
#435638 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
 

voor 
 
 

PROMENS DEVENTER B.V. 
 
 
 
 
 
 
 

Looptijd: 1 juni 2009 tot en met 31 mei 2010 
 



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Copyright© 2010 CAO-partijen en AWVN 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een 
databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO en van de Algemene Werkgeversvereniging VNO-

NCW (AWVN). 



 

 

 

 

 

3 

INHOUDSOPGAVE 

    

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ......................................................................................... 5 
Artikel 1 .................................................................................................................................................. 5 

DEFINITIES ........................................................................................................................................ 5 
Artikel 2 .................................................................................................................................................. 6 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER.................................................................. 6 
Artikel 3 .................................................................................................................................................. 7 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKVERENIGINGEN ..................................................... 7 
Artikel 4 .................................................................................................................................................. 7 

WERKGELEGENHEID ........................................................................................................................ 7 
Artikel 5 .................................................................................................................................................. 8 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER ................................................................. 8 
Artikel 6 .................................................................................................................................................. 9 

AANNEMING EN ONTSLAG .............................................................................................................. 9 
Artikel 7 ................................................................................................................................................ 11 

REGELING PARTIEEL LEERPLICHTIGEN ...................................................................................... 11 
Artikel 8 ................................................................................................................................................ 11 

DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR .......................................................................................... 11 
Artikel 9 ................................................................................................................................................ 13 

FUNCTIEGROEPEN EN SALARISSCHALEN ................................................................................... 13 
Artikel 9A .............................................................................................................................................. 13 

SALARISSCHALEN ........................................................................................................................... 13 
Artikel 10 .............................................................................................................................................. 14 

TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALEN .................................................................................... 14 
Artikel 11 .............................................................................................................................................. 16 

BIJZONDERE BELONING ................................................................................................................ 16 
Artikel 12 .............................................................................................................................................. 19 

ZON- EN FEESTDAGEN ................................................................................................................... 19 
Artikel 13 .............................................................................................................................................. 19 

AFWEZIGHEID ................................................................................................................................. 19 
Artikel 14 .............................................................................................................................................. 21 

VAKANTIE ......................................................................................................................................... 21 
Artikel 15 .............................................................................................................................................. 25 

VAKANTIETOESLAG ........................................................................................................................ 25 
Artikel 16 .............................................................................................................................................. 25 

GRATIFICATIE ................................................................................................................................. 25 
Artikel 17 .............................................................................................................................................. 26 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID .......................................................................................................... 26 
Artikel 18 .............................................................................................................................................. 27 

UITZENDKRACHTEN ....................................................................................................................... 27 
Artikel 19 .............................................................................................................................................. 28 

VAKBONDSCONTRIBUTIE .............................................................................................................. 28 
Artikel 20 .............................................................................................................................................. 28 

PENSIOENREGELING ...................................................................................................................... 28 
Artikel 21 .............................................................................................................................................. 29 

OVERLIJDENSUITKERING .............................................................................................................. 29 
Artikel 22 .............................................................................................................................................. 29 

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN ...................................................................................................... 29 



 

 

 

 

 

4 

Artikel 23 .............................................................................................................................................. 30 
DUUR DER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ............................................................... 30 

Bijlage I ................................................................................................................................................ 31 
FUNCTIERANGSCHIKKINGSLIJST Promens Deventer B.V. ....................................................... 31 

Bijlage II ............................................................................................................................................... 32 
SALARISSCHAAL .............................................................................................................................. 32 

Bijlage III ............................................................................................................................................. 35 
PROTOCOL ....................................................................................................................................... 35 

BIJLAGE IV ........................................................................................................................................... 36 
WET VERBETERING POORTWACHTER ........................................................................................ 36 
 



 

 

 

 

 

5 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 

Tussen 
 
Promens Deventer B.V., gevestigd te Deventer 
als partij enerzijds, 
 
en 
 
FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht 
als partij anderzijds, 
 
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 
 
 

Artikel 1 

DEFINITIES 

 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. werkgever  : de partij aan werkgeverszijde 
b. vakvereniging  : elke partij aan werknemerszijde 
c. werknemer  : de persoon in dienst van de werkgever van wie de functie is de 

of behoort te zijn opgenomen in de in Bijlage I aangegeven 
functielijst. Daar waar in deze CAO wordt gesproken over ‘hij’ 
wordt tevens bedoeld ‘zij’ 

d. maand  : een kalendermaand 
e. week  : een periode van 7 etmalen, waarvan de eerste aanvangt bij het 

 begin van de eerste dienst op maandagochtend 
f. dienstrooster  : een arbeidsregeling, aangevende op welke tijdstippen de 

 werknemers normaliter hun werkzaamheden aanvangen, deze 
 beëindigen en eventueel onderbreken 

g. salarisschaal  : het salaris als geregeld in Bijlage II 
h. maandinkomen  : het maandsalaris vermeerderd met eventuele bijzondere 

 beloningen als bedoeld in artikel 11 lid 2 onder a en als bedoeld 
 in artikel 10 lid 4 onder c 

i. bedrijfsvoorschriften: het geheel van andere in de onderneming geldende collectieve 
 regelingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden en sociaal 
 beleid 

j. deeltijdwerknemer : indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de 
 bedongen arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van 
 een voltijdwerknemer als bedoeld in artikel 8, zijn de 
 bepalingen van deze CAO naar rato van de individuele 
 arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij 
 de desbetreffende artikelen anders is vermeld 
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Artikel 2 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 

 
1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder trouw te 

zullen nakomen. 
 

2. De werkgever verplicht zich geen actie te zullen voeren of te zullen steunen,die tot 
doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst 
geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan is overeengekomen.  
 

3. De werkgever verplicht zich geen personeel in dienst te nemen of te houden op 
voorwaarden, strijdig met het in deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde. 
 

4. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele 
arbeidsovereenkomst aangaan, waarin verwezen wordt naar deze collectieve 
arbeidsovereenkomst en de eventueel geldende bedrijfsvoorschriften. Van deze CAO 
zal elke 3 jaar een volledig aangepast exemplaar aan de werknemers worden 
uitgereikt. 
 

5. Indien de werkgever op grond van bedrijfseconomische omstandigheden dan wel ten 
gevolge van fusie, afstoting van activiteiten, reorganisatie of verdere automatisering 
respectievelijk mechanisering, tot overplaatsing van of ontslagaanzegging aan een in 
het kader van de ondernemingsgrootte belangrijk aantal werknemers moet overgaan, 
zal hij zich tijdig met de vakverenigingen in verbinding stellen met het oogmerk tot 
een voor betrokkenen passende voorlichting te komen en de uit de overplaatsing of 
het ontslag voor betrokkenen voortvloeiende sociale consequenties te regelen. 
 

6. Ingeval de werkgever tot het weer aannemen van personeel overgaat, zal door hem 
bij sollicitatie de voorrang worden gegeven aan die gewezen werknemers, die het 
langste dienstverband bij de werkgever hadden, mits niet meer dan één jaar is 
verlopen sedert hun ontslag en het bedrijfsbelang zich naar het oordeel van de 
werkgever tegen deze regel niet verzet. 
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Artikel 3 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VAKVERENIGINGEN 

 
1. De vakverenigingen verplichten zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder 

trouw te zullen nakomen. 
 

2. De vakverenigingen verplichten zich met alle hun ten dienste staande middelen 
nakoming van deze collectieve arbeidsovereenkomst door hun leden te zullen 
bevorderen, geen actie te zullen voeren of te zullen bevorderen die beoogt wijziging 
te brengen in deze collectieve arbeidsovereenkomst op een andere wijze dan is 
overeengekomen en daarbij hun krachtige medewerking aan de werkgever te zullen 
verlenen tot ongestoorde voortzetting van het bedrijf, ook indien een dergelijke actie 
door derden zou zijn of worden veroorzaakt. 
 

3. De vakverenigingen verplichten zich te zullen bevorderen dat hun leden een 
individuele arbeidsovereenkomst ondertekenen op de grondslag van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst en de bedrijfsvoorschriften. 

 
 

Artikel 4 

WERKGELEGENHEID 

 
1. In het kader van het streven, gericht op de continuïteit van de onderneming alsmede 

op de handhaving van de werkgelegenheid, zal de werkgever tijdens de duur van 
deze CAO niet overgaan tot gedwongen collectieve ontslagen van werknemers, tenzij 
bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken. 
In dat geval zal hij hiertoe niet besluiten dan na overleg met de betrokken 
vakverenigingen. 
 

2. De werkgever zal de vakverenigingen waar gewenst, maar ten minste tijdens de 
jaarlijkse CAO-besprekingen informeren over de economische gang van zaken in de 
onderneming alsmede over de economische vooruitzichten van het komende jaar, 
waarbij in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de 
werkgelegenheidsaspecten. 
 

3. Bij het ontstaan van vacatures (promoties) zullen de werknemers eerst in de 
gelegenheid worden gesteld daarnaar te solliciteren. De vacatures zullen bekend 
worden gemaakt op het publicatiebord. Bij gelijke geschiktheid voor de vervulling van 
een vacature zal de werkgever voorrang geven aan de eigen werknemer die 
solliciteert, boven een sollicitant van buiten het bedrijf. 
 

4. Met het doel een bijdrage te leveren aan de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt zal 
de werkgever alle extern te publiceren vacatures bij UWV WERKbedrijf kenbaar 
maken en bij vervulling daarvan deze weer afmelden. 
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5. De werkgever kan slechts gebruik maken van particuliere uitzendbureaus, indien de 
voortgang van de werkzaamheden in gevaar komt en UWV WERKbedrijf niet in staat 
is binnen de gestelde termijn voor vervanging zorg te dragen. 
De werkgever heeft de intentie om het inzetten van uitzendkrachten te beperkten tot 
pieken en vakantieperiodes. 
 

