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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1.1.

Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Werkgever: De partij enerzijds en elk daaronder genoemd bedrijf.
2. Suikerfabriek: Elk onder de partij enerzijds genoemd bedrijf, voorzover het

suiker produceert.
3. Vakvereniging: Elk onder partijen anderzijds genoemde organisatie.
4. Medewerker: Iedere mannelijke of vrouwelijke medewerker in dienst van de

werkgever voorzover zijn of haar functie is opgenomen in bijlage I van de CAO.
5. a. Vaste medewerker: De medewerker met een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd, met een arbeidsduur als genoemd in artikel 3.1. van de
CAO.

b. Vaste deeltijdwerker: De medewerker met een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd, met een kortere arbeidsduur dan genoemd in artikel 3.1.
van de CAO.

6. Losse medewerker: De andere dan onder 5. bedoelde medewerker.
7. Functievolwassen medewerker: De medewerker, die tenminste de in de

salarisschaal bij de 0-functieperiodiek genoemde leeftijd heeft bereikt.
8. Volwassen medewerker: De onder 4. bedoelde medewerker, die de leeftijd van

22 jaar heeft bereikt.
9. Jeugdige medewerker: De medewerker, die nog niet de leeftijd van 22 jaar heeft

bereikt.
10. Functiegroep: De in bijlage I van deze CAO op grond van functieclassificatie

opgenomen indeling van de functies in groepen.
11. Salarisgroep: De bij de functiegroep behorende salarissen.
12. Functieperiodiek: Het verschil tussen de in een salarisgroep vermelde

salarisbedragen.
13. Maandsalaris: Het voor een medewerker geldende in de salarisschalen

vermelde bedrag.
14. Maandinkomen: Het maandsalaris vermeld in de salarisschalen, vermeerderd

met de in artikel 4.4.f. (rechtens geldende salarissen), artikel 5.1.
(ploegentoeslag), artikel 5.6. (zeer bezwaarlijke omstandigheden), artikel 5.2.
(overgangsregeling afbouw ploegendienst), één en ander voorzover van
toepassing dan wel volgens het bepaalde in artikel 8. (garantieregeling).

15. Uursalaris: Het maandsalaris gedeeld door 173 1/3.
16. Uurinkomen: Het maandinkomen gedeeld door 173 1/3.
17. Campagne: De periode gelegen tussen het tijdstip waarop voor betrokken

medewerkers de campagnewerkzaamheden een aanvang nemen c.q. eindigen.
18. OR: De Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.
19. GOR: De Groepsondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de

Ondernemingsraden.
20. BW: Burgerlijk Wetboek.
21. SER: Sociaal Economische Raad.
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ARTIKEL 1.2.

Verplichtingen

a. Medewerker en vakverenigingen verplichten zich:
1. alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende

verplichtingen te goeder trouw na te komen;
2. gedurende de duur van deze overeenkomst generlei actie te voeren of te

stimuleren - ook niet van derden - welke ten doel heeft wijziging te brengen
in het bepaalde in deze overeenkomst op andere wijze dan in artikel 9.2.
neergelegd;

3. ieder voor zich met ten dienste staande middelen medewerking te verlenen
tot ongestoorde voortzetting van de onderneming.

b. Werkgever verplicht zich:
1. ten aanzien van degenen, wier functie niet voorkomt in de in bijlage I van

deze overeenkomst bedoelde indeling, tenminste de beleidslijn te volgen
ten aanzien van de secundaire voorwaarden vermeld in deze
overeenkomst;

2. met partijen anderzijds overleg te plegen en eerst na overeenstemming
medewerkers in dienst te nemen onder voorwaarden welke afwijken dan
wel strijdig zijn met de bepalingen van deze overeenkomst.

c. Medewerker verplicht zich:
1. geheimhouding te bewaren over aangelegenheden waarvan hij weet of

redelijkerwijs moet vermoeden dat kennisneming daarvan door derden de
belangen van zijn werkgever diens medewerkers of relaties kan schaden.
De geheimhouding blijft tot één jaar na beëindiging van het dienstverband
voortbestaan;

2. voorzover dit redelijkerwijs kan worden verlangd, alle door of namens de
werkgever opgedragen werkzaamheden met inachtneming van de daarbij
verstrekte aanwijzingen en voorschriften uit te voeren;

3. indien hij tegen betaling arbeid voor anderen dan de werkgever wenst te
verrichten, de werkgever daarvan op de hoogte te stellen. De werkgever is
gerechtigd om, indien hij van mening is dat inwilliging van deze wens tot
gevolg zal hebben dat de medewerker de hem door de werkgever
opgedragen taak niet langer naar behoren zal kunnen vervullen, deze
inwilliging te weigeren.

4. de eigen veiligheid en die van anderen naar vermogen te bevorderen en de
voorschriften en de ter uitvoering daarvan gegeven nadere aanwijzingen op
te volgen. De medewerker zal de voorgeschreven beveiligingen toepassen
en de persoonlijke beschuttingsmiddelen gebruiken. In de situatie waarin
onmiddellijk gevaar dreigt, dient de medewerker alarm te slaan en binnen
zijn mogelijkheden en bevoegdheden passende maatregelen te treffen.
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ARTIKEL 1.3.

Recht op informatie

a. De werkgever zal de vakverenigingen tenminste eenmaal per jaar informeren
omtrent de algemene gang van zaken in de onderneming. Hierbij zullen met
name ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid ter sprake komen,
waarbij zowel aandacht zal worden gegeven aan het te verwachten aantal
arbeidsplaatsen als aan de afwijkingen ten opzichte van eerder uitgesproken
verwachtingen.

b. Indien zich ontwikkelingen voordoen die zullen leiden tot aanmerkelijke
inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen en mogelijk collectief ontslag, zal de
werkgever de vakverenigingen tijdig uitnodigen tot overleg als bedoeld in artikel
1.8.

c. Hoewel de effecten van arbeidsduurverkortende maatregelen niet exact zijn te
meten, draagt arbeidsduurverkorting bij tot het behoud van bestaande
werkgelegenheid of uitbreiding daarvan. Per fabriek of vestiging zal ieder
kwartaal aan de OR informatie worden verstrekt over de personeelsbezetting.
De bestuurders van de vakverenigingen zullen de informatie eveneens
ontvangen zoals deze wordt verstrekt aan de GOR.

d. In het periodiek overleg dat tweemaal per jaar gehouden wordt, zoals bedoeld in
a. van dit artikel, zal de werkgever met vakverenigingen onder andere over de
volgende onderwerpen nader overleg plegen:
- uitzendkrachten;
- overwerk met betrekking tot een andere invulling van artikel 5.3.c.;
- stand van zaken vakantiesaldi;
- het beleid gericht op het voorkomen van ongewenste intimiteiten;
- instroom jongeren;
- sociaal beleid met betrekking tot vrouwelijke medewerkers;
- het milieubeleid;
- situatie rondom kinderopvang;
- scholing;
- functieclassificatie;
- emancipatievraagstukken;
- herziening ontslagrecht;
- herplaatsingsbeleid arbeidsongeschikten.

ARTIKEL 1.4.

Sociaal Beleid

a. De werkgever zal de door hem gehanteerde uitgangspunten, normen en regels
voor het sociale beleid schriftelijk formuleren en motiveren.

b. Deze beleidsformulering zal onder meer plaatsvinden ten aanzien van:
- werkgelegenheid, het aantal arbeidsplaatsen en de verwachtingen

daaromtrent;
- promotiebeleid en de loopbaanontwikkeling;
- vacature-, aanstellings- en ontslagbeleid;
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- opleidingsbeleid, beoordelingsbeleid.
c. Ter beoordeling van de beleidsuitgangspunten en het gevoerde sociale beleid in

de onderneming verstrekt de werkgever eenmaal per jaar een sociaal
jaarverslag waarin de uitgangspunten zijn opgenomen alsmede de feitelijke
gegevens.

d. De werkgever zal dit verslag toezenden aan de vakverenigingen en aan iedere
vaste medewerker een verslag ter beschikking stellen.

ARTIKEL 1.5.

Vacatures

Rekening houdend met de taak en de positie van de OR en met de uitgangspunten
van een normale bedrijfsvoering zal de werkgever:
a. bij het vervullen van vacatures binnen de onderneming, waarin het

promotiebeleid niet kan voorzien, de medewerkers bij voorrang in de
gelegenheid stellen hiernaar te solliciteren;

b. teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen, alle daarvoor
relevante, volledige en deeltijd-vacatures aan- c.q. afmelden bij het
desbetreffende Arbeidsbureau;

c. als onderdeel van het totale sociale beleid in de onderneming speciale aandacht
schenken aan de tewerkstelling van medewerkers uit de zogenaamde zwakke
groepen (oudere, jongere en gehandicapte medewerkers) op de arbeidsmarkt,
alsook aan hun arbeidsomstandigheden;

d. het gebruik maken van door particuliere uitzendbureaus bemiddelde
uitzendkrachten tot het uiterste beperken. In situaties waarin dit onvermijdelijk is
zal de OR hierover worden geïnformeerd en geraadpleegd; overigens
onverminderd de bevoegdheid van de vakverenigingen hierover inlichtingen te
vragen.

