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Meldon Plastics BV en CNV Vakmensen hebben op maandag 26 maart 2012  een onderhandelingsresultaat 

bereikt over het voortzetten van de CAO met in acht name van de volgende wijzigingen:  

 
1) Looptijd  

De looptijd van de CAO is van 1 april 2012 t/m 30 juni 2013. 

 
2) Inkomen 

Met ingang van 1 april 2012 worden de salarissen structureel met 2% verhoogd. Daarnaast kan er per april 2012 

en april 2013 een eenmalige uitkering gedaan worden van € 150, tenzij de leden van de vakorganisatie er voor 

kiezen om dit geld aan te wenden voor een overgangsregeling van de seniorenregeling als bedoeld in artikel 19 

van de cao voor de werknemers die in 2012 de leeftijd van 59 jaar bereiken. Voor werknemers die jonger zijn 

dan 59 jaar in 2012 wordt gedurende de looptijd van de cao artikel 19 opnieuw vormgegeven door partijen. 
 
3) Duurzame inzetbaarheid  

 Persoonlijke ontwikkeling zal als vast agendapunt opgenomen worden in de functioneringsgesprekken. 

 Gedurende de looptijd van de cao zal een beleid ontwikkeld worden waarin de kaders aangegeven worden 

waarbinnen de (alle) zorgtaken - o.a. mantelzorg - geregeld kunnen worden. 

 Gedurende de looptijd van de cao zal een voorstel gemaakt worden hoe werkgever kan komen tot duurzame 

inzetbaarheid van werknemers. 

 
4) Werkgelegenheid  

Meldon blijft zich inspannen voor de mogelijkheden van kansarme jongeren. 

 
5) Klok- en flexurenregeling 

 De aan- en afwezigheid van werknemers in functiegroep J en hoger wordt nog wel via de klok geregistreerd, 

echter alleen om de aan- en afwezigheid inzichtelijk te hebben en niet om de werktijd te registreren. 

Werknemer blijft gebruik maken van de klokurenregeling en kan daarmee dus de werkduur per dag flexibel 

invullen. De klokuren zullen maandelijks teruggebracht worden naar nul. 

 De toepassing van de klok- en flexurenregeling wordt gedurende de looptijd van de cao door Directie en OR 

geëvalueerd, de vakvereniging zal geïnformeerd worden over de uitkomst van deze evaluatie. 

 
6) Zakenreizen 

Er is een regeling overeengekomen met betrekking tot de reis- en/of werkuren als gevolg van zakenreizen, zie 

bijlage 1. 

 
7) Beoordeling en beloning 

Werknemers die na 1 juli in dienst komen, kunnen per 1 januari daaropvolgend in aanmerking komen voor een 

salarisverhoging conform overeengekomen beoordelingssystematiek. Werkgever is echter niet verplicht om voor 

deze werknemers een salarisverhoging toe te kennen. Werknemers die voor 1 juli in dienst komen, worden 

conform normale beoordelingssystematiek per 1 januari daaropvolgende beoordeeld en beloond.   

Artikel 9.1 zal conform worden aangepast, zie bijlage 2. 

 
8) Verlofaanspraken 

 De verjaringstermijn blijft zowel voor wettelijke als bovenwettelijke verlofaanspraken 5 jaar.  

 De berekening van het aantal verlofdagen voor werknemers die in- en/of uitdienst treden wordt naar rato van 

de daadwerkelijke datum in of uit dienst gedaan. Artikel 18.5 zal conform aangepast worden, zie bijlage 3. 
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9) Wet gelijke behandeling 

In het kader van de Wet Gelijke Behandeling zijn een aantal cao artikelen met leeftijd onderscheidende 

kenmerken aangepast, zie bijlage 4. 
 
10) WGA Premie 

Meldon zal gedurende de looptijd van de cao het werknemersdeel van de gedifferentieerde  WGA premie voor 

haar rekening nemen. 
 
11) Continuering fiscale verrekening vakbondscontributie 

De eerder overeengekomen fiscale facilitering van de vakbondsbijdrage wordt voortgezet voor de looptijd van de 

cao voor zover en zolang de fiscale regelgeving daartoe nog mogelijkheden biedt.  