6. De werkgever erkent het recht op een veilige en gezonde arbeidsplaats. 
De werkgever zal een actief beleid voeren ten aanzien van beperkt inzetbare 
werknemers. Het beleid zal erop gericht zijn deze werknemers zoveel mogelijk te 
handhaven door middel van aanpassing van functie en/of werkplaats. 
Aan om-, her- en bijscholing, gericht op mogelijke plaatsing binnen de onderneming 
zal grote aandacht worden besteed. 
 

 

Artikel 5 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

 
1. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een 

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

2. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen 
werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, 
zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en 
voorschriften in acht te nemen. 
 

3. De werknemer is gehouden voor wat zijn dienst- en rusttijd betreft de bepalingen van 
de op de daarvoor bestemde plaatsen in het bedrijf van de werkgever aanwezige 
arbeidslijst in acht te nemen. 
 

4. De werknemer is gehouden ook buiten de op de arbeidslijst aangegeven uren arbeid 
te verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en 
de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. 
 

5. De werknemer is mede verantwoordelijk voor de orde, veiligheid en de zedelijkheid in 
het bedrijf van de werkgever en gehouden tot naleving van de desbetreffende 
aanwijzingen en voorschriften door of namens de werkgever gegeven. 
 

6. De werknemer is gehouden zich te gedragen naar de in de bedrijfsvoorschriften 
neergelegde c.q. neer te leggen bepalingen. 
 

7. Indien de werkgever daar schriftelijk bezwaar tegen maakt, is het de werknemer, ook 
gedurende vakantie en zogenaamde snipperdagen, verboden enigerlei betaalde 
arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf te voeren. De 
werkgever is bevoegd een werknemer, die dit verbod overtreedt, zonder behoud van 
inkomen te schorsen, voor maximaal 2 dagen en ingeval van herhaling op staande 
voet te ontslaan. 
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8. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten 
gevolge van zijn dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de 
inrichting van het bedrijf, de grondstoffen, bewerking daarvan en de producten. Deze 
verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstbetrekking. 
 

9. De werknemer is gehouden, indien de werkgever dit wenselijk of noodzakelijk acht, 
zich voor rekening van de werkgever geneeskundig te laten onderzoeken. 
 

10. De werknemer, die voornemens is een verbintenis tegenover de overheid aan te 
gaan, behoeft schriftelijke toestemming daartoe van de werkgever. 
De werknemer, die al vóór zijn indiensttreding een verbintenis als bedoeld in de 
eerste alinea heeft aangegaan, is desgevraagd verplicht daarvan binnen 4 weken na 
deze datum aan de werkgever schriftelijk mededeling te doen. 
 

11. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te ondertekenen, 
waarbij deze collectieve arbeidsovereenkomst en de bedrijfsvoorschriften van 
toepassing worden verklaard. 

 
 

Artikel 6 

AANNEMING EN ONTSLAG 

 
1. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd van twee 

maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een andere regeling wordt 
getroffen. 

 
2. De arbeidsduur kan worden aangegaan: 

a. hetzij voor onbepaalde tijd 
b. hetzij voor een bepaalde tijd of voor het verrichten van een bepaald geheel 

van werkzaamheden. 
 

Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald, wordt het 
dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Dienstverbanden voor 
een bepaalde tijdsduur zullen voor maximaal 12 maanden worden gesloten, met 
uitzondering van die gevallen waarin sprake is van speciale projecten. 

 
In afwijking van het bepaalde in artikel 668 a lid 1 BW geldt ten aanzien van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd het volgende: 
vanaf de dag dat tussen de werkgever en werknemer: 
a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer 

dan een maand hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, de 
tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de 
laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben 
opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan één maand, geldt de laatste 
arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 
  

Arbeidsovereenkomsten tussen de werknemer met andere werkgever(s), die ten 
aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze moet(en) worden geacht de 
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voorganger(s) van de werkgever te zijn, moet worden beschouwd als een 
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 668 lid 1 BW. 

 
In geval van herstel van de arbeidsverhouding ingevolge artikel 682 BW wordt de 
arbeidsovereenkomst geacht niet onderbroken te zijn geweest. 
 

3. Ingeval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden volgens de 
artikelen 678 of 679 BW alsmede tijdens of bij het beëindigen van de proeftijd, kan 
het dienstverband onmiddellijk worden beëindigd. 
 

4. Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijdsduur eindigt van rechtswege op het 
tijdstip genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst. Indien de 
arbeidsovereenkomst wederom voor een bepaalde tijd wordt voortgezet, dient de 
werkgever dit ten minste één week voordien schriftelijk te bevestigen aan de 
werknemer. 
Het bepaalde in art. 668a BW alsmede art. 670 lid 1 en lid 3 BW voor wat betreft 
tussentijdse opzegging, is niet van toepassing op de in dit lid bedoelde 
arbeidsovereenkomst. 
 

5. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, kan behoudens het 
bepaalde in dit artikel onder lid 3 en lid 6 worden beëindigd: 
a. door opzegging door de werkgever, met een termijn van ten minste zoveel 

weken als de dienstbetrekking na de meerderjarigheid van de werknemer 
gehele jaren heeft geduurd, welke termijn ten hoogste 13 weken zal bedragen, 
met dien verstande, dat de termijn van opzegging tenminste één maand zal 
bedragen. De vorenbedoelde opzeggingstermijn wordt verlengd met een week 
voor elk vol jaar dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 45 jaren 
bij de werkgever in dienst is geweest; de duur van deze verlenging bedraagt 
evenwel ten hoogste dertien weken 

b. door opzegging door de werknemer, met een termijn van ten minste zoveel 
weken als de dienstbetrekking na de meerderjarigheid van de werknemer 
tijdvakken van twee gehele jaren heeft geduurd, welke termijn ten hoogste zes 
weken zal bedragen, met dien verstande, dat de termijn van opzegging 
tenminste één maand zal bedragen. 

 
6. Een dienstverband voor onbepaalde tijd eindigt zonder opzegging op de in de 

pensioenregeling voor de werknemer vastgelegde pensioendatum. Op een 
dienstverband voor onbepaalde tijd, dat is aangegaan met een werknemer voor wie 
de hierboven bedoelde pensioendatum al is verstreken, geldt in afwijking van lid 5 
van dit artikel een opzegtermijn voor werkgever en werknemer van een maand. 
Tevens is voor de laatst genoemde werknemer artikel 670 lid 1 BW niet van 
toepassing. 
Voor werknemers op wie de pensioenregeling niet van toepassing is, geldt ten 
aanzien van het in dit lid bepaalde in plaats van de pensioendatum het einde van de 
maand, waarin de 65e verjaardag valt. 
 

7. Het bepaalde in artikel 670 lid 5 BW (opzeggingsverbod tijdens militaire dienst) is niet 
van toepassing op een werknemer, die tegenover de overheid een verbintenis als 
bedoeld in artikel 32 van de Wet op de Noodwachten is aangegaan, tenzij hij vóór 
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zijn indiensttreding van de werkgever een schriftelijke verklaring heeft verkregen dat 
deze geen bezwaar tegen een dergelijke verbintenis heeft. 

 
 

Artikel 7 

REGELING PARTIEEL LEERPLICHTIGEN 

 
1. Voor een werknemer, die partieel leerplichtig is, geldt dat de in de CAO vastgestelde 

normale werktijd voor hem naar evenredigheid wordt verminderd met het aantal 
uren, waarop hij aan de verplichtingen van de leerplicht voldoet. 
 

2. Over de tijd, waarop een werknemer ter vervulling van zijn wettelijke leerplicht een 
onderwijsinstelling moet bezoeken, is geen salaris verschuldigd en geldt, dat het in de 
CAO vastgestelde salaris voor hem naar evenredigheid wordt verminderd. 
 

3. Het aantal in de CAO bepaalde basisvakantiedagen zal met inachtneming van de 
relatie die bestaat tot de normale werktijd, in evenredigheid voor hem worden 
verminderd. 
 

4. Op de dag, waarop een werknemer een onderwijsinstelling bezoekt of zou hebben 
moeten bezoeken of van die instelling vakantie geniet, kan hij niet verplicht worden 
in de onderneming werkzaam te zijn. 
 

5. Ingeval een werknemer toch op een van de in lid 4 bedoelde dagen vrijwillige arbeid 
verricht, zal hij daarvoor het normale voor een dag geldende salaris ontvangen 
(zonder overwerktoeslag). Pas als de voor die dag in de onderneming volgens 
dienstrooster geldende arbeidstijd wordt overschreden, gaat de dan geldende 
overwerktoeslag in. 
Het werken op een zogenaamde schooldag of schoolvakantie brengt geen wijziging in 
het berekende aantal vakantiedagen zoals bepaald in lid 3. 

 
 

Artikel 8 

DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR 

 
1. De normale arbeidsduur bedraagt 40 uur per week. De gemiddelde arbeidsduur 

bedraagt 36 uur per week. 
 