ARTIKEL 1.6.

Ingeleende arbeidskrachten

a. De werkgever draagt in zijn onderneming - zonder voorafgaand overleg met de
OR - aan ingeleende krachten, niet vallende onder de bepalingen van een CAO,
geen werkzaamheden op welke naar hun aard door de medewerkers in zijn
dienst plegen te worden verricht, één en ander voorzover die werkzaamheden
niet van een dergelijke omvang zijn dat verwacht mag en kan worden dat deze
met het dan bestaande medewerkersbestand onder normale werkcondities niet
tijdig - zulks gemeten naar de normen van een behoorlijke en efficiënte
bedrijfsvoering - uitgevoerd kunnen worden.
De werkgever laat evenmin toe, dat deze werkzaamheden door ingeleende
arbeidskrachten gedurende een langere ononderbroken periode dan zes
maanden worden verricht. Onder "ingeleende arbeidskrachten" wordt in dit
verband verstaan de natuurlijke personen, die anders dan ter uitvoering van
respectievelijk in het kader van een door de werkgever met een derde gesloten
aannemingsovereenkomst, werkzaamheden verrichten in de onderneming van
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de werkgever met wie zij geen dienstverband zijn aangegaan.
b. Wanneer de werkgever gebruik maakt van ingeleende arbeidskrachten

waarvoor op grond van het gestelde in a. voorafgaand overleg met de OR
vereist is, zal daarover ook periodiek nadere informatie worden verstrekt aan de
OR. Hierbij zal de werkgever de OR inlichten over:
- naam en adres van de uitlener(s);
- aard en geschatte duur van de werkzaamheden;
- het aantal ingeleende arbeidskrachten;
- de arbeidsvoorwaarden van deze ingeleende arbeidskrachten.

ARTIKEL 1.7.

Organisatiebureaus

De werkgever zal - behoudens indien zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich hiertegen
verzetten - zodra besloten is een opdracht te geven aan een extern bureau, gericht
op een reorganisatie al of niet met verandering van het aantal arbeidsplaatsen, de
vakverenigingen en de OR hierover informeren onder mededeling van de
voorgenomen opdracht aan dat bureau. De vakverenigingen en de OR zullen in de
gelegenheid gesteld worden hierover hun visie kenbaar te maken.

ARTIKEL 1.8.

Werkgelegenheid

a. De werkgever zal tijdens de duur van deze CAO niet overgaan tot collectief
ontslag van vaste medewerkers die op het moment van afsluiting ervan in dienst
zijn, respectievelijk tijdens de duur ervan worden aangenomen, tenzij
aantoonbare bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken. In dat geval zal de
werkgever hiertoe niet besluiten dan na overleg met de vakverenigingen. In dit
overleg zal met name aandacht worden besteed aan genoemde
omstandigheden.

b. Ingeval overgegaan zal moeten worden tot collectief ontslag van vaste
medewerkers, zal de werkgever vóór de ontslagaanzegging in overleg treden
met de vakverenigingen omtrent de voor de betrokken medewerkers uit die
wijziging voortvloeiende gevolgen.

c. De werkgever verplicht zich met alle hem ten dienst staande middelen een
passende werksituatie voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers te
realiseren. De werkgever zal in het kader van het personeelsbeleid rekening
houden met de werkgelegenheidsproblematiek van mindervaliden. In dit
verband zullen - met inachtneming van het bepaalde van de Wet Arbeid
Gehandicapte Medewerkers (WAGW) - zoveel als mogelijk is, gelijke kansen
worden geboden aan gehandicapten en niet-gehandicapten.
Bij reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikte medewerkers zal zo nodig de
stichting REA-actief worden betrokken.

d. Verzoeken tot het werken in deeltijd zullen worden ingewilligd tenzij - naar het
oordeel van de werkgever - de bedrijfsomstandigheden zich hiertegen verzetten,
in welk geval dit schriftelijk en gemotiveerd zal gebeuren.
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ARTIKEL 1.9.

Fusie, reorganisatie, sluiting

a. Onverminderd de verplichting die voortvloeit uit de SER-fusiegedragsregels
dient de werkgever, die overweegt een fusie aan te gaan, een bedrijf of
bedrijfsonderdeel te sluiten en/of de personeelsbezetting ingrijpend te
reorganiseren, bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties te
betrekken.

b. In verband daarmee zal de werkgever, zo spoedig als de noodzakelijke
geheimhouding dit mogelijk maakt, de vakverenigingen inlichten over de
overwogen maatregelen en met hen overleg plegen over de wijze waarop de
OR en de medewerkers zullen worden voorgelicht.

c. Aansluitend hierop zal de werkgever de overwogen maatregelen en de
eventueel daaruit voor de medewerkers of een aantal medewerkers
voortvloeiende gevolgen bespreken met de vakverenigingen en de OR.

d. Indien de hierboven genoemde gevolgen voor de medewerkers of een aantal
medewerkers zijn te verwachten, zal de werkgever in overleg met de
vakverenigingen een sociaal plan opstellen, waarin wordt aangegeven met
welke belangen van de medewerkers in het bijzonder rekening dient te worden
gehouden en welke voorzieningen in dit verband kunnen worden getroffen. De
OR zal bij het opstellen van het sociaal plan mede betrokken moeten worden en
tijdig in de gelegenheid gesteld dienen te worden daaromtrent haar visie te
geven. In verband hiermee zal, indien de vakverenigingen zulks verzoeken,
hierbij tevens het inzicht van het desbetreffende Arbeidsbureau worden
gevraagd inzake de plaatsbaarheid van de betrokken medewerkers.
Ten aanzien van het onder d. genoemde sociaal plan verdienen de volgende
onderwerpen aandacht:
1. Ingeval herplaatsing binnen de onderneming of het concern mogelijk is

onder andere:
- her-, om- en bijscholing;
- verhuizing;
- overgang van pensioen- en ziektekostenverzekering;
- afwikkeling van verleende voorschotten en leningen;
- studiekostenregelingen;
- huurwoningen;
- gratificatie- en winstdelingsregelingen;
- loon- en salarisafbouwregelingen.
2. Ingeval beëindiging van het dienstverband onvermijdelijk is onder andere:
- verzuim voor sollicitatie;
- reiskosten voor sollicitatie;
- bemiddeling bij andere werkgever;
- inschakeling van het Arbeidsbureau;
- verhuizing;
- pensioen- en ziektekostenverzekering;
- afwikkeling van verleende voorschotten en leningen;
- studiekostenregelingen;
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- huurwoningen;
- gratificatie- en winstdelingsregelingen;
- concurrentiebeding,
alsmede
- financiële aanvullingsregelingen op de wettelijke uitkeringen c.q. op het

nieuwe loon voor de medewerkers die niet aansluitend aan het
dienstverband elders vervangende c.q. in beloning gelijkwaardige arbeid
kunnen vinden. Duur en hoogte van de regelingen dienen te worden
afgestemd op leeftijd en diensttijd van de betrokken medewerkers. De
genoemde financiële regelingen in een sociaal plan komen ten laste van de
werkgever voorzover daarin niet wordt voorzien door een wettelijke regeling.

ARTIKEL 1.10.

Veiligheid en kwaliteit van de arbeidsplaatsen

a. De werkgever zal alle maatregelen nemen welke redelijkerwijs nodig geacht
kunnen worden voor de veiligheid in de onderneming. Ter bevordering van de
veiligheid en mede ter uitvoering van wettelijke voorschriften zal de werkgever,
in samenwerking met de OR, regelingen opstellen. Alle milieuhygiënische
aspecten, verbonden aan het produktieproces, kunnen in de OR aan de orde
worden gesteld en de werkgever zal maatregelen, die dienaangaande genomen
dienen te worden, zo mogelijk in overleg met de OR uitvoeren.

b. De werkgever is gehouden zodanige aandacht aan de arbeidsomstandigheden
te besteden dat er sprake zal zijn van een zo veilig, gezond en menselijk
mogelijke arbeidsplaats. Daar waar dit nodig is zullen zodanig maatregelen
worden getroffen dat bovenstaande gerealiseerd kan worden.

c. De werkgever zal nieuwe medewerkers voor de aanvang van hun dienstverband
voorlichten over de arbeidsomstandigheden in de werksituatie.

ARTIKEL 1.11.

Vaste Commissie

Er is een Vaste Commissie, waarvan de samenstelling en de door deze te volgen
procedure in onderling overleg tussen partijen worden vastgesteld. De uitspraak van
deze Commissie is bindend en niet voor beroep vatbaar in zaken, die door partijen
aan de Commissie worden voorgelegd in verband met de uitleg, toepassing of
nakoming van deze overeenkomst.

ARTIKEL 1.12.

Faciliteiten vakverenigingen

a. Faciliteiten ten behoeven van het vakbondsbedrijvenwerk
1. Indien één der vakverenigingen de wens daartoe te kennen geeft, zal de

werkgever deze vakvereniging ten behoeve van de mogelijkheid contacten
te onderhouden met haar leden, daartoe faciliteiten verlenen. Over de vraag
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waaruit deze faciliteiten moeten bestaan, alsmede over de omvang en de
vorm daarvan zal tussen de werkgever en de vakvereniging voorafgaand
overleg gepleegd worden.

