- en feestdagen niet van
toepassing.
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BIJLAGE II:

OVERZICHT INDELING FUNCTIES

Indeling van de functieschalen

schaal A tot en met 39.5 punt
schaal B 40 tot en met 59.5 punt
schaal C 60 tot en met 79.5 punt
schaal D 80 tot en met 99.5 punt
schaal E 100 tot en met 119.5 punt
schaal F 120 tot en met 139.5 punt
schaal G 140 tot en 159.5 punt
schaal H 160 tot en 179.5 punt
schaal I 180 tot en 199.5 punt
schaal J 200 tot en 224.5 punt
schaal K 225 tot en met 249.5 punt

Waardering referentiefuncties in ORBA-scores

Medewerkster huishoudelijke dienst 3 53 punten
Medewerker distributie 64 punten
Dierverzorger A 84 punten
Dierverzorger fokkerij 92 punten
Medewerker technische administratie IPG 101 punten
Dierverzorger B 107 punten
Laboratoriummedewerker 109 punten
Inseminator 113 punten
Secretaresse 116 punten
Scanner 117 punten
Stalcoördinator 132 punten
Financieel administratief medewerker 5 135 punten
Reproductiebegeleider 145 punten
Medewerker automatisering 150 punten
Exportmedewerker binnendienst 153 punten
Hoofd distributie 166 punten
Systeem/netwerk beheerder 174 punten
Foktechnisch medewerker B 190 punten
Commercieel medewerker A 191 punten
Hoofd buitendienst 191 punten
Hoofd technische administratie IPG 193 punten
Systeemontwikkelaar 217 punten
Fokkerij coördinator 220 punten
Geneticus 235 punten
Area manager internationaal 240 punten
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C. Indeling van de functies in de schalen. (ref. = referentiefunctie)

Schaal A:
* laboratoriumhulp
* medewerker huishoudelijke dienst 1
Schaal B:
* medewerker huishoudelijke dienst 2 (ref)
* financieel administratief medewerker 1
Schaal C:
* distributiemedewerker (ref)
* medewerker huishoudelijke dienst 3
* financieel administratief medewerker 2
* receptioniste/telefoniste
Schaal D:
* dierverzorger A (ref)
* dierverzorger fokkerij (ref)
* financieel administratief medewerker 3
Schaal E:
* medewerker technische administratie (ref)
* dierverzorger B (ref)
* laboratoriummedewerker (ref)
* inseminator (ref)
* scanner (ref)
* financieel administratief medewerker 4
* secretaresse (ref)
Schaal F:
* stalcoördinator (ref)
* financieel administratief medewerker 5 (ref)
* senior secretaresse
Schaal G:
* reproductiebegeleider (ref)
* hoofd productie
* hoofd laboratorium
* medewerker automatisering (ref)
* exportmedewerker binnendienst (ref)
* financieel administratief medewerker 6
Schaal H:
* hoofd distributie (ref)
* bedrijfsleider fokproefbedrijf
* foktechnisch medewerker A
* systeembeheerder (ref)
Schaal I:
* hoofd buitendienst (ref)
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* foktechnisch medewerker B (ref)
* commercieel medewerker A (ref)
* hoofd technische administratie IPG (ref)
* onderzoeksassistent
* redacteur blad Varkens
Schaal J:
* regiohoofd fokkerij
* commercieel medewerker B
* onderzoeker
* systeemontwikkelaar (ref)
* fokkerij coördinator (ref)
Schaal K:
* geneticus (ref)
* regiohoofd marketing en verkoop
* hoofd automatisering en systeemontwikkeling
* area manager internationaal (ref)
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BIJLAGE III:

OP ONDERNEMINGSNIVEAU AF TE SPREKEN ZAKEN (MET
DE O.R./P.V.).

A. Reiskostenvergoeding

1. Werknemers die voor het reizen tussen hun woonplaats en de stand-
plaats geen gebruik kunnen maken van een dienstauto ontvangen
maandelijks een vergoeding voor het woon-werkverkeer.

2. Deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld in goed overleg tussen
werkgever en ondernemingsraad en zal schriftelijk bekend gemaakt
worden aan de werknemers.

B. Dienstauto

1. Indien het naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk is wordt
de werknemer een dienstauto ter beschikking gesteld voor de uitoe-
fening van zijn functie.

2. De werknemer is verplicht de dienstauto zorgvuldig te berijden, vol-
gens de geldende instructies tijdig aan te bieden voor onderhoud en
regelmatig van binnen en van buiten schoon te maken.

3. Het is niet toegestaan de dienstauto uit te lenen aan derden anders
dan gezinsgenoten en de levenspartner noch is het toegestaan deel te
nemen aan rally’s en dergelijke.

4. Boetes wegens verkeersovertredingen door de werknemer, diens le-
venspartner of gezinsgenoten komen ten laste van de werknemer.