2. a. In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week, te 
weten maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 – 18.00 uur. 

b. In 3-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week 
gewerkt, waarbij de werknemers beurtelings in een ochtenddienst, 
middagdienst en nachtdienst zijn ingedeeld. 

c. Om een 36-urige werkweek te realiseren heeft de werknemer recht op ADV-
dagen. De opbouw van ADV-dagen vindt plaats naar rato van het aantal 
gewerkte dagen en bedraagt op jaarbasis maximaal 26 dagen. Geen opbouw 
vindt plaats bij afwezigheid in verband met ziekte. De arbeidsduurverkorting 
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zal worden vastgesteld in de vorm van één roostervrije dag per 2 weken. Voor 
bepaalde afdelingen zal een afwijkende regeling worden opgesteld. Een aantal 
dagen kan collectief worden vastgesteld ter overbrugging van bepaalde 
feestdagen. Vaststelling geschiedt in overleg met de ondernemingsraad. Het 
schema van de roostervrije dagen wordt elke periode voortschrijdend 
opgemaakt voor een termijn van 13 weken. 

d. Bij de planning van de ADV zal rekening worden gehouden met de 
seizoenspatroon van de marktvraag. Dit houdt in dat er in bepaalde tijdvakken 
geen ADV kan worden gepland en op andere momenten ADV in het vooruit 
wordt genoten. De planning die gemaakt is zal zoveel mogelijk worden 
gevolgd zodat ADV daadwerkelijk genoten kan worden.  

e. Om het beschikbare arbeidsvolume beter af te stemmen op de jaarvraag kan 
de ADV worden doorgeschoven naar het daarop volgende jaar.  

f. Bij arbeidsongeschiktheid tijdens roostervrije dagen worden op jaarbasis 
maximaal 3 roostervrije dagen ter vervanging toegekend. 

g. De werkgever geeft de garantie dat het intrekken van ADV-dagen zoveel 
mogelijk zal worden voorkomen. Indien intrekking noodzakelijk zal blijken, 
vindt overleg plaats met de betrokken werknemer. 

h. De ATV dagen zullen zorgvuldig worden gepland. Het staat werknemers vrij 
om ATV op de door hun gewenste wijze in te vullen. Alleen in noodsituaties 
kan de onderneming een beroep doen op medewerkers om de ATV te 
verschuiven op basis van vrijwilligheid. 

 
3. Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster, 

waarin hij zijn werkzaamheden verricht. 
 

4. a. Over algemene dienstroosterwijzigingen, waarbij een belangrijk aantal 
werknemers is betrokken, zal de werkgever overleg plegen met de 
ondernemingsraad, onverminderd de bevoegdheid van de vakvereniging 
daarover met de werkgever overleg te plegen. Indien van het voor de 
werknemer geldende dienstrooster moet worden afgeweken, zal dit tijdig 
worden aangekondigd. De afwijking vereist instemming van de betrokken 
werknemer. Een en ander behoudens in geval van ziekte en/of overmacht. 

b. Indien uitvoering of wijziging van een dienstrooster verband houdt met arbeid 
op zondag, zal de werkgever daaromtrent tijdig overleg plegen met de 
vakverenigingen. 

 
5. Seniorenregeling 
 a. De normale arbeidsduur wordt verkort voor: 
  62-jarigen met 1 uur per week 
  63-jarigen met 1,5 uur per week 
  64-jarigen met 2 uur per week. 
  De betaling van de opgenomen vrije uren zal 85 % bedragen. 
 b. Deze extra vrije uren zullen per week worden opgenomen.  

In overleg met de werkgever kunnen deze uren opgespaard worden ten 
behoeve van het volgen van een cursus ter voorbereiding op de pensionering. 

 
 



 

 

 

 

 

13 

Artikel 9 

FUNCTIEGROEPEN EN SALARISSCHALEN 

 
1. a. De functies van de werknemers worden ingedeeld in functiegroepen. De 

indeling is vermeld in Bijlage I van deze overeenkomst. 
b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal die een schaal omvat 

gebaseerd op leeftijd en een schaal gebaseerd op periodieken. De 
salarisschalen zijn opgenomen in Bijlage II van deze overeenkomst. In deze 
salarisschalen is de vaste premie van 5 % opgenomen. 

 
2. a. Werknemers, die over de kundigheden en ervaring beschikken, die voor de 

vervulling van een bepaalde functie zijn vereist, worden bij tewerkstelling in 
die functie in de overeenkomende functiegroep en salarisschaal geplaatst, 
onverminderd het in c van dit lid bepaalde. 

b. Werknemers, die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie 
nog niet over de kundigheden en ervaring beschikken, die voor de vervulling 
van hun functie zijn vereist, kunnen gedurende een beperkte tijd, doch niet 
langer dan gedurende 6 maanden, in een lagere salarisschaal worden 
ingedeeld dan met hun functie overeenkomt. 

c. Werknemers, die tijdelijk een functie waarnemen welke hoger is ingedeeld 
dan hun eigen functie, blijven ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal 
die met hun eigen functie overeenkomt. 

 
3. a. Werknemers, die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie en over de 

voor die functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de 
overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand 
volgend op die, waarin de plaatsing in de hogere functie heeft 
plaatsgevonden. Er zal geen beperking worden aangebracht in het aantal 
personen per ploeg dat in een hogere salarisschaal kan worden ingedeeld. 

b. Werknemers, die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen 
verzoek worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de 
overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand 
volgend op die, waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied. 

c. Werknemers, die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager 
ingedeelde functie worden geplaatst, blijven gedurende het contractjaar in 
hun eigen salarisschaal ingedeeld. Daarna worden zij in de met de lager 
ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld, een en ander in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 lid 4 sub c. 

 
 

Artikel 9A 

SALARISSCHALEN 

 
De salarisschalen worden gedurende de looptijd van de CAO verhoogd: 
per 1 oktober 2009 met 0,5 %, per 1 januari 2010 met 0,5 %. 
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Artikel 10 

TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALEN 

 
1. a. De schaalsalarissen van de werknemers die beloond worden volgens de 

leeftijdsschaal worden eenmaal per half jaar per 1 januari respectievelijk per 1 
juli opnieuw vastgesteld. 

b. De schaalsalarissen van de werknemers, die beloond worden volgens de 
periodiekenschaal, worden eenmaal per jaar en wel per 1 januari opnieuw 
vastgesteld. 

c. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats bij indeling in een andere 
salarisschaal op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 3 onder a, b of c, 
alsmede ten aanzien van werknemers, die op grond van het in artikel 9 lid 2 
onder b bepaalde nog in een lagere salarisschaal zijn ingedeeld dan met hun 
functie overeenkomt. 

d. Aan kostwinners in de fiscale betekenis van het woord, die ten minste 
tweederde van het gezinsinkomen bijdragen en jonger dan 23 jaar zijn, zal 
het wettelijk minimumloon worden betaald. 

 
2. a. Werknemers, die volgens de leeftijdsschaal worden beloond, ontvangen per 1 

januari respectievelijk 1 juli het schaalsalaris dat met hun leeftijd op dat 
tijdstip overeenkomt. 

b. Werknemers, die volgens de periodiekenschaal worden beloond en op 1 
januari van enig jaar onafgebroken in de desbetreffende functiegroep 
ingedeeld zijn geweest, ontvangen per die datum ten minste 1 periodiek voor 
zover het einde van de periodiekenschaal nog niet is bereikt. 

 
3. In afwijking van het in lid 2 onder a bepaalde kan aan de werknemer, die beloond 

wordt volgens de periodiekenschaal, uitsluitend in de volgende gevallen een 
schaalsalaris worden toegekend dat boven het schaalsalaris bij nul periodieken ligt. 
a. Indien een werknemer in een hogere salarisschaal wordt ingedeeld, wordt 

hem een zodanig schaalsalaris toegekend als nodig is om de in lid 4 onder a 
bedoelde verhoging mogelijk te maken. 

b. Indien een werknemer om aan hemzelf toe te rekenen redenen als bedoeld in 
artikel 9 lid 3 onder b in een lagere salarisschaal wordt ingedeeld, kan hem 
een zodanig schaalsalaris worden toegekend als in verband met de in lid 4 
onder b genoemde verlaging nodig is. 

c. Indien een werknemer als gevolg van de in artikel 9 lid 3 onder c bedoelde 
omstandigheden en na de daar genoemde periode in een lagere salarisschaal 
wordt ingedeeld, wordt hem een zodanig schaalsalaris toegekend als nodig is 
om de in lid 4 c bedoelde vermindering te realiseren. 

d. Indien een nieuwe werknemer elders zoveel voor de door hem te vervullen 
functie bruikbare ervaring heeft verkregen, dat het op grond daarvan niet 
redelijk zou zijn hem met het schaalsalaris bij nul periodieken te belonen, kan 
hem een – in overeenstemming met die ervaring – hoger schaalsalaris worden 
toegekend. 

e. Bedragen van € 0,68 of minder worden bij de toepassing van het bepaalde in 
dit lid en van lid 4 afgerond tot het naastbij liggende schaalsalaris. 
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4. a. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer, die beloond wordt 

volgens de periodiekenschaal, bedraagt de verhoging ten minste de helft van 
het verschil tussen de twee betrokken salarisschalen bij nul periodieken. 

b. Bij indeling in een lagere salarisschaal om aan hemzelf toe te rekenen reden 
als bedoeld in artikel 9 lid 3 onder b van een werknemer, die beloond wordt 
volgens de periodiekenschaal, bedraagt de verlaging tenminste de helft van 
het verschil tussen de twee betrokken salarisschalen bij nul periodieken. 

c. Bij indeling in een lagere salarisschaal als gevolg van de in artikel 9 lid 3 onder 
c bedoelde omstandigheden of als gevolg van het opheffen van functies van 
een werknemer, die beloond wordt volgens de periodiekenschaal, 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. Dit bedrag maakt geen 
deel uit van het schaalsalaris en stijgt niet mee met verhogingen van de 
salarisschalen. Bij herindeling in een hogere salarisschaal c.q. bij toekenning 
van een verhoging ingevolge de periodiekenschaal wordt de toeslag evenveel 
verminderd als het maandsalaris stijgt. Voorts vindt afbouw van de 
persoonlijke toeslag plaats ter gelegenheid van algemene verhogingen van de 
salarisschalen ten bedrage van jaarlijks 1 % van het schaalsalaris bij nul 
periodieken. Na het bereiken van de 55-jarige leeftijd wordt het eventuele 
restant van de persoonlijke toeslag van de werknemer niet meer afgebouwd. 