2. Bij dit overleg zal de werkgever een bepaald aantal uren per jaar ter
beschikking stellen ten behoeve van de vakvereniging voor het overleg
tussen de bestuursleden onderling en tussen de bestuursleden en de leden
van hun organisatie.

3. Voor vergaderingen van de vakvereniging met haar bij de werkgever
werkzame leden, welke als regel buiten werktijd belegd zullen worden, stelt
werkgever desgevraagd een bedrijfslokaliteit ter beschikking.

4. Vergaderingen van de vakverenigingen en andere feitelijke en zakelijke
mededelingen kunnen na toestemming van de directie worden
aangekondigd op de daarvoor bestemde publicatieborden.

5. Bezoldigde bestuurders van de vakvereniging hebben, na vooroverleg met
de directie, toegang tot de onderneming om, in het kader van het
bondswerk gericht op het bedrijf, contact met de leden te kunnen
onderhouden.

6. Onbezoldigde bestuursleden van de vakvereniging, zijnde de bestuursleden
van de bedrijfsledengroep, kunnen in overleg met hun chef in werktijd
contact opnemen met leden van de vakvereniging die in de OR zitting
hebben.

7. Genoemde onbezoldigde bestuursleden kunnen in urgente gevallen gebruik
maken van de telefoon. Na verkregen toestemming van de directie kunnen
zij gebruik maken van kopieerapparatuur in het bedrijf ten behoeve van
communicatie met hun leden. Tevens kunnen zij, indien praktisch mogelijk,
telefonisch bereikt worden.

b. Faciliteiten ten behoeve van de leden van de vakverenigingen
Werkgever zal een lid van de vakvereniging - voorzover de werkzaamheden dit
toelaten - verzuim met behoud van salaris toestaan:
1. gedurende het deelnemen aan de door de vakvereniging te geven

scholings- en vormingsbijeenkomsten;
2. om als afgevaardigde deel te nemen aan officiële bijeenkomsten van

bestuurlijke organen van de vakvereniging, welke in de statuten c.q.
huishoudelijk reglement zijn vermeld;

3. om als gekozen vertegenwoordiger het CAO-overleg tussen de bezoldigde
bestuurder van de vakverenigingen en de werkgever, alsmede het
vooroverleg van de onderhandelingsdelegatie bij te wonen.

ARTIKEL 1.13.

Bescherming kaderleden

a. Onder kaderleden van de vakvereniging wordt verstaan:
1. Leden van de bestuurlijke beleidsorganen van de vakvereniging, die in de

statuten c.q. huishoudelijk reglement zijn vermeld en op het bedrijf gericht
zijn.

2. Leden van de op het bedrijf gerichte besturen van de vakvereniging, zoals
de bestuursleden van de bedrijfsledengroepen, de leden van de CAO-
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commissie en de centrale contactcommissie, de medewerkersleden van de
vakbonds-CAO-delegatie, vakbondsleden die op voordracht van de
vakverenigingen zitting hebben in bestuurlijke of adviesorganen van het
bedrijf of daarmee verbonden stichtingen of instellingen.

b. Het kaderlid zal van het uitoefenen van bovengenoemde functies geen nadelige
invloed ondervinden in zijn positie als medewerker.

c. Het kaderlid dat meent dat zijn werkgever in strijd handelt met in b. bepaalde,
kan een beroep doen op de Vaste Commissie als genoemd in artikel 1.11. van
deze overeenkomst.

ARTIKEL 1.14.

Werkgeversbijdrage

Partij enerzijds verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage aan de
Stichting Fonds Industriële Bonden overeenkomstig de tussen de AWVN (Algemene
Werkgevers Vereniging Nederland) en de vakverenigingen gesloten regeling inzake
bijdrage voor vakbondsactiviteiten.
Deze bijdrage wordt verstrekt voor de op 1 december in dienst van partij enerzijds
zijnde medewerkers (exclusief Belgische medewerkers).

ARTIKEL 1.15

Telewerken

Werkgever is bereid om een verzoek tot telewerken in overweging te nemen, mits
medewerker gemotiveerd duidelijk maakt waarom en wanneer hij wil telewerken.
Werkgever zal op zijn beurt schriftelijk en gemotiveerd aangeven of en onder welke
condities hij bereid is om aan dit verzoek tot telewerken tegemoet te komen.
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HOOFDSTUK 2 ARBEIDSVERHOUDINGEN

ARTIKEL 2.1.

Individuele arbeidsovereenkomst

a. De werkgever gaat met iedere medewerker als genoemd in artikel 1.1. een
schriftelijke arbeidsovereenkomst aan, waarbij deze CAO van toepassing wordt
verklaard.

b. In de hier bedoelde arbeidsovereenkomst wordt tussen werkgever en
medewerker tenminste het volgende vastgelegd:
1. de datum van indiensttreding;
2. de aard van het dienstverband, te weten

a. voor onbepaalde tijd, of
b. voor bepaalde tijd, of
c. voor werkzaamheden van tijdelijke aard (zoals in de campagne), of
d. voor het verrichten van een bepaald karwei.

Indien in de individuele overeenkomst niet één van de hiervoor genoemde vier
mogelijkheden vermeld zou zijn, dan wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn
aangegaan.
3. de eventueel overeengekomen proeftijd;

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kunnen werkgever en
medewerker een proeftijd van maximaal twee maanden overeenkomen in
welke periode de arbeidsverhouding zowel door de werkgever als door
medewerker zonder inachtneming van een opzegtermijn kan worden
verbroken.

4. de overeengekomen functie(s) en standplaats;
5. de salarisindeling en het daarbij overeengekomen basismaandsalaris

alsmede de eventuele toeslagen als bedoeld in hoofdstuk 5;
6. de wederzijds in acht te nemen opzegtermijn;
Wijziging van één van bovenstaande, tussen werkgever en medewerker
vastgelegde punten, dient schriftelijk te worden bevestigd.

c. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met wie
aansluitend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan,
zullen met terugwerkende kracht over de duur van het tijdelijke contract
onmiddellijk daaraan voorafgaand alle rechten genieten, verbonden aan een
contract voor onbepaalde tijd. De in artikel 7: 668A lid 1 sub a BW genoemde
termijn van 3 maanden wordt voor deze situatie gewijzigd in 2 maanden.

d. De werkgever zal aan elke vaste medewerker als genoemd in artikel 1.1. een
exemplaar van deze CAO uitreiken. Aan de losse medewerker als genoemd in
artikel 1.1. wordt de CAO op verzoek ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 2.2.

Beëindiging van het dienstverband

a. De artikelen 667 tot en met 669 en 671 van het BW zijn onverminderd het
hierna bepaalde van toepassing.
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b. De termijn van opzegging, bij een individuele arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd, bedraagt tenminste twee maanden, onverminderd de
bepalingen van artikel 672 van het BW.

c. Losse medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor werkzaamheden van
tijdelijke aard (zoals in de campagne), kunnen tegen elke dag opgezegd worden
c.q. opzeggen met een opzegtermijn van één dag, voorzover hun dienstverband
bij de onderneming zes maanden of minder heeft geduurd en met een
opzegtermijn van één betalingsperiode ingeval het dienstverband
ononderbroken langer dan zes maanden maar niet langer dan één jaar heeft
geduurd.

d. Losse medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor het verrichten van een
bepaald karwei, kunnen terstond bij beëindiging of vermindering van de
werkzaamheden en zonder inachtneming van enige opzegtermijn ontslagen
worden.

e. De arbeidsovereenkomst eindigt, zonder dat enige opzegging is vereist, op de
eerste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.

ARTIKEL 2.3.

Tijdelijke tewerkstelling en overplaatsing

a. De werkgever zal een medewerker niet in een ander bedrijf dan genoemd in de
aanhef van deze overeenkomst of in één van zijn dochterondernemingen tijdelijk
c.q. definitief tewerkstellen zonder dat de medewerker hierin toestemt.

b. De werkgever zal er voor zorg dragen dat bij definitieve overplaatsing van de
vaste medewerker, anders dan op eigen verzoek, in overleg met hem nadelige
financiële consequenties zoveel mogelijk worden voorkomen. De werkgever zal
behulpzaam zijn bij het verkrijgen van gelijkwaardige woonomstandigheden.

ARTIKEL 2.4.

Werkervaringsplaatsen

Voor de werkgever geldt een inspanningsverplichting tot het realiseren van vier
plaatsen in het kader van werkervaring, jeugdwerkgarantie, stage of
leerlingovereenkomsten.
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HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN

ARTIKEL 3.1.