5. Bij de beëindiging van het dienstverband of bij een wijziging van de
functie die de dienstauto niet meer vereist zal de werknemer de
dienstauto en de daarbij behorende papieren direct inleveren.

6. Voor het privé gebruik van de dienstauto zal werkgever in overleg
met de ondernemingsraad jaarlijks een bijdrage vaststellen en deze
schriftelijk kenbaar maken aan de werknemers.
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C. Zakelijk gebruik privé auto

1. Werkgever kan de werknemer toestemming verlenen om zijn privé
auto te gebruiken voor zakelijk gebruik.

2. Werknemer is verplicht van deze zakelijke ritten een deugdelijke
administratie bij te houden en deze zo gewenst te overleggen.

3. Werkgever en ondernemingsraad stellen jaarlijks de vergoedingen
vast voor het zakelijk gebruik van de privé auto.

D. Dienstwoning

1. Als door de werkgever aan de werknemer een dienstwoning ter
beschikking wordt gesteld wordt dit in een afzonderlijke overeen-
komst vastgelegd.

2. De voorwaarden ten aanzien van de bewoning en de hoogte van de
door de werknemer te betalen vergoeding wordt in onderling over-
leg overeengekomen.

3. Indien een werknemer die een dienstwoning bewoont komt te over-
lijden kan de overblijvende partner en/of gezinsleden deze dienstwo-
ning nog ten minste gedurende 6 maanden tegen de vastgestelde ver-
goeding blijven gebruiken.

E. Telefoonkostenvergoeding

Werknemers die voor de uitoefening van hun functie gebruik moeten
maken van een telefoon hebben recht op een vergoeding. Deze vergoe-
ding kan zijn een vast bedrag per werkdag of een vergoeding van de
totale kosten onder inhouding van het fiscaal vastgestelde forfait.
Werkgever zal in overleg met de ondernemingsraad nadere regels vast-
stellen wie voor welke vergoeding in aanmerking komt.

F. Verhuiskosten

1. Een werknemer die een zelfstandige huishouding voert en die in ver-
band met de aanvaarding van zijn dienstverband op verzoek van de
werkgever moet verhuizen en binnen 2 jaar na aanvang van zijn
functie verhuist zodat hij binnen een straal van 10 kilometer komt te
wonen, en de werknemer die wegens pensionering (incl. vut) de
dienstwoning moet verlaten heeft recht op een vergoeding van de
verhuiskosten en wel:
a. volledige vergoeding van de transportkosten;
b. een vergoeding voor de herinrichting van ten hoogste 12% van

het jaarsalaris inclusief vakantietoeslag echter rekening houdende
met het fiscale maximum.
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c. een vergoeding van € 60 voor elk meeverhuizend kind.

2. Werknemers die geen zelfstandige huishouding voeren hebben recht
op een vergoeding in redelijkheid tot de gemaakte kosten evenwel
gemaximeerd op artikel 1 lid b.

3. In afwachting van een verhuizing kan de werkgever aan een werk-
nemer voor maximaal twee jaar een extra tegemoetkoming geven in
de reiskosten voor woon–werkverkeer.

4. Werkgever kan werknemer een vergoeding geven van maximaal 90%
in de pensionkosten alsmede een vergoeding van de reiskosten (een-
maal per week) voor gezinsbezoek indien niet dagelijks gereisd kan
worden tussen woon- en standplaats.

G. Kleding, schoeisel en gereedschap

De werkgever is verplicht aan de werknemer de voor de uitoefening van
de functie noodzakelijke werkkleding, schoeisel en gereedschappen gra-
tis ter beschikking te stellen.
Indien dit niet ter beschikking gesteld kan worden kan de werkgever een
vergoeding hiervoor geven.

H. Verblijfskosten

Voor werknemers die ten behoeve van de uitoefening van hun functie
moeten reizen geldt een verblijfskostenvergoeding. Deze vergoeding
omvat naar redelijkheid de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van
logies, ontbijt, diner, lunch en verfrissing.

I. Studiekosten

Werknemers die in verband met studie, mede nodig in het belang van
een goede functie invulling aantoonbare kosten moeten maken komen in
aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten en wel als volgt:
– volledige studiekostenvergoeding voor studies die nadrukkelijk zijn

vereist voor de uitoefening van de huidige of de geplande toekom-
stige functie;

– 75% studiekostenvergoeding voor studies die niet nadrukkelijk ver-
eist zijn maar voor de uitoefening van de huidige of toekomstige
functie nuttig kunnen worden geacht;

– 50% studiekostenvergoeding voor voortgezet onderwijs uitgezonderd
MAVO of HAVO;
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– examengeld komt per studie slechts éénmaal voor vergoeding in aan-
merking;

– voor het afleggen van tentamens en of examens voor studies vallende
onder deze regeling wordt, voor zover dit onder werktijd plaatsvindt
betaald verlof gegeven.