 
5. a. De werknemer die een functie, welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen 

functie, ten minste 5 volledige diensten in één maand waarneemt, ontvangt 
per volledig waargenomen dienst een toeslag op zijn maandsalaris ter grootte 
van 0,25 % van zijn schaalsalaris bij 0 periodieken tot een maximum van 5 % 
per maand. 

b. De werknemer kan aan een tijdelijke overplaatsing in een hoger beloonde 
functie geen aanspraak ontlenen op een definitieve plaatsing in een hogere 
functie of een definitieve overeenkomstige beloning. 

 
6. Indien een werknemer in verband met verminderde arbeidsprestatie ten gevolge van 

ouderdom overgeplaatst wordt naar een lager beloonde functie, die hij in 
tegenstelling tot zijn vorige functie volledig kan vervullen, 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, die geen deel uitmaakt van het 
schaalsalaris, stijgt niet mee met de verhogingen van de salarisschalen, maar wordt 
afgebouwd.  
 
Bij indeling in een hogere salarisschaal c.q. bij toekenning van een verhoging wordt 
deze toeslag evenveel verminderd als het maandsalaris stijgt. Overigens vindt de 
afbouw plaats volgens het bepaalde in lid 4 c van dit artikel. 

 
7. Voor elke volle dienst respectievelijk deel van een dienst, gedurende welke een 

werknemer in een maand niet heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, 
afwezigheid zonder behoud van salaris, militaire dienst, schorsing zonder behoud van 
salaris, onvrijwillige werkloosheid, willekeurig verzuim of wegens indiensttreding of 
ontslag, wordt het maandinkomen naar evenredigheid verminderd. 
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8. De vastgestelde salarissen worden uiterlijk op de laatste dag van elke maand 

betaalbaar gesteld. 
 
 

Artikel 11 

BIJZONDERE BELONING 

 
1. Algemeen 

 De schaalsalarissen, bedoeld in de artikelen 9 en 10, worden geacht een normale 
beloning te zijn voor een normale functievervulling in dagdienst gedurende een 
kalendermaand. 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 de normale functievervulling wordt mede verstaan 
geringe incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half 
uur of minder. 
 

2. Toeslag voor het werken in ploegen 
Voor de geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris 
gegeven. 
 
a. Deze toeslag bedraagt per maand voor de: 
  3-ploegendienst    20 % van het schaalsalaris 
  2-ploegendienst    13,5 % van het schaalsalaris. 
b. Indien een werknemer niet gedurende een hele maand arbeid in 

ploegendienst heeft verricht, wordt een evenredig deel van de onder a 
genoemde toeslag gekort voor elke volledige dienst, gedurende welke hij geen 
arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

c. Werknemers in dagdienst, die moeten invallen in ploegendienst gedurende 10 
of minder diensten, worden beloond volgens de bepalingen van lid 4 van dit 
artikel. Indien dit invallen in een maand 11 of meer diensten duurt, geschiedt 
de beloning in die maand volgens de bepalingen van lid 2a van dit artikel. 

d. Werknemers, die anders dan door eigen toedoen worden overgeplaatst uit een 
ploegendienst naar een dagdienst, ontvangen: 
1. indien de werknemer korter van 6 maanden in de ploegendienst heeft  

gewerkt: de toeslag als bepaald in lid 2c van dit artikel 
  2. indien de werknemer 6 maanden, maar niet langer dan een jaar, in de 

ploegendienst heeft gewerkt: de bij het oorspronkelijke rooster 
horende ploegentoeslag tot het eind van de lopende maand en de 
daarop volgende maand 

  3. indien de werknemer 1 jaar doch niet langer dan 3 jaar in de 
ploegendienst heeft gewerkt: de bij het oorspronkelijke rooster 
horende ploegentoeslag tot het eind van de lopende maand en de 
volgende 3 maanden 
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  4. indien de werknemer 3 jaar, maar niet langer dan 5 jaar, in de 
ploegendienst heeft gewerkt: de bij het oorspronkelijke rooster 
horende ploegentoeslag gedurende de lopende maand in de daarop 
volgende maand, vervolgens: 
80 % gedurende 2 maanden 
60 % gedurende 2 maanden 
40 % gedurende 1 maand 
20 % gedurende 1 maand 

  5. indien de werknemer 5 jaar of langer in de ploegendienst heeft 
gewerkt: de bij het oorspronkelijke rooster horende ploegentoeslag 
gedurende de lopende maand in de daarop volgende, vervolgens: 
80 % gedurende 4 maanden 
60 % gedurende 4 maanden 
40 % gedurende 3 maanden 
20 % gedurende 3 maanden. 

e. Indien werknemers van 55 jaar en ouder en ten minste 7,5 jaar in de 
ploegendienst, op eigen verzoek een functie in de dagdienst aanvaarden, dan 
geldt het bepaalde in lid 2 d onder 5. 

f. Werknemers van 55 jaar en ouder en korter dan 7,5 jaar werkzaam in 
ploegendienst kunnen op vrijwillige basis op eigen verzoek ontheven worden 
van de verplichting te werken in ploegendienst en zullen, indien een zinvolle 
functie in het kader van bedrijfsvoering aanwezig is, een functie in dagdienst 
aangeboden krijgen. In dit geval zal de ploegentoeslag komen te vervallen, 
met dien verstande dat geen afbouw plaatsvindt indien een en ander op eigen 
verzoek geschiedt. Afbouw vindt wél plaats indien de overplaatsing geschiedt 
op medische indicatie, dan wel op grond van bedrijfsorganisatorische 
omstandigheden. 

g. Voor werknemers vanaf 57,5 jaar en ten minste 7,5 jaar in de ploegendienst 
die de ploeg gedwongen moeten verlaten vindt geen verdere afbouw van de 
ploegentoeslag plaats. 

h. Werknemers in ploegendienst, die anders dan door eigen toedoen 
overgeplaatst worden naar een andere ploeg of dienst, ontvangen daarvoor in 
afwijking van het onder d van dit lid bepaalde, per overgang een eenmalige 
toeslag van 1,74 % van het maandinkomen. Bij terugplaatsing wordt deze 
toeslag alleen dan opnieuw betaald, indien de terugplaatsing geschiedt nadat 
de werknemer gedurende 7 diensten in de afwijkende ploeg of dienst heeft 
gewerkt. 

 
3. Beloning van afwijkingen van het dienstrooster 

a. Onder overwerk wordt verstaan al het door de werkgever opgedragen werk 
op uren die het aantal uren van het dienstrooster overschrijden, met 
inachtneming van het onder sub b en c van dit lid gestelde. 
De directie zal overwerk zoveel mogelijk proberen te beperken. 
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b. De bedrijfstijd bedraagt 160 uur per periode. Per periode zal maximaal 144 
uur worden gewerkt. Hiervan kan met instemming van de werknemer worden 
afgeweken. Vanaf het 145e uur per periode zal de overwerktoeslag als 
bedoeld in lid 3 sub d van toepassing zijn. Een en ander geldt niet voor de 
technische dienst met betrekking tot uren, gemaakt vanwege storing en/of 
onderhoud. 

c. Indien als gevolg van het rooster meer dan 36 uur per week wordt gewerkt en 
deze meeruren vallen op de vijfde werkdag van de week, gelden deze uren 
niet als overwerk en worden gecompenseerd in vrije tijd. 

d. De toeslag van de onder a bedoelde overschrijdingen bedraagt de volgende 
percentages van het uurinkomen: 
1. uren op maandag tot en met vrijdag  50 % 
2. uren op zaterdagen en zondagen   100 % 
3. uren op feestdagen    200 %. 

e. Voor werknemers van 55 jaar en ouder komt de verplichting tot het verrichten 
van overwerk te vervallen. 

f. Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden, welke 
gelegen zijn buiten de tijdstippen als bedoeld in artikel 8 lid 2 a c.q. buiten de 
tijdstippen, waarop de wisseling van ploeg plaatsvindt zonder dat daardoor de 
normale dagelijkse arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden, 
wordt daarvoor een toeslag op het maandinkomen gegeven. Deze toeslag 
bedraagt per uur op maandag tot en met zaterdag 50 %, op zondag 100 % 
en op feestdagen 200 % van het uurinkomen. 

g. De beloning van arbeid op feestdagen, welke de normale arbeidsduur volgens 
dienstrooster niet overschrijdt, is geregeld in artikel 12. 

 
4. Consignatie 

De werknemer, die in opdracht van de werkgever en volgens rooster zich buiten zijn 
normale dienst beschikbaar moet houden ontvangt hiervoor een 
consignatievergoeding. 
a. Deze vergoeding bedraagt de volgende percentages van het uurloon: 

maandag tot en met vrijdag    150 % 
zaterdag en zondag     200 % 
feestdag      300 %. 

b. In plaats van een vergoeding als bedoeld onder sub b kan, op verzoek van de 
werknemer, vergoeding in vrije tijd worden verleend. Compensatie in vrije tijd 
is slechts mogelijk indien de bedrijfsomstandigheden dit toelaten. 

c. De consignatie duurt 24 uur en neemt een aanvang op het tijdstip waarop de 
dagdienst aanvangt (06.00 uur). 

d. Indien de werknemer tijdens de consignatie minder dan één uur arbeid 
verricht zal – op basis van overwerk – één uur worden uitbetaald. 

e. Van extra opkomst is sprake indien de werknemer in opdracht van de 
werkgever voor het verrichten van werkzaamheden een extra gang van huis 
naar het werk en terug moet maken. De vergoeding voor extra opkomst 
bedraagt de volgende toeslag per keer van het bruto maandsalaris voor: 
maandag van 06.00 uur tot en met vrijdag 22.00 uur 0,58 % 
vrijdag van 22.00 uur tot en met maandag 06.00 uur 1,16 % 
feestdagen       1,68 %. 
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Artikel 12 

ZON- EN FEESTDAGEN 

 
1. Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 

 nieuwjaarsdag, Koninginnedag, de dag welke de regering aanwijst ter viering van de 
nationale bevrijding, de beide paasdagen, hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen 
en de beide kerstdagen. 