 
12) Werkgeversbijdrage 

De AWVN werkgeversbijdrage wordt voortgezet gedurende de looptijd van de cao. 

 
13) Tekstuele wijzigingen 

Ter verduidelijking worden een aantal cao artikelen aangepast, zie bijlage 5. 

 
 

 

 

Meldon Plastics BV      CNV Vakmensen 

M. Zeekaf         R. Smeets  
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Bijlage 1 Regeling vergoeding van uren bij zakenreizen 

 
Inleiding 

Met de in gebruik name van het nieuwe tijdregistratiesysteem en de invoering van de flex-urenregeling en de 

regeling flexibele werktijden is duidelijk geworden dat er binnen Meldon niet op een eenduidige wijze wordt 

omgegaan met het vergoeden van reis- en/of werkuren buiten de reguliere werktijden als gevolg van 

zakenreizen. Waar op de ene afdeling extra uren als uren voor uren worden bijgeschreven wordt er in de andere 

afdeling vanuit gegaan dat e.e.a. als een normale werkdag wordt beschouwd en inbegrepen is bij de functie.  

 

Om te voorkomen dat dit tot onbegrip en ontevredenheid leidt worden bij het al of niet toekennen van extra uren 

voortaan volgende regelingen gehanteerd:  

 
Definitie zakenreis  

Onder een zakenreis wordt verstaan het bezoeken van klanten, leveranciers, beurzen, vergaderingen 

buitenshuis e.d. ten behoeve van uitoefening functie. Zakenreizen kunnen eendaagse of meerdaagse reizen zijn. 

Bij meerdaagse reizen vindt minstens één overnachting buitenshuis plaats.  

 
Zakenreis en functie 

Voor bepaalde functies zijn zakenreizen een vanzelfsprekend onderdeel van de functie, voor andere functies 

niet. 

 
Regeling 1: Zakenreis is vanzelfsprekend onderdeel van de functie 

Onafhankelijk van het feit of het om ééndaagse of meerdaagse reizen gaat is hierbij nooit sprake van vergoeding 

van extra uren door reizen of verblijf in een hotel buiten de reguliere werktijden. De enige uitzondering die hierop 

gemaakt wordt is een vergoeding van de uren gemaakt op zaterdag of zondag als gevolg van een zakenreis. 

Voor deze uren geldt een compensatie van de uren conform de inconveniëntiematrix. De te verrekenen extra 

uren worden in zo’n geval door leidinggevende geregistreerd in de dagstatus van het kloksysteem en daarmee 

toegevoegd aan het flex-urensaldo. 

 
Regeling 2: Zakenreis is geen vanzelfsprekend onderdeel van de functie 

Vergoeding van extra uren als gevolg van zakenreizen voor functies waarbij het maken van zakenreizen niet een 

vanzelfsprekend onderdeel van de functie is worden toegekend conform de regeling flexibele werktijden. De te 

verrekenen extra uren worden door leidinggevende geregistreerd in het kloksysteem en daarmee toegevoegd 

aan het flex-urensaldo. Hierbij geldt dat uren tot een maximum van 12 gewerkte uren per dag kunnen worden 

geregistreerd. Bij de berekening van het aantal uren wordt de reguliere reistijd woon-werkverkeer in mindering 

gebracht indien het reisdagen betreft waarop een reguliere reistijd woon-werkverkeer van toepassing is.  



                  
Besluitenlijst CAO Meldon 

26 maart 2012 
 

 
 
    4/9 

 

                  

Bijlage 2 Beoordeling en beloning 

 
Artikel 9.1 Toepassing van de salarisschalen 

De salarisschalen van de werknemers, die voor 1 juli in dienst zijn en nog niet het maximum van hun 

salarisschaal  hebben bereikt, worden in beginsel eenmaal per jaar en wel met ingang van 1 januari opnieuw 

vastgesteld op basis van de jaarlijkse beoordeling. De daarbij toegepaste beoordelingsmethodiek is 

opgenomen in bijlage IV. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats bij indeling in een andere 

salarisschaal op grond van het in artikel 8 lid 2 onder b bepaalde. 
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Bijlage 3 Verlofaanspraken 
 