Arbeidsduur

a. De normale arbeidsduur bedraagt 40 uur per week en wel 8 uur per dag c.q.
dienst op maandag tot en met vrijdag, behoudens het gestelde in b.

b. Tijdens de campagne bedraagt de normale arbeidsduur op de suikerfabrieken:
1. in dagdienst: 40 uur per week bij maximaal 8 uur per dag; deze dienst

omvat een periode van één week;
2. in 2-ploegendienst: 40 uur per week bij maximaal 8 uur per dag; deze dienst

omvat een aaneengesloten periode van twee weken onder afwisseling van
ochtend- en middagdienst;

3. in 3-ploegendienst: 40 uur per week bij maximaal 8 uur per dag; deze dienst
omvat een aaneengesloten periode van drie weken onder afwisseling van
ochtend-, middag- en nachtdienst;

4. in 4-ploegendienst: 40 uur gemiddeld per week, volgens een dienstrooster
dat een periode van vier aaneengesloten weken omvat waarbij maximaal 8
uur per roosterdag wordt gewerkt in een ochtend-, middag- of nachtdienst,
afgewisseld door roostervrije dagen.

c. In plaatselijke situaties kunnen op elk van de suikerfabrieken andere
dienstroosters met een arbeidsduur tot 42 uur gemiddeld per week vastgesteld
worden in overleg met de OR.

d. Teneinde de gemiddelde arbeidsduur van 40 uur per week te kunnen realiseren
zullen aan vaste medewerkers met roosters tussen 40 en 42 uur vervangende
vrije dagen in de intercampagne worden gegeven voor de uren boven de 40 uur
per week in de vorm van extra -roostervrije- dagen (ERV-dagen). Deze in de
campagne te verdienen ERV-dagen zullen collectief worden vastgesteld
gedurende het kerstverlof, respectievelijk een blokperiode aansluitend aan de
campagneperiode. Medewerkers die geen ERV-dagen opbouwen, dienen
hiervoor vakantiedagen in te leveren. Medewerkers van wie de
arbeidsovereenkomst is geëindigd voordat de opgebouwde ERV-dagen kunnen
worden genoten, zullen deze ERV-dagen uitbetaald krijgen.

ARTIKEL 3.2.

Arbeidsduurverkorting

a. De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis bedraagt sinds 1-1-1987 36
uur door middel van het toekennen van 23 roostervrije dagen (ADV-dagen).

b. Deze 23 roostervrije dagen zullen op lokaal niveau met de OR worden
vastgesteld. Per jaar kunnen maximaal twee blokperioden worden vastgesteld
waarvoor de compensatieregeling geldt, zoals omschreven in c.2. Tevens
mogen met ingang van 1 januari 1995 maximaal vijf dagen per jaar worden
aangewend als financieringsbron voor de benodigde FO-premie. In dit kader is
de waarde van één dag 0,4% van het bruto-jaarinkomen (=12 x maandinkomen
+ vakantietoeslag + resultatenuitkering). Zie ook reglement Flexibele



17

Overbruggingsregeling.
c. De medewerker heeft uitsluitend recht op een vervangende roostervrije dag:

1. indien de medewerker door bedrijfsomstandigheden werkzaam dient te zijn
op de oorspronkelijke voor hem ingevolge dit lid vastgestelde roostervrije
dag;

2. indien de medewerker langer dan één dag ziek is in een afgesproken
blokperiode. In dat geval worden voor de medewerker als volgt
vervangende roostervrije dagen vastgesteld:
1 roostervrije dag ziek: geen vervangende dag
2 roostervrije dagen ziek: 1 vervangende dag roostervrij
3 roostervrije dagen ziek: 2 vervangende dagen roostervrij
4 roostervrije dagen ziek: 3 vervangende dagen roostervrij
5 roostervrije dagen ziek: 4 vervangende dagen roostervrij

3. indien de medewerker op verzoek van werkgever een blokperiode niet kan
genieten. In dat geval wordt na overleg met de medewerker een nieuwe
blokperiode vastgesteld waarvoor eveneens de compensatieregeling geldt
zoals in c.2. is geregeld.

ARTIKEL 3.3.

Arbeidstijden (dienstrooster)

a. Iedere medewerker ontvangt van de werkgever mededeling van het
dienstrooster waarin hij zijn werkzaamheden verricht.

b. De normale dienstrooster liggen behoudens het bepaalde in c.:
1. in dagdienst: op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur;
2. in 2-ploegendienst (ochtend- en middagdienst): op maandag tot en met

vrijdag tussen 06.00 uur en 24.00 uur;
3. in 3-ploegendienst (ochtend-, middag- en nachtdienst): tussen maandag

06.00 uur en zaterdag 06.00 uur;
4. voor portiersdiensten in 4-ploegendienst (ochtend-, middag- en

nachtdienst): tussen maandag 00.00 uur en zondag 24.00 uur.
c. Voor de campagneperiode op de suikerfabrieken gelden dienstroosters van:

1. 40 uur:
a. in dagdienst: van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en

18.00 uur; op zaterdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur;
b. in 2-ploegendienst (ochtend- en middagdienst): tussen maandag 06.00

uur en zaterdag 24.00 uur;
c. in 3-ploegendienst (ochtend-, middag- en nachtdienst): tussen

maandag 06.00 uur en zaterdag 24.00 uur;
d. voor partieel leerplichtigen geldt hetgeen is bepaald in artikel 8.6.

2. boven 40 uur:
voor alle dienstroosters uitgaande boven 40 uur per week worden de
arbeidstijden in overleg met de OR vastgesteld.

d. Met betrekking tot roosterwisselingen bij aanvang en einde van campagne,
gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in de Nieuwe Arbeidstijdenwet (de
overlegregeling). Ingeval van afwijking hiervan wordt met partijen nader overleg
gepleegd.
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HOOFDSTUK 4 FUNCTIEGROEPEN EN SALARISSCHALEN

ARTIKEL 4.1.

Functiegroepen

a. De functies van de medewerkers zijn op basis van de functiewaardering
ingedeeld in acht functiegroepen. De indeling is vermeld in bijlage I van deze
overeenkomst en berust op het Universeel Systeem Berenschot (USB).

b. Iedere medewerker ontvangt schriftelijk mededeling van de functie waarin hij is
ingedeeld, alsmede van de functie-omschrijving en van de functiegroep waarin
die functie is ondergebracht (bijlage I). Tevens wordt de medewerker
medegedeeld de salarisgroep en de periodiek waarin hij is ingeschaald en zijn
maandinkomen.

c. Nieuwe functies zullen binnen anderhalf jaar gewaardeerd worden, waarbij de
uitkomst van de functiewaardering gaat gelden vanaf de datum waarop de
functie wordt vervuld.

ARTIKEL 4.2.

Beroepsprocedure

a. Indien een medewerker het niet of niet meer eens is met de beschrijving van de
functie waarin hij is ingedeeld en/of bezwaar heeft tegen zijn functie-indeling,
dient hij eerst te streven naar een oplossing van het bezwaar langs de normale
weg binnen de vestiging c.q. de onderneming (directe chef, naast-hogere chef,
directie of haar gemachtigde(n)). De leiding van de vestiging c.q. de
onderneming bevestigt de medewerker de datum van ontvangst van dienst
bezwaar.

b. Indien langs de in a. aangegeven weg niet binnen twee maanden een
bevredigende oplossing wordt verkregen, kan de medewerker zijn bezwaar
voorleggen aan de vakvereniging waarbij hij is aangesloten. Na het overleg
tussen de bestuurder van de vakvereniging en betrokken medewerker kan het
bezwaar worden voorgelegd aan de vakverenigingsdeskundige(n). Deze neemt
(nemen) het bezwaar in behandeling en stelt (stellen) een onderzoek in, waarbij
de functiedeskundige(n) van de werkgever aanwezig is (zijn). De
functiedeskundige(n) van de werkgever en vakverenigingen overleggen
gezamenlijk met de leiding van de vestiging c.q. de onderneming.

c. De uitspraak van de deskundigen van werkgever en vakverenigingen - te doen
binnen zes maanden na het in behandeling nemen van het bezwaar - zal na
overeenstemming bindend zijn.
Mochten de deskundigen niet tot overeenstemming komen, dan zal de
groepsindeling van de betrokken functionaris aan de Vaste Commissie als
bedoeld in artikel 1.11. voorgelegd worden.
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ARTIKEL 4.3.

Salarisschalen

a. Bij iedere van de in artikel 4.1. bedoelde acht functiegroepen behoort een
salarisschaal.

b. Voor de salarisschaal 1 tot en met 4 geldt de in bijlage 2 opgenomen
jeugd-/leeftijdsschaal.

c. Medewerkers, ingedeeld in de functiegroep 5 en hoger die nog niet de
functievolwassen leeftijd hebben bereikt van de salarisschaal, ontvangen een
schaalsalaris dat 0, 1 of 2 periodieken lager ligt dan geldt voor de
functievolwassen leeftijd.

d. Voor medewerkers beneden de leeftijd van 22 jaar kan na het bereiken van de
18-jarige leeftijd een basissalaris vastgesteld worden, dat ten hoogste gelijk is
aan het basissalaris voor hun leeftijd vermeerderd met twee jaren, indien zij
werkzaamheden verrichten welke ook door oudere medewerkers verricht
worden en zij volgens de beoordeling door de werkgever daarvoor in
aanmerking komen.

ARTIKEL 4.4.

Toepassing van de salarisschalen

a. 1. Het maandsalaris van de functievolwassen vaste medewerkers die nog niet
het maximum van een salarisschaal hebben bereikt, wordt op 1 april van elk
jaar met één functieperiodiek verhoogd. Tussentijdse herzieningen vinden
slechts plaats in gevallen als genoemd in c.