 
2. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt. 
 
3. Indien op een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag niet behoeft te worden 

gewerkt, wordt het maandinkomen doorbetaald. 
 
4. Indien op een niet op zondag vallende feestdag volgens rooster dient te worden 

gewerkt, ontvangen de werknemers een toeslag van 200 % op het uurinkomen. Een 
feestdag vangt aan om 00.00 uur en eindigt om 24.00 uur. Er vindt geen cumulatie 
plaats met de vergoedingen bedoeld onder artikel 11 lid 3 sub d en f. 

 
 

Artikel 13 

AFWEZIGHEID 

 
Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 629 van het BW bepaalde, geldt het 
volgende: 
 
1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 17 bepaalde van 

toepassing. 
 
2. In de volgende gevallen waarin de werknemer de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs 

niet heeft kunnen verrichten, wordt de werknemer over de hieronder bepaalde 
termijnen (dagen of diensten) van verlof het inkomen doorbetaald, mits hij zo 
mogelijk ten minste één dag tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de 
werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende 
geval bijwoont (daar waar in dit artikel gesproken wordt over huwelijk worden 
daarmee op een lijn geplaatst samenlevingsvormen met een duurzaam karakter): 

 

a.  bij overlijden en uitvaart van 
echtgeno(o)t(e) of een tot het gezin 
behorend kind of pleegkind: 

de dag van overlijden t/m de dag v/d uitvaart 

b. bij overlijden of uitvaart van 
ouders/schoonouders, grootouders, 
niet onder a. genoemde kinderen: 

de dag van overlijden en de dag v/d uitvaart 

c. bij uitvaart van kleinkinderen, 
broers/zusters, schoonzoons/-
dochters, zwagers en schoonzusters: 

1 dag 
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d. bij burenplicht alleen bij sterfgevallen: Gedurende de daarvoor benodigde tijd tot 
een maximum van 1 dag 

e. bij ondertrouw van de werknemer: 
 bij huwelijk van de werknemer: 

½ dag 
2 dagen 

f. bij huwelijk van kinderen, 
pleegkinderen, kleinkinderen, 
broers/zusters, ouders/schoonouders, 
zwagers of schoonzusters: 

1 dag 

g. bij 25-, 40-, 50- c.q. 60-jarig huwelijk 
van werknemer, 
ouders/schoonouders, grootouders: 

1 dag 

h. bij bevalling van de echtgenote: 1 dag 

i. indien een werknemer ten gevolge 
van de vervulling van een buiten zijn 
schuld of bij of krachtens de wet 
persoonlijk opgelegde verplichting 
verhinderd is zijn arbeid te verrichten, 
mits deze vervulling niet in zijn vrije 
tijd kan geschieden en onder aftrek 
van de vergoeding voor 
inkomensderving, welke hij van 
derden zou hebben kunnen 
ontvangen: 

Gedurende een door de werkgever naar 
billijkheid te bepalen tijdsduur tot 1 maximum 

van 2 dagen    

j. bij 12 ½-, 25-, en 40-jarig 
dienstjubileum van de werknemer: 

1 dag 

k. bij priesterwijding van een zoon of 
bevestiging als predikant van 
broer/zwager/zuster/schoonzuster/ bij 
grote professie en inwijding als 
diacones van kind/pleegkind, 
broer/zuster, zwager of schoonzuster: 

1 dag 

l. bij verhuizing van de werknemer: 1 dag 

m. aan een werknemer, lid van een der vakverenigingen, die als vakbondskaderlid of 
afgevaardigde moet deelnemen aan statutair voorgeschreven landelijke of 
districtsgewijze vergaderingen van zijn vakvereniging wordt, mits daartoe tijdig het 
schriftelijk verzoek door het hoofdbestuur van de desbetreffende vakvereniging is 
gedaan en de normale bedrijfsgang er naar het oordeel van de werkgever niet door 
wordt verstoord, de daarvoor noodzakelijke arbeidstijd vrijaf met behoud van 
inkomen gegeven 

n. aan een werknemer, lid van een der vakverenigingen zal voor de voor hem 
uitgeschreven studiebijeenkomsten, mits daartoe tijdig het schriftelijk verzoek door 
het hoofdbestuur van de desbetreffende vakvereniging is gedaan en de normale 
bedrijfsgang er naar het oordeel van de werkgever niet door wordt verstoord, in 
onderling overleg de benodigde vrije dagen met behoud van loon worden bepaald 

o. ingeval van bezoek aan dokter/specialist of tandarts de daarvoor benodigde tijd tot 
een maximum van twee uur, tenzij bijzondere omstandigheden een langere 
afwezigheid noodzakelijk maken 
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p. waar in dit artikel verzuim wordt toegekend in verband met gebeurtenissen ten 
aanzien van echtgenoten of schoonfamilie, worden hiermee gelijk gesteld 
gebeurtenissen ten aanzien van partners en familie van partners, in andere 
samenlevingsvormen dan het huwelijk, mits de samenleving een duurzaam karakter 
heeft. 

 
3. In verband met niet-christelijke feestdagen worden de betreffende werknemers in de 

gelegenheid gesteld om onbetaald verlof op te nemen op de dag na de Ramadan. 
 
4. Het bepaalde in artikel 628 van het BW met betrekking tot de doorbetaling van 

inkomen is in de daar bedoelde gevallen van kracht, in zoverre dat de werkgever niet 
gehouden is inkomen door te betalen in de volgende gevallen: 
a. schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de 

voorwaarden als geregeld in de bedrijfsvoorschriften 
b. de invoering van een verkorte werkweek (een zogenaamde nulurenweek 

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

c. de verlenging van een verkorte werkweek (een zogenaamde nulurenweek 
daaronder begrepen), mits wanneer het betreft een verlenging die ten aanzien 
van de aantallen erbij betrokken werknemers en/of het aantal uren, dat 
verkort zal worden gewerkt, afwijkt van de oorspronkelijke vergunning, de 
werkgever de hierboven sub b omschreven procedure zal hebben gevolgd en 
wanneer het betreft een verlenging, waarbij de oorspronkelijke vergunning 
ongewijzigd wordt overgenomen, bij de vakverenigingen tijdig – d.w.z. ten 
minste één week voor het aangaan van de verlenging – daarvan mededeling 
doet. In de gevallen, waarin het salaris moet worden doorbetaald wordt 
daaronder verstaan het maandinkomen van de werknemer, tenzij partijen bij 
deze collectieve arbeidsovereenkomst een afwijkende regeling treffen. 

 
5. De werknemer die ten minste één jaar bij werkgever in dienst is en kinderen onder 

de 4 jaar heeft, heeft conform artikel 644 BW recht op onbetaald ouderschapsverlof. 
Gedurende deze periode van ouderschapsverlof wordt de pensioenopbouw 
gecontinueerd op basis van de bestaande werknemers- en werkgeversbijdrage. 

 
 

Artikel 14 

VAKANTIE 

 
1. Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 
2. Vakantie zal nimmer in geld worden uitbetaald, behoudens in gevallen als bedoeld in 

lid 12 van dit artikel. 
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3. Duur van de vakantie 
a. Iedere werknemer heeft per vakantiejaar recht op een basisvakantie met 

behoud van inkomen van 23 werkdagen, zijnde 23 x 8 = 184 uur. 
b. Bovendien heeft de werknemer, die in het desbetreffende vakantiejaar de 

hieronder genoemde leeftijd heeft bereikt, recht op de volgende extra vakantie 
met behoud van salaris: 
voor werknemers van 40 jaar en ouder: 
1 dag extra (= 8 uur) 
voor werknemers van 45 jaar en ouder: 
2 dagen extra (= 16 uur) 
voor werknemers van 50 jaar en ouder: 
3 dagen extra (= 24 uur) 
voor werknemer van 55 jaar en ouder: 
4 dagen extra (= 32 uur) 
voor werknemers van 60 jaar en ouder: 
5 dagen extra (= 40 uur). 

c. Iedere jeugdige werknemer heeft tot het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 
18 jaar bereikt recht op een vakantie met behoud van salaris van 24 
werkdagen, zijnde 24 x 8 = 192 vakantie-uren. 
 

4. De werknemer, die na 1 januari van het lopende vakantiejaar in dienst is getreden of 
die vóór het einde van het lopende vakantiejaar uit de dienst is getreden van de 
werkgever, heeft in afwijking van het in lid 3 bepaalde voor elke maand 
dienstverband in het lopende vakantiejaar recht op een evenredig deel der in lid 3 van 
dit artikel geregelde vakantie. 
 

5. Berekening aantal dagen vakantie 
Voor de berekening van het aantal dagen vakantie wordt een werknemer, die vóór of 
op de 15e van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat, geacht op de eerste 
van die maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten. 
In afwijking hiervan zal indien, het dienstverband korter dan één maand heeft 
geduurd, de werknemer een evenredig recht op vakantie krijgen. 
 

6. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten 
De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever een 
verklaring te overleggen, waarbij blijkt hoeveel rechten hij op vakantie bij zijn vorige 
werkgever(s) verworven, maar niet in natura genoten heeft, opdat de werkgever 
weet op hoeveel verlofdagen zonder behoud van salaris de werknemer aanspraak kan 
maken. 
 

7. Tijdstip van de vakantie 
a. Van deze vakantiedagen zullen 10 werkdagen aaneengesloten worden 

vastgesteld. Bovendien zullen in overleg met de werkgever, hetzij voorafgaand 
aan, hetzij aansluitend op de vastgestelde vakantie, nog eens 5 dagen worden 
vastgesteld. In individuele gevallen kan hiervan in overleg met de werkgever 
worden afgeweken. Het tijdvak van de aaneengesloten vakantie zal ieder jaar 
na overleg met de ondernemingsraad worden vastgesteld. 

b. Ingeval een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet een zodanig aantal 
vakantiedagen heeft verworven, dat deze tezamen met de eventuele 
verlofdagen zonder behoud van salaris als bedoeld in lid 6 van dit artikel 
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voldoende zijn voor de sub a bedoelde aaneengesloten vakantie, kan de 
werkgever bepalen dat de betrokken werknemer: 
1. in een andere afdeling van de onderneming dan waartoe hij behoort 

werkzaamheden moet verrichten en/of 
2. zoveel snipperdagen reserveert als nodig zijn voor de aaneengesloten 

vakantie als bedoeld in sub b en/of 
3. bij vorige werkgever(s) verworven, doch niet in natura genoten rechten 

op vakantie reserveert en/of 
4. teveel genoten vakantiedagen inhaalt en wel tot uiterlijk 31 december 

van het lopende kalenderjaar, in welk geval de inhaaluren niet worden 
beloond. 

c. Indien de aaneengesloten vakantie samenvalt met een feestdag als bedoeld in 
artikel 12, zal de aaneengesloten vakantie dienovereenkomstig worden verlengd 
tenzij de werkgever of de werknemer er de voorkeur aan geeft een 
overeenkomend aantal snipperdagen toe te kennen of op te nemen. 

 
8. a. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad per jaar maximaal twee 

vaste snipperdagen aanwijzen. 
b. De overige snipperdagen zullen, na tijdig aanvragen, zoveel mogelijk 

overeenkomstig de wens van de werknemer worden vastgesteld. 
 

9. Indien de werknemer de hem toegekende dagen vakantie niet vóór 30 april volgend 
op het vakantiejaar, waarin deze zijn verworven, heeft opgenomen, is de werkgever 
gerechtigd data vast te stellen waarop de werknemer deze dagen alsnog zal genieten. 
 

10. Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking der 
werkzaamheden. 
a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij 

wegens het niet-verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld 
vastgesteld salaris heeft. 

b. 1. Het onder sub a bepaalde is niet van toepassing, indien de werknemer zijn 
werkzaamheden niet heeft verricht wegens: 
- ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door opzet van de werknemer 
- het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien 

van de landsverdediging of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht 
voor eerste oefening 

- het genieten van verlof, gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking 
verworven doch niet opgenomen verlof 

- het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de 
vakverenigingen van de werknemer georganiseerde bijeenkomst 

- onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van dienstverband 
- zwangerschap of bevalling. 

  In deze gevallen worden nog vakantierechten verworven over de eerste 12 
maanden, waarin geen arbeid wordt verricht, waarbij de duur der 
onderbreking uit de respectieve oorzaken tezamen geteld wordt. Bij ziekte 
wordt alleen vakantie verworven over de laatste 6 maanden van 
arbeidsongeschiktheid. 

2. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder 1 van dit 
sublid in meer dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend 
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deel der onderbreking bij de berekening van de periode van afwezigheid 
mee in aanmerking genomen. 

3. Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier 
bedoelde onderbreking is het in lid 5 bepaalde van overeenkomstige 
toepassing. 

4. De verworven vakantierechten in de onder 1 van dit sublid genoemde 
gevallen vervallen, indien de dienstbetrekking door de werknemer wordt 
beëindigd alvorens de arbeid is hervat. 

 
11. Samenvallen van vakantie met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt 

verricht 
a. Dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een der redenen, 

genoemd in lid 10 sub b onder 1 en lid 3 sub c van dit artikel, alsmede in artikel 
13 lid 2 sub a, b, c, g en h, gelden niet als vakantie. 

b. Indien een der sub a genoemde verhinderingen echter eerst intreedt tijdens een 
vastgestelde vakantie of snipperdag, zullen de dagen, waarop die verhindering 
zich voordoet, wel als vakantiedagen worden geteld, indien de werknemer niet 
vóór de aanvang van die vastgestelde vakantie of snipperdag aan de werkgever 
heeft meegedeeld, dat die verhindering zich zou voordoen. 
Indien het in de gevallen van artikel 13 lid 2 sub a, b, c, g en h, niet mogelijk is 
de mededeling vooraf te doen, kan deze ook onmiddellijk na afloop van de 
vakantie of snipperdag geschieden. 
Het vereiste van voorafgaande mededeling geldt niet, indien de verhindering te 
wijten is aan ziekte van de werknemer, deze ziekte krachtens de bepalingen van 
de Ziektewet is vastgesteld en de werknemer aannemelijk kan maken dat hij 
zodanig in zijn bewegingsvrijheid beperkt was dat de bedoeling van de vakantie 
in genen dele tot haar recht kon komen. 

c. Indien ingevolge het sub b bepaalde aanvankelijk vastgestelde vakantie niet als 
zodanig wordt gerekend, zal de werkgever na overleg met de werknemer 
nieuwe data vaststellen waarop de vakantie alsnog kan worden genoten. 
 

12. Vakantie bij ontslag 
a. Bij het eindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer in de gelegenheid 

worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen, met dien 
verstande dat deze vakantie niet in de opzeggingstermijn mag zijn begrepen, 
tenzij zulks tussen de werkgever en hem wordt afgesproken. 

b. Indien de werknemer de hem nog toekomende vakantie niet heeft opgenomen, 
zal hem voor elke dag vakantie een evenredig bedrag worden uitbetaald. 

c. Indien de werknemer bij het eindigen van de dienstbetrekking te veel vakantie 
heeft genoten, zal een verrekening plaatsvinden, eveneens op basis van 
evenredigheid. 

d. De werkgever reikt de werknemer als bedoeld in punt b van dit lid bij het einde 
van de dienstbetrekking een verklaring uit, waaruit blijkt de duur van de 
vakantie zonder behoud van inkomen, welke de werknemer op dat tijdstip nog 
toekomt. 
 

13. Verlofsparen 
De werknemer kan 3 vakantiedagen per vakantiejaar sparen met een maximum van 
15 dagen. De opname van de gespaarde vakantiedagen vindt in overleg tussen 
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werkgever en werknemer plaats. Nadere regels zijn vastgelegd in de 
bedrijfsvoorschriften. 

 
 

Artikel 15 

VAKANTIETOESLAG 

 
1. a. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop  

volgende jaar. 
b. Ter gelegenheid van de aaneengesloten vakantie, maar uiterlijk vóór 1 juli, 

ontvangen de werknemers een vakantietoeslag van 8 % van de betaalde 
maandinkomens. 

c. De minimumvakantietoeslag voor werknemers van 22 jaar en ouder bedraagt 
per 1 oktober 2009 € 1763,-, per 1 januari 2010 €1772,-. 
 

2. a. De werknemer, die na 1 juli van het voorafgaande vakantiejaar in dienst van de 
werkgever is getreden, ontvangt voor elke maand dienstverband 1/12 deel van 
het onder 1 b bedoelde bedrag met inachtneming van 1/12 deel van het onder 
1 d genoemde minimum. 

 b. De werknemer, wiens dienstbetrekking eindigt in de loop van het vakantiejaar, 
ontvangt, voor zover hem nog geen vakantietoeslag is toegekend, voor elke 
maand dienstverband 1/12 deel van het onder lid 1 b bedoelde bedrag met 
inachtneming van 1/12 deel van het onder 1 d genoemde minimum. 

 c. Het bepaalde in artikel 14 lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 16 

GRATIFICATIE 

 
1. Aan de werknemer, die gedurende een vol kalenderjaar in dienst is geweest, wordt 

aan het einde van het jaar een gratificatie toegekend van 6,5% van het normale 
jaarinkomen. 
 

2. Onder het normale jaarinkomen wordt verstaan 12 x het maandinkomen van de 
maand december. 
 

3. De werknemer die na 1 januari van het kalenderjaar in dienst is getreden, ontvangt 
voor elke maand dienstverband 1/12 van het onder 1 genoemd bedrag. 
 

4. Aanspraak op gratificatie komt te vervallen, indien het dienstverband vóór 31 
december beëindigd wordt. 
 

5. Werknemers, die als gevolg van ontslag na langdurige ziekte, bij pensionering en bij 
vervulling van de militaire dienstplicht voor het einde van het kalenderjaar de 
dienstbetrekking beëindigen, ontvangen voor elke maand dienstverband 1/12 deel 
van het onder 1 genoemd bedrag. 
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Artikel 17 

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

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

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

2. a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende  
(i) eerste halfjaar 100 % 
(ii) tweede halfjaar 90 % 
(iii) derde en vierde halfjaar 80 % 

van het maandinkomen (tot maximaal het voor de werknemer geldende 
maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen) 
worden doorbetaald. 

b. De werknemer die gedurende de eerste twee jaar ziekte, al dan niet op 
therapeutische basis, werkzaamheden bij de werkgever verricht, die een 
loonwaarde vertegenwoordigen, krijgt de gewerkte uren voor 100 % van het 
laatst verdiende salaris uitbetaald. Betreft het werkzaamheden die lager zijn 
ingeschaald dan geldt een maximumperiode van 1 jaar. Daarna vindt afbouw 
plaats volgens CAO. Voor de niet gewerkte uren geldt de staffel in lid 2 a. 

c. Gedurende de eerste twee jaar van ziekte zal bij externe re-integratie, al dan 
niet, op basis van detachering, de werknemer, een aanvulling op boven 
genoemde loondoorbetaling verkrijgen. Deze bedraagt 100 % van het laatste 
verdiende salaris naar rato van het aantal gewerkte uren. Na het verstrijken van 
2 jaar ziekte zal externe re-integratie op basis van detachering niet langer duren 
dan 3 maanden.  

d. Vanuit sociaal werkgeverschap kan door werkgever voor de individuele 
werknemer in positieve zin worden afgeweken. 