Artikel 18.5 Vakantiedagen - berekening aantal vakantiedagen 

Voor de berekening van het aantal vakantiedagen, wordt een zuiver proportioneel recht op vakantie berekend op 

basis van de werkelijke datum in- of uit dienst van een werknemer. 
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Bijlage 3   
Bijlage 4 Wet Gelijke Behandeling 

 
Artikel 6.3 Aanneming en ontslag 

Behoudens ingeval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de artikelen 7a: 678 

en 679 BW en behoudens tijdens of bij het beëindigen van de proeftijd, als bedoeld in lid 1 in welke gevallen de 

dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, neemt de dienstbetrekking een einde: 

 
voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst 

a. 1.  door opzegging door de werkgever met een termijn van tenminste zoveel weken als de dienstbetrekking 

van de werknemer gehele jaren heeft geduurd tot een maximum van 13 weken; deze termijn wordt voor 

de werknemer ouder dan 45 doch jonger dan 65 jaar verlengd voor elk vol jaar dienstverband na de 47e 

en per 1 april 2013 na de 49e en per 1 april 2014 na de 50e verjaardag met een week, voor welke 

verlenging eveneens een maximum geldt van 13 weken; 

2.  door opzegging door de werknemer met een termijn van tenminste zoveel weken als de 

dienstbetrekking tijdvakken van 2 gehele jaren heeft geduurd tot een maximum van 6 weken, met dien 

verstande dat voor beide partijen de termijn van opzegging na de proeftijd nooit minder dan een periode 

zal bedragen. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van de periode. 
 
voor werknemers voor een bepaalde tijdsduur in dienst 

b. op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst, dan wel op het tijdstip, 

bepaald op grond van artikel 7a: 668 BW 1e lid en tenzij het bepaalde in lid 3 van dit artikel van toepassing 

is. 

 

De opzegging onder a.1 en a.2 dient schriftelijk te geschieden. 

 

 
Artikel 6.6 Aanneming en ontslag 

In afwijking van het in lid 5 bepaalde kunnen betrokken partijen besluiten de dienstbetrekking voort te zetten, met 

behoud van arbeidsvoorwaarden en toepassing van de cao. 

 

 
Artikel 10.2.c  Bijzondere beloningen – toeslag voor het werken in ploegen 

Werknemers die door bedrijfsomstandigheden worden overgeplaatst uit een hoger betaalde dienst naar een 

lager betaalde dienst ontvangen: 

1. indien zij niet langer dan een half jaar aaneengesloten in de hoger betaalde ploegendienst hebben gewerkt, 

de bij het oorspronkelijke rooster behorende ploegentoeslag tot het eind van de lopende periode; 

2. indien zij een half jaar doch niet langer dan 3 jaar aaneengesloten in de hoger betaalde ploegendienst 

hebben gewerkt, de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en de 

volgende periode; 

3. indien zij langer dan 3 jaar, doch niet langer dan 5 jaar aaneengesloten in de hoger betaalde ploegendienst 

hebben gewerkt, de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en de 

volgende periode en vervolgens: 

- 2 perioden 80% van de ploegentoeslag; 

- 2 perioden 60% van de ploegentoeslag; 

- 1 periode 40% van de ploegentoeslag; 

- 1 periode 20% van de ploegentoeslag; 
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4. indien zij langer dan 5 jaar, doch niet langer dan 10 jaar aaneengesloten in de hoger betaalde ploegendienst 

hebben gewerkt de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en de 

volgende periode en vervolgens: 

- 4 perioden 80% van de ploegentoeslag; 

- 4 perioden 60% van de ploegentoeslag; 

- 3 periode 40% van de ploegentoeslag; 

- 3 periode 20% van de ploegentoeslag; 

5. indien zij langer dan 10 jaar aaneengesloten in de hoger betaalde ploegendienst hebben gewerkt de 

ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en de volgende periode en 

vervolgens: 

- 5 perioden 80% van de ploegentoeslag; 

- 5 perioden 60% van de ploegentoeslag; 

- 4 periode 40% van de ploegentoeslag; 

- 4 periode 20% van de ploegentoeslag; 

van de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster. 