– indien binnen drie jaar na het ontvangen van de studiekosten-
vergoeding het dienstverband door de werknemer wordt beëindigd
dient deze de genoten studiekostenvergoeding terug te betalen naar
rato van het aantal maanden welke aan genoemde drie jaar ontbre-
ken.

H. Kantoorruimte

Aan de werknemer die ten behoeve van zijn functie kantoorruimte ter
beschikking stelt aan de werkgever kan door de werkgever, in overleg
een redelijke vergoeding worden gegeven.
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SALARISTABELLEN SALARISREGELING VARKENS-
VERBETERING IN NEDERLAND

Volwassen werknemers: [= 21 jaar]
per: 01-01-03.
Verhoging met 1,5 % volgens CAO afspraak.

Schaal
Salaris 0. A B C D E F G H I J K

1525 x 0
1554 1
1585 2 0
1616 3 1
1647 4 2 0
1681 5 3 1
1720 6 4 2 0
1762 7 5 3 1
1802 6 4 2 0
1850 7 5 3 1
1897 6 4 2 0
1943 7 5 3 1
1993 6 4 2
2042 7 5 3 0
2092 6 4 1
2146 7 5 2
2199 8 6 3 0
2253 7 4 1
2312 8 5 2
2368 9 6 3 0
2428 7 4 1
2489 8 5 2
2550 9 6 3
2613 7 4 0
2679 8 5 1
2744 9 6 2
2815 10 7 3
2900 8 4 0
2987 9 5 1
3076 10 6 2
3168 11 7 3
3263 8 4
3362 9 5
3462 10 6
3567 11 7
3673 8
3781 9
3893 10
4008 11
4126 12
4248 13
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SALARISTABELLEN SALARISREGELING VARKENS-
VERBETERING IN NEDERLAND

Volwassen werknemers: [= 21 jaar]
per: 01-07-03.
Verhoging met 1,75 % volgens CAO afspraak.

Schaal
Salaris 0. A B C D E F G H I J K

1552 x 0
1581 1
1613 2 0
1644 3 1
1676 4 2 0
1711 5 3 1
1750 6 4 2 0
1793 7 5 3 1
1834 6 4 2 0
1882 7 5 3 1
1930 6 4 2 0
1977 7 5 3 1
2028 6 4 2
2077 7 5 3 0
2129 6 4 1
2184 7 5 2
2237 8 6 3 0
2292 7 4 1
2352 8 5 2
2409 9 6 3 0
2470 7 4 1
2532 8 5 2
2595 9 6 3
2659 7 4 0
2726 8 5 1
2792 9 6 2
2864 10 7 3
2951 8 4 0
3039 9 5 1
3130 10 6 2
3223 11 7 3
3320 8 4
3420 9 5
3523 10 6
3629 11 7
3738 8
3847 9
3961 10
4078 11
4198 12
4322 13
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SALARISTABELLEN SALARISREGELING VARKENS-
VERBETERING IN NEDERLAND

Volwassen werknemers: [= 21 jaar]
per: 01-01-04.
Verhoging met 1,5% volgens CAO afspraak.

Schaal
Salaris 0. A B C D E F G H I J K

1575 x 0
1605 1
1637 2 0
1669 3 1
1701 4 2 0
1736 5 3 1
1776 6 4 2 0
1820 7 5 3 1
1862 6 4 2 0
1911 7 5 3 1
1959 6 4 2 0
2007 7 5 3 1
2058 6 4 2
2108 7 5 3 0
2161 6 4 1
2216 7 5 2
2271 8 6 3 0
2327 7 4 1
2388 8 5 2
2445 9 6 3 0
2507 7 4 1
2570 8 5 2
2633 9 6 3
2699 7 4 0
2767 8 5 1
2833 9 6 2
2907 10 7 3
2995 8 4 0
3085 9 5 1
3177 10 6 2
3272 11 7 3
3370 8 4
3472 9 5
3575 10 6
3683 11 7
3794 8
3905 9
4020 10
4139 11
4261 12
4387 13
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Dictum II
De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend ver-
klaard tot en met 30 april 2004.

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
Het is de werkgever toegestaan om in het kader van een verzoek om
ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, af te wijken van de in dictum I opge-
nomen bepalingen houdende een mutatie van het loon voorzover de
onverkorte toepassing van die bepalingen de verlening van een onthef-
fing in de weg zou staan om reden dat de personeelskosten van de
betrokken onderneming onvoldoende zijn gematigd.

Dictum V
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 mei 2004 en heeft geen terugwerkende kracht.

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

’s-Gravenhage, 11 juni 2003

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens de Minister:

De wnd. Directeur van het
Centraal kantoor

van de Arbeidsinspectie,

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