2. Voor losse medewerkers wordt op basis van de salarisschaal een minimum
en een maximum uursalaris vastgelegd.

b. De niet-functievolwassen en jeugdige medewerkers ontvangen per 1 april van
elk jaar het salaris dat in de salarisschaal waarin zij zijn ingedeeld, behoort bij
de leeftijd die zij in het betrokken kalenderjaar zullen bereiken of bereikt
hebben. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats in gevallen als
genoemd in c.

c. Ingeval van definitieve indeling van een medewerker in een hogere functiegroep
zal aan hem, met ingang van de maand waarin deze indeling geschiedt, een
verhoging worden toegekend die tenminste de helft bedraagt van het verschil
tussen de basisbedragen bij de 0-de functieperiodiek in de oude en nieuwe
salarisschaal. Het toekennen van de eerstvolgende periodiek ondergaat door
deze nieuwe indeling geen wijziging.

d. Indien naar het oordeel van de bedrijfsleiding een medewerker gedurende
tenminste een halve dag of dienst een hogere functie waarneemt, ontvangt hij
voor die dag of dienst een toeslag van 0,25% van zijn maandsalaris indien de
functie die hij waarneemt één functiegroep hoger is ingedeeld en een toeslag
van 0,50% indien de functie die hij waarneemt twee of meer functiegroepen
hoger is ingedeeld.

e. Voor medewerkers zullen de totale campagneverdiensten tenminste gebaseerd
worden op hun maandsalaris buiten de campagne, tenzij de medewerker op
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eigen verzoek in een lager betaalde functie te werk wordt gesteld.
f. Rechtens geldende salarissen zullen door de bepalingen van deze

overeenkomst niet verlaagd worden.
g. De betaling van tenminste het wettelijk minimumloon is gegarandeerd voor

medewerkers van 22 jaar of ouder.
h. Onder voorwaarden (zie bijlage 6) wordt een toeslag van 0,50% van het

maandsalaris toegekend voor iedere dag dat een medewerker in de campagne
een alternatieve functie naast de feitelijke functie uitoefent.
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HOOFDSTUK 5 TOESLAGEN, UITKERINGEN EN VERGOEDINGEN

ARTIKEL 5.1.

Toeslag voor werken in ploegen en in een dienstrooster in het
weekend

a. 1. Aan de medewerker die volgens de dienstrooster arbeid in ploegendienst
tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 06.00 uur verricht, wordt over het
uursalaris een ploegentoeslag betaald van:
- voor de ochtenddienst: 6 2/3% per gewerkt uur op het uursalaris;
- voor de middagdienst: 16 2/3% per gewerkt uur op het uursalaris;
- voor de nachtdienst: 26 2/3% per gewerkt uur op het uursalaris;
of
- gemiddeld 16 2/3% voor de ochtend-, middag- en nachtdienst met dien

verstande dat voor de 3-ploegendienst op jaarbasis (Afdeling 4) de
toeslag 17,5% bedraagt;

- gemiddeld 12,5% voor de ochtend- en middagdienst.
Bovenstaande betekent dat voor een 4-ploegendienst volcontinue de
ploegentoeslag 40% bedraagt op basis van een gemiddeld 42-urige
werkweek.

2. Toeslag voor het werken in een dienstrooster op de uren tussen zaterdag
06.00 uur en zaterdag 14.00 uur: 50% per gewerkt op het uursalaris.

3. Toeslag voor het werken in een dienstrooster op de uren tussen zaterdag
14.00 uur en maandag 06.00 uur: 100% per gewerkt uur op het uursalaris.

b. De berekening en de betaling van de toeslagen geschiedt als volgt:
1. Alle dienstroosters van 40 uur worden berekend en betaald op grond van

het gemiddeld in het rooster gewerkte aantal uren, berekend tegen de
toeslagpercentages als genoemd in a.

2. Alle dienstroosters tussen 40 en 42 uur in de campagne worden op gelijke
wijze als in genoemd in a. berekend, met dien verstande dat:
- aan vaste medewerkers wordt betaald: per week gemiddeld 40

werkuren, de toeslag hierover, alsmede de toeslag over de resterende
roosteruren. Deze toeslagen worden campagnetoeslag genoemd. De
eerste twee uren die boven de 40 uur worden gewerkt, worden later
verrekend in de vorm van vrije dagen, op te nemen in de
intercampagne. Voor de vaste medewerkers geldt daarbij dat, indien de
campagne tien weken of meer bedraagt, het aantal van deze extra
roostervrije dagen vier zal zijn;

- voor de losse medewerkers kunnen deze twee uren boven de 40 uur
niet vergoed worden in vrije tijd; deze uren worden derhalve uitbetaald,
met een maximum van 32 uur.
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ARTIKEL 5.2.

Overgangsregelingen bij afbouw van ploegendienst

a. In de periode buiten de campagne gelden de volgende regelingen:
1. Indien anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek een medewerker

wordt overgeplaatst naar een dienst met een lager percentage
ploegentoeslag dan behoudt hij:
a. indien hij langer dan twee maanden doch korter dan vier maanden in de

voorafgaande dienst heeft gewerkt: de ploegentoeslag in geld van zijn
oorspronkelijke dienst gedurende de lopende betalingsperiode;

b. indien hij langer dan vier maanden doch korter dan twaalf maanden in
de voorafgaande dienst heeft gewerkt: de ploegentoeslag in geld van
zijn oorspronkelijke dienst gedurende de lopende en de
daaropvolgende betalingsperiode;

c. indien hij langer dan twaalf maanden in de voorafgaande dienst heeft
gewerkt: de ploegentoeslag in geld van zijn oorspronkelijke dienst
gedurende de lopende en de daaropvolgende betalingsperiode; daarna
wordt bij de daaropvolgende betalingsperiode en vervolgens weer na
dat drie maanden zijn verstreken, het verschil met 33 1/3% verminderd.

2. Een medewerker van 55 jaar of ouder, die langer dan tien jaar
onafgebroken in ploegendienst heeft gewerkt en die wordt overgeplaatst
naar een dienst met een lager percentage ploegentoeslag of naar een
dagdienst, behoudt zijn oorspronkelijke ploegentoeslag.

3. Wordt de medewerker, die in aanmerking komt voor de
overgangsregelingen zoals genoemd in 1.a. en 1.b. tijdens de campagne
ingedeeld in een campagnefunctie, dan wordt de campagneperiode
beschouwd als een periode, die de afbouwperiode onderbreekt.

4. Korte onderbrekingen in het ploegenrooster als gevolg van revisies en
dergelijk worden met de ploegentoeslagen doorbetaald.

b. In de campagne gelden de volgende regelingen:
1. Een medewerker die door wijziging in de oorspronkelijk voor hem

vastgestelde arbeidsduur c.q. door tewerkstelling in een andere dienst
beneden zijn normale inkomen behorende bij zijn oorspronkelijke dienst
blijkt te zijn gebleven, behoudt over de lopende betalingsperiode zijn
oorspronkelijk inkomen.

2. Een medewerker die langer dan tien jaar onafgebroken in ploegendienst
werkt en die:
- om medische c.q. sociale redenen afgekeurd wordt voor het verrichten

van ploegendienst, dan wel
- vanwege bedrijfsomstandigheden, dan wel
- 55 jaar of ouder is en die op eigen verzoek in een dagdienstfunctie

wordt geplaatst, zulks voorzover dit bij het ontstaan van vacatures
mogelijk is, ontvangt een overbruggingstoeslag als volgt:
a. Indien het verschil tussen de oorspronkelijke campagnetoeslag en

de nieuwe campagnetoeslag kleiner of gelijk is aan 30,5%:
- gedurende de (eerste) campagne waarin deze verandering

plaatsvindt 60% van het verschil tussen de beide percentages;
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- gedurende de tweede campagne 25% van het verschil tussen
de beide percentages;

- in de derde campagne wordt geen overbruggingstoeslag meer
gegeven.

b. Indien het verschil tussen de oorspronkelijke campagnetoeslag en
de nieuwe campagnetoeslag groter is dan 30,5% dan bedragen de
nieuwe campagnetoeslag en de overbruggingstoeslag samen:
- gedurende de (eerste) campagne waarin deze verandering

plaatsvindt 12,2% minder dan de oorspronkelijke
campagnetoeslag;

- gedurende de tweede campagne 22,9% minder dan de
oorspronkelijke campagnetoeslag;

- gedurende de derde campagne 30,5% minder dan de
oorspronkelijke campagnetoeslag;

- gedurende de vierde campagne maximaal 38,1% minder dan
de oorspronkelijke campagnetoeslag;

- gedurende de vijfde campagne maximaal 40% minder dan de
oorspronkelijke campagnetoeslag.

De overbruggingstoeslag wordt berekend over het maandsalaris.
c. De gevolgen voor de pensioenaanspraak van een vaste medewerker van 55 jaar

of ouder die langer dan 10 jaar in ploegendienst heeft gewerkt en die om
medische redenen of op verzoek van de werkgever niet meer in ploegendienst
hoeft te werken, zullen zodanig zijn, dat de afbouw van de ploegentoeslag niet in
de pensioengrondslag wordt verwerkt.

ARTIKEL 5.3.