6. Werknemers van 60 jaar en ouder die 10 jaar of langer aaneengesloten in de hoger betaalde ploegendienst 

hebben gewerkt en door bedrijfsomstandigheden teruggeplaatst worden in een lager betaalde dienst, 

behouden hun oorspronkelijke ploegentoeslag. 

 

 
Artikel 19.1 Extra vrije tijd oudere werknemers 
 

1. Gelet op de verminderde belastbaarheid en daaruit voortvloeiende bescherming van de gezondheid kunnen 

werknemers  die in 2012 59 jaar of ouder zijn in de periode van 60 tot 61 jaar op hun verzoek 0,5 dag per 

week extra vrije tijd opnemen; en in de periode van 61 jaar tot 65 jaar op hun verzoek 1 dag per week extra 

vrije tijd opnemen. De volgende regels dienen hierbij in acht te worden genomen. 

 

2. De tijdstippen waarop de extra vrije tijd wordt opgenomen, worden in overleg met de werkgever vastgesteld. 

 

3. De niet opgenomen extra vrije tijd in verband met de collectieve vakantie, arbeidsongeschiktheid en 

dergelijke vervalt en mag niet vervangen worden door een uitkering in geld, ook niet bij beëindiging van het 

dienstverband. Bovendien vervalt de extra vrije tijd waarop aanspraak bestaat en die niet wordt 

opgenomen. 

 

4. De werknemer ontvangt in de leeftijd 60 tot en met 63 jaar over 0,5 dag per week extra vrije tijd 100% van 

het inkomen. 
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Bijlage 5 Tekstuele aanpassingen 

 
Artikel 3.4 Werkgelegenheid 

De vacatures die intern niet vervuld kunnen worden, zullen via externe wervingskanalen uitgezet worden buiten 

de organisatie.  

 

 
Artikel 3.5 Werkgelegenheid 
Bij vervulling van vacatures zal werkgever zich in principe richten op alle doelgroepen op de 
arbeidsmarkt, hierbij rekening houdend met de mogelijkheden van betreffende vacature.  

 

 
Artikel 3.6 Werkgelegenheid 

Werkgever kan besluiten om gebruik te maken van ingeleende arbeidskrachten. 

 

 
Artikel 3.7 Werkgelegenheid 

Vervallen 

 

 
Artikel 3.8 Werkgelegenheid 

Vervallen 

 

 
Artikel 9.2.c Toepassing van de salarisschalen 

Bij indeling in een lagere salarisschaal, als gevolg van de in artikel 8 lid 3 onder c bedoelde 

omstandigheden of als gevolg van een medische indicatie van een werknemer, wordt hem via 

inschaling een schaalsalaris toegekend dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijke 

schaalsalaris ligt. 

Indien de salarisschaal niet toereikend is, wordt het tekort omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze toeslag 

maakt geen deel uit van het schaalsalaris en stijgt niet mee met verhogingen van de salarisschalen. 

Bij indeling in een hogere salarisschaal wordt deze toeslag evenveel verminderd als het schaalsalaris stijgt. 

Voorts vindt afbouw van de persoonlijke toeslag plaats en wel met 1% van het minimumschaalsalaris per jaar. 

In geval van lagere inschaling als gevolg van de in artikel 8 lid 3 onder c bedoelde omstandigheden vindt de 

afbouw plaats tot werknemer de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. 

In geval van lagere inschaling als gevolg van een medische indicatie vindt de afbouw plaats tot werknemer de 

leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. 
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Artikel 10.1 Bijzondere beloningen - algemeen 

De schaalsalarissen bedoeld in de artikelen 8 en 9 worden geacht een normale beloning te zijn voor een 

normale functievervulling in dag- en/of ploegendienst gedurende een periode. Bijzondere beloningen in de vorm 

van toeslagen op het schaalsalaris of in de vorm van incidentele extra beloningen worden slechts toegekend 

indien een groter beroep op de werknemer wordt gedaan dan uit een normale functievervulling in dagdienst 

voortvloeit. Onder normale functievervulling wordt mede verstaan geringe incidentele overschrijdingen van de 

normale arbeidsduur van een kwartier of minder. 

 