 
3. Gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte: 

a. Ook na de eerste twee jaar ziekte zal werkgever, voor zover het dienstverband 
nog bestaat, zich inspannen om de medewerker die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is passend werk aan te bieden en kan werkgever vanuit zijn 
sociaal werkgeverschap in positieve zin afwijken m.b.t. doorbetaling van loon en 
aanvulling op de uitkering. 

 

4. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandinkomen dat 
de werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 
 

5. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer 
de dienstbetrekking met de werknemer eindigt.  

 
6. De werkgever heeft het recht om de in artikel 629 BW en in dit artikel  

bedoelde  
 loondoorbetaling cq aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 

a) door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
b) arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het 

kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor 
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de toetsing van de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist 
kon worden uitgevoerd; 

c) zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 
d) zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht of niet meewerkt aan door 

de werkgever of een deskundige gegeven redelijke voorschriften of maatregelen 
om passend werk te vinden 

e) zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling 
van een plan van aanpak tot re-integratie. 
 

 loonbetaling en aanvullingen op te schorten dan wel te weigeren ten aanzien van de 
werknemer die: 
f) zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte 

(Arbeidsongeschiktheidsbeleid); 
 

 aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 
g) weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second 

opinion van het UWV dan wel de Arbo-dienst; 
h) weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de 

voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt; 
i) misbruik maakt van de voorziening. 

 
7. Werkgever zal zich ten volle inzetten om arbeidsongeschikte werknemers binnen de 

onderneming te herplaatsen. Indien herplaatsing desondanks niet mogelijk is, zal 
werkgever de werknemer zo veel mogelijk begeleiden naar een functie elders. Na 2 
jaar volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal de werkgever de 
dienstbetrekking verbreken met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor zover 
er geen sprake is van passende vervangende arbeid. 

 
8. Tot 1 jaar na ontslag wordt de werknemer in staat gesteld om bij het vrijkomen van 

een voor hem geschikte functie terug te keren. De leden van de contracterende 
vakorganisaties kunnen zich beroepen op bemiddeling van hun organisaties indien 
werkgever de verplichtingen die uit deze afspraak voortvloeien niet nakomt. 

 
 

Artikel 18 

UITZENDKRACHTEN 

 
1. Ten aanzien van de werkgever die een voormalig uitzendkracht in dienst neemt die 

eerder als uitzendkracht voor de werkgever heeft gewerkt, waarbij sprake is van 
opvolgend werkgeverschap (in de zin van artikel 7:668a lid 2 BW), geldt het 
volgende: Een uitzendovereenkomst kan van rechtswege eindigen als gevolg van 
ziekte indien het beding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW in de 
uitzendovereenkomst is opgenomen en een CAO voor uitzendkrachten van toepassing 
is. Indien dit het geval is, dan worden de verschillenden uitzendovereenkomsten, die 
als gevolg van ziekte zijn ontstaan, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a, lid 
1 BW, als één arbeidsovereenkomst aangemerkt. 
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2. De werkgever maakt alleen gebruik van NEN-gecertificeerde uitzendbureaus voor het 
inlenen van uitzendkrachten. 

 
3. De CAO van de werkgever is van toepassing vanaf de eerste werkdag van de 

uitzendkracht. 
 
 

Artikel 19 

VAKBONDSCONTRIBUTIE 

 
Werkgever zal zich faciliterend opstellen inzake het fiscaal vriendelijk behandelen van de 
vakbondscontributie van een in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde vakbond; dit 
onder de volgende voorwaarden: 
a. Voor werkgever is deze faciliteit in alle omstandigheden kostenneutraal; 
b. Doelstelling van deze faciliteit is uitsluitend de werknemer een fiscaal voordeel te 

bieden. Werkgever past deze mogelijkheid alleen toe mits een en ander juridisch en 
fiscaal correct is en aanvaardt geen aansprakelijkheid over het gebruik van deze 
faciliteit;  

c. Werkgever biedt de werknemer in december de mogelijkheid om de jaarcontributie 
fiscaal gunstig via het salaris te verrekenen. Werknemers kunnen op vrijwillige basis 
gebruik maken van deze faciliteit; 

d. De (individuele) werknemer maakt aan de werkgever schriftelijk bekend of hij van 
deze faciliteit gebruik wenst te maken; 

e. Werkgever zal nimmer partij zijn bij verschil van mening tussen werknemer en de 
betreffende vakbond over de betaling en is nimmer partij bij eventuele verrekeningen 
dan wel andere geschillen tussen werknemer en de vakbond waarbij werknemer is 
aangesloten. 

 
 

Artikel 20 

PENSIOENREGELING 

 
1. De werkgever neemt deel aan de basisregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor  

de Kunststof- en Rubberindustrie en zal de werknemer opnemen in de 
pensioenregeling , met inachtneming van de statuten en reglementen van die 
pensioenregeling.  

 
2. Voor werknemers die op 1 januari 2005 in dienst waren bij Promens Deventer en 55 

jaar of ouder waren geldt dat eerder uittreden mogelijk is op de leeftijd van 62 jaar, 
waarbij de voorwaarden van de VUT/prepensioen regeling, zoals die tot 31 december 
2005 werden gehanteerd, van toepassing blijven. 

 
3. De pensioenregeling heeft op hoofdlijnen de volgende kenmerken: 

 Voorwaardelijk geïndexeerd middelloon 
 Franchise (2009) van € 12.465 
 Opbouwpercentage 2,15 % 
 Werknemersbijdrage 6,4 % van de pensioengrondslag 
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 Pensioengevend salaris: schaalsalaris en eventuele persoonlijke toeslag, verhoogd 
met de vakantietoeslag (excl. ploegentoeslag) 

 Door overgangsmaatregelen is eerder uittreden dan de pensioenrichtleeftijd 
mogelijk, namelijk op ongeveer 63 jaar 

 Nabestaandenpensioen op basis van risicodekking 
 
 

Artikel 21 

OVERLIJDENSUITKERING 

 
1. Bij overlijden van de werknemer ontvangt op grond van artikel 674 BW diens 

nagelaten betrekkingen op, zijn inkomen gedurende de maand van overlijden en de 
daaropvolgende 2 maanden. 
 

2. Ongehuwd samenwonenden zullen hierbij gelijkgesteld worden met gehuwden, mits 
er sprake is van een duurzaam samenlevingsverband, met dien verstande dat dit 
minimaal 2 jaar geduurd heeft of bij notariële akte is vastgelegd. 

 
 

Artikel 22 

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN 

 
1. Ingeval van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaaleconomische 

verhoudingen in Nederland zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst wijzigingen in de salarisbepalingen aan de orde te 
stellen. 
 

2. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden nadat deze aan de 
orde zijn gesteld geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij die de wijzigingen 
heeft voorgesteld gerechtigd deze collectieve arbeidsovereenkomst met een termijn 
van een maand per aangetekend schrijven aan alle overige partijen op te zeggen. 
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Artikel 23 

DUUR DER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking 1 juni 2009 en eindigt van 
rechtswege op 31 mei 2010. 
 
Aldus door partijen overeengekomen en getekend: 
 
 
Partij enerzijds:        Partij anderzijds: 
 
 
 
Promens Deventer B.V.       FNV Bondgenoten 
te Deventer         te Utrecht 
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Bijlage I 
 

FUNCTIERANGSCHIKKINGSLIJST Promens Deventer B.V. 
 

Groep ORBA-punten Functienaam 

1 0-39  

2 40-59 Medewerker Recycling 

3 60-79 Medewerker expeditie 
Junior Nabewerker/Assembleerder 
Junior Rotatiegieter 
Junior Medewerker Maalkamer 
Junior Extrudeerder 

4 80-99 Nabewerker/Assembleerder 
Medewerker Centraal Onderdelenmagazijn 
Medewerker Maalkamer 
Extrudeerder 
Rotatiegieter 
Administratief Medewerker Planning 
Magazijnbeheerder Vormen 

5 100-119 Senior Rotatiegieter 
Medewerker secretariaat 
Administratief Medewerker 
Receptionist 
Medewerker Mallen/Kalibers 
Medewerker Prototyping 

6 120-139 Chef Maalkamer 
Machineplanner 
Meewerkend Teamleider Nabewerking/Assemblage 

7 140-159 Medewerker Sales Support 
Medewerker Kwaliteitsdienst 
Materiaalplanner 
Teamleider Rotatiegieten 

8 160-179 Projectleider 
Sales Support Coördinator 
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Bijlage II 
 

SALARISSCHAAL 

 
De salarisschalen worden met ingang van 1 oktober 2009 verhoogd met 0,5 % en luiden dan 
als volgt: 
 