Toeslag voor overwerk

a. Overwerk is het werk dat de medewerker verricht in opdracht van de werkgever
op uren boven de normale arbeidsduur en buiten het dienstrooster als bedoeld
in artikel 3.3. Het wordt zoveel mogelijk beperkt maar is voor de medewerker
verplicht, indien naar het oordeel van de werkgever de eisen van het bedrijf het
noodzakelijk maken en mits het niet in strijd is met het bij of krachtens de wet
bepaalde. Over overwerk dat anders dan incidenteel verricht moet worden, zal
vooraf overleg met de OR plaatsvinden. De vaste medewerker van 55 jaar of
ouder kan, indien hij kenbaar maakt geen overwerk te willen verrichten, hiertoe
niet verplicht worden. Bij deeltijdwerkers geldt dat er sprake is van overwerk
zodra, dan wel de arbeidsduur van 8 uur per dag of de 40 uur per week wordt
overschreden, dan wel wanneer gewerkt wordt op tijden buiten het geldende
rooster als genoemd in artikel 3.3.

b. Niet als overwerk geldt het werken gedurende minder dan een half uur in
aansluiting op de in artikel 3.3. genoemde normale arbeidsduur volgens
dienstrooster.

c. In overleg met de bedrijfsleiding kunnen overwerkuren vergoed worden in
vervangende vrije uren. De toeslag wordt in geld gehonoreerd. Overwerkuren in
enig kalenderjaar, die omgezet worden in vrije tijd, dienen vóór 1 juli volgend op
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het kalenderjaar waarin dit overwerk wordt verricht, opgenomen te worden.Niet
op die datum opgenomen uren worden uitbetaald tegen het geldende uursalaris.

d. Indien ten gevolge van het overwerk een schafttijd noodzakelijk is geworden,
wordt daarvoor - ook indien deze schafttijd aansluit aan de normale werktijd - tot
een maximum van een half uur als overwerk betaald.

e. Een uur overwerk wordt voor alle diensten beloond met een uursalaris
vermeerderd met een toeslag van:
- 50% van de uren die vallen tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 14.00

uur;
- 100% voor de uren die vallen tussen zaterdag 14.00 uur en maandag 06.00

uur;
- en bij het werken in ploegendienst volgens artikel 5.1.a.1.

f. Medewerkers in de 4-ploegendienst die op roostervrije uren tussen maandag
06.00 uur en zaterdag 14.00 uur arbeid moeten verrichten ontvangen daarvoor
een toeslag van 200% per uur. In deze toeslag is de toeslag van a. begrepen.

ARTIKEL 5.4.

Toeslag voor werk op verschoven uren

Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden welke gelegen
zijn buiten het voor de medewerker geldende dienstrooster, zonder dat daarvoor de
normaal geldende dagelijkse arbeidsduur wordt overschreden, wordt daarvoor een
toeslag gegeven. De toeslag bedraagt per verschoven uur 50% van het uurinkomen.

ARTIKEL 5.5.

Sprongtoeslag

a. Medewerkers die in opdracht van de werkgever overgeplaatst worden naar een
andere ploeg of dienst, ontvangen daarvoor in afwijking van het in artikel 5.4.
bepaalde, per overgang een eenmalige toeslag van 400% van het uurinkomen.

b. Deze toeslag geldt niet indien er sprake is van overwerkbetaling of betaling van
verschoven uren of wanneer deze verschuiving plaatsvindt op verzoek van de
medewerkers bijvoorbeeld voor een feestdag.

c. Deze toeslag wordt alleen dan opnieuw gegeven indien de terugplaatsing
geschiedt nadat gedurende drie diensten c.q. dagen door hem in de van de
oorspronkelijke afwijkende ploeg of dienst is gewerkt.

d. Bij overgang van een intercampagnerooster naar een campagnerooster en
omgekeerd wordt geen sprongtoeslag gegeven.
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ARTIKEL 5.6.

Toeslag voor werken onder zeer bezwaarlijke omstandigheden

a. Een toeslag van 15% van het uursalaris zal worden gegeven voor de uren
waarop werkzaamheden worden verricht onder zeer bezwaarlijke
omstandigheden, indien en voor zover deze omstandigheden niet aan de functie
inherent zijn.

b. Detaillering van deze werkzaamheden kan het volgende omvatten:
1. inwendig werken (reinigen, repareren, coaten) langer dan twee

aaneengesloten uren in besloten ruimten (tanks, vaten, ballons, troggen,
bakken, bunkers, kuipen, schachten, ondergrondse riolering of bietengoot,
weegbrugkelder) zoals bij de ketelhuisapparatuur, pulpdroogapparatuur en
bij blustrommel, kalkoven, diffusietoren, verdampingslichaam, kookpan,
condensor, suikerdroger, snelkoeler, silo, liftschacht, onthardingsfilter of
modderput;
N.B. Onder inwendig wordt verstaan: het zich geheel bevinden in een
apparaat, constructie en dergelijke die moeilijk toegankelijk en te verlaten
zijn (via mangat en niet normaal doorloopbare opening).

2. zeer stoffige en zeer bezwaarlijke werkzaamheden langer dan twee
aaneengesloten uren, zoals voor kunnen komen aan stoffilters en
suikertrilzeven;

3. gritstralen;
4. werken op hoogte (hoger dan zeven meter vanaf vloer) langer dan twee

aaneengesloten uren zoals stellingbouw, in spanten en in kraanarm;
5. loswerkzaamheden van kalksteen en cokes in het schip.
6. Het werken onder extreme temperatuur, een en ander vast te stellen in

overleg met de direct leidinggevende.

ARTIKEL 5.7.

Toeslag voor extra gang

a. De medewerker ontvangt een toeslag wanneer hij/zij in opdracht van de
werkgever moet overwerken en daarvoor een extra keer van huis naar het
bedrijf moet komen.

b. De toeslag bedraagt 1% van het geldende schaalsalaris in salarisgroep 2,0
functieperiodiek.

c. Indien bij het opkomen de afstand tussen de verblijfplaats bij oproep en kantoor
of fabriek meer dan 5 kilometer bedraagt, ontvangt de medewerker over de
feitelijke kilometers de geldende kilometervergoeding.
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ARTIKEL 5.8.

Toeslag voor onverwacht opkomen

a. De medewerker ontvangt een toeslag wanneer hij/zij in opdracht van de
werkgever tussen 2 voor hem/haar geldende diensten voor het verrichten van
overwerk onverwacht van huis wordt opgeroepen.

b. De toeslag bedraagt 1% van het geldende schaalsalaris van salarisgroep 2,0
functieperiodiek.

c. Indien bij het onverwacht opkomen de afstand tussen huis en kantoor of fabriek
meer dan 5 kilometer bedraagt, ontvangt de medewerker over de feitelijke
kilometers de geldende kilometervergoeding.

d. Per oproep wordt de werkelijke tijd (huis-huis), met een minimum van 1 uur
betaald.

e. Indien een medewerker door de werkgever wordt gevraagd om op een
roostervrije dag of feestdag te werken en de medewerker heeft reeds
aantoonbare privé-kosten gemaakt, zal de werkgever deze kosten vergoeden.
De gemaakte kosten dienen bij het verzoek om te werken vooraf gemeld en
achteraf aangetoond te worden.

ARTIKEL 5.9.

Toeslag voor slaapuren

Indien ten gevolge van overwerk c.q. onverwacht opkomen en in aanmerking
genomen de bepalingen van de Arbeidswet inzake het vereiste aantal rusturen, de
medewerker niet op het normale tijdstip zijn volgende dienst in het rooster kan
aanvangen, worden de zogenaamde slaapuren betaald op basis van het
uurinkomen. De minimale rust bedraagt 8 uur per 24 uur.

ARTIKEL 5.10.

Toeslag voor werken op feestdagen

a. Op feestdagen zal niet worden gewerkt, tenzij de omstandigheden in de
onderneming dit noodzakelijk maken.

b. Onder feestdagen worden verstaan: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede
Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en
Tweede Kerstdag, alsmede de dagen die nationaal als feestdag worden
vastgesteld, waardoor bij algemene vergunning toegestaan wordt om vrijaf te
geven met behoud van salaris.

c. Indien op een feestdag wordt gewerkt, wordt voor de op die dag gewerkte uren
een toeslag van 100% van het uurinkomen betaald. Bovendien wordt,
afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en rekening houdend met de
persoonlijke voorkeur, hetzij een extra vakantiedag gegeven, hetzij een extra
betaling gelijk aan de vergoeding voor een vakantiedag (zie artikel 6.2.k).
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ARTIKEL 5.11.

Vakantietoeslag

a. De vakantietoeslag bedraagt 8% en wordt berekend over het inkomen dat is
genoten bij de werkgever in het voorgaande vakantiejaar, zoals bedoeld in
artikel 6.1. De toeslag wordt in zijn geheel uitgekeerd bij de aanvang van de
aaneengesloten vakantieperiode, doch uiterlijk op 1 juni. Onder inkomen wordt
verstaan het inkomen van het voorafgaande vakantiejaar exclusief de
resultatenuitkering, de vakantietoeslag en de uitkering(en) ineens.

b. Bij tussentijds ontslag in de loop van het vakantiejaar heeft de medewerker
recht op een vakantietoeslag van 8% over het bij de werkgever vanaf de
peildatum van het kalenderjaar tot aan de datum van beëindiging van de
arbeidsverhouding genoten inkomen, één en ander met inachtneming van het in
a. bepaalde.

c. Bij indiensttreding in de loop van het vakantiejaar heeft de medewerker voor het
daarop volgende vakantiejaar recht op een vakantietoeslag van 8% over het bij
de werkgever vanaf de datum van indiensttreding tot de laatste peildatum
genoten inkomen.

d. De toeslag kent een minimum dat wordt verhoogd met de salarisstijgingen. Bij
een onafgebroken dienstverband van 12 maanden in het vakantiejaar bedraagt
de toeslag in 2006 minimaal . Voor
jeugdige medewerkers geldt een procentueel bedrag van het geldende
minimum voor vaste medewerkers waarbij wordt aangehouden het voor hun
leeftijd geldende percentage. In de gevallen bedoeld in b. en c. bedraagt de
toeslag minimaal een naar evenredigheid van het aantal maanden
dienstverband berekende bedrag.

ARTIKEL 5.12.

Consignatieregeling

a. Medewerkers die door de werkgever daarvoor worden aangewezen, zijn
verplicht zich beschikbaar te houden voor oproepdienst.

b. Oproepdiensten kunnen worden verricht op alle dagen van de week.
c. Aansluitend of voorafgaand aan de nachtdienst vindt geen oproepdienst plaats.
d. Medewerkers die zijn aangewezen voor een oproepdienst ontvangen voor het

oproepbaar blijven en het eventueel opkomen een toeslag van:
- 1% van het maandsalaris per oproepdag van maandag tot en met vrijdag;
- 2% van het maandsalaris per oproepdag op zaterdag en zondag;
- 3% van het maandsalaris per oproepdag op een feestdag.

e. Indien bij het opkomen de afstand tussen de verblijfplaats bij oproep en kantoor
of fabriek meer dan 5 kilometer bedraagt, ontvangt de medewerker over de
feitelijke kilometers de geldende kilometervergoeding.

f. Per oproep wordt de werkelijk gewerkte tijd, met een minimum van 1 uur,
betaald.
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ARTIKEL 5.13.

Eindejaarsuitkering

Aan de medewerkers wordt per CAO-jaar een eindejaarsuitkering gedaan, indien zij
tenminste gedurende de campagne in dienst zijn geweest.
De uitkering zal zo spoedig mogelijk in de maand januari plaatsvinden aan degenen
die op het tijdstip van uitbetaling in dienst zijn. De uitkering bedraagt
8 1/3 % over het in het afgelopen kalenderjaar genoten inkomen (exclusief de
eindejaarsuitkering, de vakantietoeslag en de uitkering(en) ineens).
Degenen die - anders dan om dringende redenen - met tussentijds ontslag zijn
gegaan, ontvangen met inachtneming van vorenstaande de uitkering pro rata.
De uitkering wordt verhoogd met de salarisstijgingen en bedraagt minimaal
over het jaar 2006 resp. minimaal
uitwerkingsbepalingen zijn verder gelijk aan die welke gelden voor de minimum
vakantietoeslag.
(Deze eindejaarsuitkering vervangt de resultatenuitkering zoals verwoord in de CAO
tot en met 31 maart 2006.)

ARTIKEL 5.14.

Uitkering bij dienstjubileum

De regeling geldt voor medewerkers in vaste dienst op wie de arbeidsvoorwaarden
van CSM Suiker bv van toepassing zijn.

Aantal dienstjaren Hoogte van de uitkering
25
40
50

1 maandsalaris
1,5 maandsalaris
2 maandsalarissen

Onder maandsalaris wordt verstaan:
1/12 van het inkomen van de 12 maanden voorafgaande aan de datum van het
jubileum, inclusief vaste toeslagen maar exclusief resultatenuitkering,
vakantietoeslag en eenmalige uitkeringen.
Deze regeling is ook van toepassing op medewerkers die uit dienst treden wegens
pensioen en op het moment van uitdiensttreding respectievelijk 25, 40 of 50 gehele
jaren in dienst van CSM geweest zijn. Voor die gevallen is derhalve de regeling
"Uitkering bij dienstverband wegens pensioen" niet van toepassing (zie artikel 5.15.).
Voor WAO-ers die vallen onder de WAO-regeling, geldt allereerst de WAO-regeling.
Als de jubileumdatum valt binnen drie jaar na het einde van de aanvullingsperiode
zal de gebruikelijke jubileumuitkering worden gegeven.
Aan losse medewerkers die 25, 40 of 50 jaar in dienst van CSM zijn geweest wordt
13/52,2 deel van bovengenoemde bedragen uitgekeerd.
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ARTIKEL 5.15.

Uitkering bij einde dienstverband wegens pensioen

De regeling geldt vanaf 1 januari 1987 voor medewerkers op wie de
arbeidsvoorwaarden van CSM Suiker bv van toepassing zijn en tien jaar of langer in
dienst geweest zijn op het moment van beëindiging van het dienstverband.
Bepalend voor de hoogte van de uitkering is het aantal (gehele) jaren dat iemand in
dienst is geweest bij CSM.
Is men op het moment van beëindiging van het dienstverband 25, 40 of 50 jaar in
dienst van CSM, dan is echter de regeling "Uitkering bij dienstjubileum" van
toepassing (zie artikel 5.14.).

Aantal dienstjaren Hoogte van de uitkering
10 t/m 19

20 t/m 24

26 t/m 39

41 of meer (niet 50)

¼ maandsalaris

(aantal dienstjaren) x 1 maandsalaris
25

(aantal dienstjaren – 25) x 1,5 maandsalaris
15

(aantal dienstjaren – 40) x 1,5 maandsalaris
10

Onder maandsalaris wordt verstaan:
1/12 van het inkomen van de 12 maanden voorafgaande aan de beëindiging van het
dienstverband, inclusief vaste toeslagen maar exclusief resultatenuitkering,
vakantietoeslag en eenmalige uitkeringen.
Voor WAO-ers die vallen onder de WAO-regeling, geldt allereerst de WAO-regeling.
Als de pensioendatum valt binnen drie jaar na het einde van de aanvullingsperiode
wordt er een eindedienstverbanduitkering gegeven op basis van het aantal
dienstjaren van de betrokkene.
Voor losse medewerkers wordt bij de berekening van de uitkering 13/52,2 deel van
het maandsalaris gehanteerd in plaats van het maandsalaris.

ARTIKEL 5.16.

Uitkering bij overlijden

a. Indien een medewerker overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een
overlijdensuitkering worden verstrekt, gelijk aan het bedrag van het de
medewerker laatstelijk rechtens toekomend maandinkomen over het resterende
deel van de kalendermaand waarin het overlijden heeft plaatsgevonden plus de
twee daaropvolgende kalendermaanden.

b. Op dit bedrag kan door de werkgever in mindering worden gebracht, hetgeen de
nagelaten betrekkingen terzake van het overlijden van de medewerker toekomt
ingevolge de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op
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de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
c. Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan:

1. de langstlevende der echtgenoten van wie de medewerker niet duurzaam
gescheiden leefde dan wel de partner, indien door middel van een notariële
akte aantoonbaar is, dat van een duurzaam samenlevingsverband sprake
is, of

2. bij ontstentenis van onder 1. genoemde persoon, de minderjarige wettige of
erkende natuurlijke kinderen, of

3. bij ontstentenis van de onder 1. en 2. genoemde personen degene(n) ten
aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan
voorzag en met wie hij gezinsverband leefde.

d. Tot het doen van een overlijdensuitkering is de werkgever niet verplicht indien
door toedoen van de medewerker geen aanspraak bestaat op een uitkering
krachtens b.

ARTIKEL 5.17.

Reiskostenvergoeding

Reiskosten worden vergoed op basis van de kosten van het openbaar vervoer in de
laagste klasse, indien de afstand van huis naar de fabriek of het kantoor meer dan
vijf kilometer bedraagt. Indien bovenstaande regeling tot onbillijkheden zal leiden,
zal voor die gevallen met de OR een oplossing gevonden worden.
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HOOFDSTUK 6 VAKANTIE, VERZUIM, VERLOF

ARTIKEL 6.1

Vakantierechten
a. Het vakantiejaar is gelijk aan een kalenderjaar, waarbij de peildatum op 1

januari is gesteld. Op de peildatum heeft de medewerker aanspraak op 20
vakantiedagen in dat jaar, vermeerderd met 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

b. Bij een korter dienstverband na de peildatum zal het vakantierecht naar rato
worden toegekend. Wanneer de medewerker voor de 15e van een maand in
dienst treedt, zal deze maand gelden als een volle kalendermaand. Dit geldt
ook wanneer na de 15e van een maand uit dienst wordt getreden.

c. Vaste medewerkers hebben recht op extra vakantiedagen

Dienstjaren, of leeftijd Extra
vakantiedagen

t/m 18 4
5 40 1

10 45 2
15 50 3
20 55 4
25 60 5
- 61 t/m 64 6

Het recht op deze extra vakantiedagen ontstaat in het jaar waarin na de
peildatum de desbetreffende leeftijd en/of dienstjaren wordt bereikt.
Voor medewerkers die voor 1 april 1988 zijn in dienst getreden tellen voor de
berekening van de dienstjaren eveneens de jaren mee die zij aaneengesloten
bij de werkgever direct voorafgaand aan CSM Suiker b.v. hebben
doorgebracht, voor zover dit er 10 of meer zijn.