 
Schaal I II III IV V VI VII VIII 

Leeftijd         

15 494        

15,5 536        

16 568 591 616 641 679 724 785  

16,5 609 630 660 688 715 771 839  

17 648 676 704 733 771 822 887  

17,5 698 726 755 791 833 885 960  

18 749 779 812 848 890 952 1033  

18,5 808 839 872 912 961 1027 1109  

19 863 890 937 979 1031 1097 1191  

19,5 939 973 1013 1057 1115 1187 1283  

20 1010 1048 1094 1142 1200 1273 1382  

20,5 1102 1144 1191 1239 1301 1384 1492  

21 1193 1236 1281 1337 1404 1489 1607  

21,5 1296 1339 1391 1440 1511 1597 1718  

         

         

         

         

Schaal I II III IV V VI VII VIII 

Periodiek         

         

0 1585 1631 1682 1736 1805 1892 2016 2175 

1 1611 1653 1711 1773 1851 1943 2072 2242 

2 1634 1683 1743 1810 1893 1994 2132 2306 

3 1652 1709 1773 1847 1941 2044 2187 2376 

4 1680 1737 1806 1881 1986 2094 2246 2446 

5 1702 1762 1840 1920 2029 2145 2305 2520 

6 1729 1795 1868 1952 2072 2196 2363 2593 
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De salarisschalen worden met ingang van 1 januari 2010 verhoogd met 0,5 % en luiden dan 
als volgt: 
 
 

Schaal I II III IV V VI VII VIII 

Leeftijd         

15 496        

15,5 539        

16 571 594 619 644 682 728 789  

16,5 612 633 663 691 719 775 843  

17 651 679 708 737 775 826 891  

17,5 701 730 759 795 837 889 965  

18 753 783 816 852 894 957 1038  

18,5 812 843 876 917 966 1032 1115  

19 867 894 942 984 1036 1102 1197  

19,5 944 978 1018 1062 1121 1193 1289  

20 1015 1053 1099 1148 1206 1279 1389  

20,5 1108 1150 1197 1245 1308 1391 1499  

21 1199 1242 1287 1344 1411 1496 1615  

21,5 1302 1346 1398 1447 1519 1605 1727  

         

         

         

         

Schaal I II III IV V VI VII VIII 

Periodiek         

         

0 1593 1639 1690 1745 1814 1901 2026 2186 

1 1619 1661 1720 1782 1860 1953 2082 2253 

2 1642 1691 1752 1819 1902 2004 2143 2318 

3 1660 1718 1782 1856 1951 2054 2198 2388 

4 1688 1746 1815 1890 1996 2104 2257 2458 

5 1711 1771 1849 1930 2039 2156 2317 2533 

6 1738 1804 1877 1962 2082 2207 2375 2606 
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Aanloopschaal 
 
Trede 1 van de aanloopschaal bedraagt het Wettelijk Minimum Loon. 
 
Het Wettelijk Minimum Loon en het minimumjeugdloon per maand: 

   Per 1 juli 2009 Per 1 januari 
2010 

 

15 jaar   € 419,60 € 422,30  
16 jaar   € 482,50 € 485,60  
17 jaar   € 552,45 € 556,00  
18 jaar   € 636,35 € 640,45  
19 jaar   € 734,25 € 739,00  
20 jaar   € 860,15 € 865,55  
21 jaar   € 1014,00 € 1020,50  
22 jaar 
23 jaar of ouder 

  € 1188,80 
€ 1398,60 

€ 1196,45 
€ 1407,60 

 

 
 
Trede 2 van de aanloopschaal bedraagt het Wettelijk Minimum Loon plus 50 % van het 
verschil tussen het Wettelijk Minimum Loon en schaal 1 periodiek 0. 
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Bijlage III 
 

PROTOCOL 

 
1.  Ouderenbeleid 
 Met ingang van 1 november 1993 zullen partijen als onderdeel van het sociaal beleid 

een integraal ouderenbeleid formuleren. Loopbaanbegeleiding, flexibilisering van de 
uitstroom, opleiding en bijscholing, het voeren van functioneringsgesprekken, 
periodiek geneeskundig onderzoek en de verdeling van de arbeidstijd over de week, 
maand etc. kunnen daar onderdeel van uitmaken. 

 
2. Arbeid en zorg 
 In voorkomende gevallen is toepassing van de Wet Arbeid en Zorg uitgangspunt. 
 
3.  Wet gelijke behandeling 

CAO-bepalingen welke mogelijk strijdig zijn met het beginsel van gelijke behandeling, 
omdat de omschrijving van een objectieve rechtvaardiging ontbreekt, zullen door 
werkgever worden geïnventariseerd en aan de vakbond bij de volgende CAO 
bespreking voor 2005 worden voorgelegd, met daarbij een tekstvoorstel, waaruit de 
objectieve rechtvaardiging blijkt. 
 
Indien en voor zover een medewerker zich in rechte beroept op benadeling in het 
kader van gelijke behandeling zullen partijen onmiddellijk in overleg treden ter 
voorkoming dat de vastgestelde arbeidsvoorwaarden tot onvoorziene kostenstijging 
zullen leiden en ervoor zorg dragen dat er adequate en budgetneutrale oplossingen 
volgen. 

 
4. WGA 

Gedurende de looptijd van de CAO neemt de werkgever het werknemersdeel van de 
WGA-premie voor zijn rekening. 
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BIJLAGE IV 
 

WET VERBETERING POORTWACHTER 

 
1. Indien na afloop van de twee ziektejaren de WIA-uitkering niet of later ingaat door een 

door het UWV opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal de werkgever het wettelijk 
loon bij ziekte doorbetalen. Indien er in de CAO afspraken zijn gemaakt over 
bovenwettelijke aanvullingen, zal de aanvulling op de loondoorbetaling worden 
gecontinueerd. Deze verlenging zal maximaal 52 weken duren. 

 
2. De bovenstaande regeling is ook van toepassing indien werkgever en werknemer in 

onderling overleg besluiten de aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen.  
 
3. Indien in het kader van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer een 

aanbod tot passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie 
trachten een aanbod tot intern passend werk te doen, waarbij onder meer rekening 
wordt gehouden met de bekwaamheden en vaardigheden van de werknemer. De 
werkgever kan van zijn plicht om in eerste instantie passende arbeid intern aan te bieden 
ontheven worden indien hij kan aantonen dat:  

 er geen geschikte functie voor de betrokken werknemer beschikbaar is of komen 
binnen het bedrijf; 

 er geen geschikte functie te maken is door een andere groepering van taken, een 
aanpassing van de werkomgeving en / of gebruikelijke prestatienormen; 

 de betrokken werknemer niet geschikt te maken is (door scholing) voor beschikbaar 
komende functies. 

De werkgever is verplicht een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als 
externe functie schriftelijk te (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk 
recht van de werknemer om een second opinion aan te vragen bij het UWV. De 
werknemer dient deze second opinion binnen 10 werkdagen na dagtekening van het 
gedane schriftelijke aanbod aan te vragen. De werknemer kan zich bij een aanbod tot 
intern of extern passend werk van de werkgever laten bijstaan door een eigen 
vertrouwenspersoon.  
De werknemer zal het aanbod tot passend werk accepteren en aan het werk gaan in 
deze functie. Indien de werknemer van mening is dat deze functie niet passend is kan hij 
een second opinion bij het UWV aanvragen. Indien het UWV de werknemer in het gelijk 
stelt kan de werknemer terstond stoppen (gerekend vanaf de datum van de UWV 
beschikking) met de hem aangevangen werkzaamheden. Dit heeft in dat geval geen 
consequenties voor zijn loon. 

 
4. De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de werknemer over de rechten en 

plichten voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent onder meer 
voorlichting over moment van ziekmelding, plan van aanpak, re-integratieverslag, 
aanvraag WIA-uitkering en aanvraag persoonsgebonden budget. 
 

5. De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad, komen tot de selectie van één of 
meer re-integratie bedrijven waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het 
re-integratieproces van werknemers. Eventueel kunnen de re-integratiediensten ook 
worden geleverd door de Arbo-dienst van de werkgever.  
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Bij de keuze van het re-integratiebedrijf zal ondermeer aandacht worden besteed aan 
zaken als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

 
6. De kosten van de aanvraag voor een second opinion zijn voor de aanvrager. Indien de 

werknemer de aanvraag heeft ingediend en in het gelijk wordt gesteld, zullen de kosten 
door werkgever worden overgenomen. 

 
7. Indien werknemer door zijn schuld een sanctie krijgt opgelegd door UWV, dan krijgt hij 

deze sanctie niet gecompenseerd door de aanvulling in het kader van artikel 17 en 
bijlage IV van de CAO. 

 
8. Bij een aanbod tot passende arbeid bij een andere werkgever zal de werknemer bij 

voorkeur gedurende de proeftijd of een periode van maximaal 3 maanden worden 
gedetacheerd bij de andere werkgever. De werknemer behoudt gedurende deze periode 
van detachering alle (aanvullings)rechten en arbeidsvoorwaarden van de eigen 
(uitlenende) werkgever. 

 
9. Indien een werknemer bij een andere werkgever definitief wordt geplaatst, zal van geval 

tot geval en op basis van sociaal werkgeversschap worden bezien hoe de 
arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen van deze plaatsing moeten worden afgewikkeld. 

 
10. Bij interne re-integratie in een lagere functie, geldt de volgende afbouwregeling. Bij 

inschaling in een lagere salarisschaal, wordt via inschaling een salarisschaal toegekend 
dat zo min mogelijk onder het oorspronkelijk schaalsalaris ligt. Indien de salarisschaal 
niet toereikend is, wordt het tekort omgezet in een persoonlijke toeslag. De persoonlijke 
toeslag wordt in een periode van 5 jaar, gerekend vanaf het moment waarop in de 
nieuwe functie wordt aangevangen, in gelijke delen afgebouwd. De eventuele 
ploegentoeslag wordt afgebouwd volgens artikel 11 lid 2d. 

 