d. Voor losse medewerkers geldt dat de extra vakantierechten worden
opgebouwd naar rato van de duur van het tijdelijk dienstverband.

e. Ingaande 1 januari 2007 worden extra dagen enkel toegekend op grond van
dienstjaren, als volgt:

Dienstjaren, of Extra
vakantiedagen

10 2
15 3
20 4
30 5

Medewerkers onder de 18 jaar zullen vanaf 1 januari 2007 recht krijgen op
maximaal 4 extra studiedagen ten behoeve van het voorbereiden op en het
afleggen van examens in het kader van hun opleiding.
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ARTIKEL 6.2

Vakantie opname
a. Collectieve dagen en perioden worden door de werkgever in overleg met de

OR vastgesteld. De collectieve perioden worden voor de jaarwisseling
vastgesteld.

b. De aaneengesloten vakantie(s) van in de regel 3 weken worden opgenomen
tijdens de collectieve vakantieperiode. Wanneer geen collectieve
vakantieperiode is vastgesteld wordt de aaneengesloten vakantie opgenomen
tussen 1 mei en 1 september. Individuele aanvragen voor een
aaneengesloten periode buiten de voorgenoemde of de collectieve periode
worden 4 weken na indiening door de medewerker vastgesteld, tenzij
gewichtige bedrijfsredenen zich hiertegen verzeten.

c. Het resterend verlof kan buiten deze periode(n) worden opgenomen als
snipperdagen. Tijdens de campagne zal slechts onder bijzondere
omstandigheden een verzoek tot verlof worden gehonoreerd. In dat geval
worden vakantiedagen betaald op basis van het maandsalaris

d. De werkgever kan, slechts om gewichtige redenen, de periode van de
vastgestelde vakantie van de medewerker wijzigen. De schade die de
medewerker als gevolg hiervan lijdt, zal door de werkgever worden vergoed.

ARTIKEL 6.3

Bijzondere bepalingen

a. Vakantierechten, niet zijnde bovenwettelijke dagen, die na 5 jaar niet zijn
aangewend, zullen na 5 jaar verjaren.

b. De per 1 januari 1989 bevroren vakantiedagen verjaren niet en kunnen na
gebruik van reguliere vakantiedagen als zodanig worden opgenomen.

c. Op verzoek van de medewerker kunnen 5 bovenwettelijke vakantiedagen
worden omgezet in geld. (zie ook Bijlage 3: Protocol Tijd en Geld).

ARTIKEL 6.4.

Verzuim met behoud van salaris

Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 629 BW bepaalde, geldt het
volgende. Door de werkgever zal verzuim met behoud van salaris worden
toegestaan voor de aangegeven tijdsduur in de hierna volgende gevallen:
a. bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker is het in artikel 7.1. bepaalde van

toepassing;
b. één dag bij ondertrouw van de medewerker;
c. twee dagen bij huwelijk van de medewerker;
d. twee dagen bij bevalling van echtgenote;
e. - één dag bij huwelijk, priesterwijding of aflegging van eeuwige gelofte van

één der grootouders, ouders, eigen kinderen, kleinkinderen, broers, zusters,
zwagers of schoonzusters;

- één dag bij 25-, 40-, 50- of 60-jarige bruiloft van de medewerker, zijn
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grootouders, ouders of schoonouders;
f. - van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis van de

echtgenote (echtgenoot), eigen- of pleegkind, ouders, schoonouders, broers
of zusters indien inwonend óf uitwonend én de medewerker belast is met
het regelen van de begrafenis;

- één dag bij het overlijden en één dag bij de begrafenis, indien de
plechtigheid wordt bijgewoond van niet-inwonende ouders, schoonouders,
eigen of aangehuwde kinderen;

g. één dag voor de begrafenis, indien de plechtigheid wordt bijgewoond van
broers, zusters, zwagers, schoonzusters, grootouders en kleinkinderen;

h. één dag per jaar bij verhuizing van de medewerker;
i. het in lid d. t/m h. bepaalde is ook van overeenkomstige toepassing indien er

sprake is van een duurzaam samenlevingsverband anders dan huwelijk. Het
samenlevingsverband dient dan wel bij de werkgever bekend gemaakt te zijn;

j. maximaal twee uur bij het vervullen van burgerlijke verplichtingen voorzover
geen vergoeding door de overheid wordt verleend;

k. de hiervoor benodigde tijd bij het afleggen van een vakexamen;
l. als regel één dag aan medewerkers, leden van één der vakverenigingen die als

bestuurder of officieel afgevaardigde een landelijke of streekvergadering van
hun vakvereniging moeten bijwonen, indien de bedrijfsomstandigheden - zulks
naar het oordeel van de werkgever - het toelaten;

m. de volgens het officiële rooster benodigde tijd aan medewerkers bedoeld in lid
m. die deelnemen aan door hun vakvereniging belegde scholings- en
vormingscursussen, indien de bedrijfsomstandigheden - zulks naar het oordeel
van de werkgever - dit toelaten;

n. indien het feit waarvoor geoorloofd verzuim wordt verleend zich voordoet op
dagen dat niet gewerkt behoeft te worden, vindt geen verschuiving plaats naar
een andere dag, tenzij het valt op een als collectieve vrije dag aangewezen
snipperdag;

o. aan medewerkers beneden 19 jaar, die deelnemen aan een vormingscursus
uitgaande van door partijen erkende instituten of die een voor het bedrijf van
belang zijnde scholingscursus volgen, wordt eenmaal in iedere gewerkte week
maximaal één dag vrijaf met behoud van salaris verleend;

p. door de werkgever kan om dringende, respectievelijk gebruikelijke redenen van
het vorenstaande in positieve zin worden afgeweken.

ARTIKEL 6.5.

Verzuim met gedeeltelijk behoud van salaris

Wanneer de medewerker voor een herhalingsoefening is opgeroepen wordt
gedurende deze periode zijn traktement door de werkgever aangevuld tot 90% van
het laatstverdiende bruto inkomen. Tijdens deze aanvullingsperiode behoudt de
medewerker alle rechten en verplichtingen krachtens deze CAO.
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ARTIKEL 6.6.

Verzuim zonder behoud van salaris

Verzuim zonder behoud van salaris kan door de medewerker worden opgenomen
over maximaal tien dagen per vakantiejaar, indien een verzoek daartoe tijdig door de
medewerker wordt ingediend en de werkzaamheden - naar het oordeel van de
bedrijfsleiding - zulks toelaten.

ARTIKEL 6.7.

Wet Arbeid en Zorg

a. De werkgever past de Wet Arbeid en Zorg – zoals deze behelst de aspecten
Kortdurend Zorgverlof, Calamiteitenverlof, Adoptieverlof, Kraamverlof,
Financiering Loopbaanonderbreking en Ouderschapsverlof – onverkort toe.

b. Wanneer verlof nodig is in het kader van Zorgverlof, bestaat eerst aanspraak op
wettelijk zorgverlof; indien nodig aansluitend gevolgd door onbetaald verlof
conform artikel 6.6.

c. Ouderschapsverlof kan door medewerker zonder behoud van salaris worden
opgenomen gedurende maximaal 6 maanden. Tijdens dit verlof wordt de
pensioenopbouw op normale wijze voortgezet.

ARTIKEL 6.8.

Pre-pensioneringsverlof

Aan de medewerker zal in het jaar voorafgaande aan zijn FO / pensionering
gelegenheid worden gegeven deel te nemen aan cursussen en bijeenkomsten ter
voorbereiding op de aanstaande pensionering. Het aantal dagen dat hiervoor
beschikbaar wordt gesteld, is maximaal zes dagen per jaar, met behoud van het
normale maandinkomen.

ARTIKEL 6.9.

Vrije uren voor oudere medewerkers
a. De medewerker die de leeftijd van 58 jaar of ouder heeft bereikt, kan op zijn

verzoek extra vrije uren opnemen met inachtneming van de volgende regels.
b. De regeling geschiedt op basis van vrijwilligheid en dient in overleg met de

bedrijfsleiding toegepast te worden teneinde een goede uitvoering van de
werkzaamheden te waarborgen.

c. De beschikbare vrije uren bedragen voor de medewerker, voor wie de normale
arbeidsduur van toepassing is en die in de loop van het kalenderjaar de
volgende leeftijd zal bereiken:

- 58 jaar heeft bereikt: 16 uren per jaar;
- 59 jaar heeft bereikt: 32 uren per jaar;
- 60 jaar heeft bereikt: 64 uren per jaar;
- 61 jaar heeft bereikt: 96 uren per jaar;
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- 62 jaar heeft bereikt: 160 uren per jaar;
- 63 jaar heeft bereikt: 192 uren per jaar;
- 64 jaar heeft bereikt: 256 uren per jaar;

d. De aanspraak op de uren vervalt bij het einde van het leeftijdsjaar waarin de
aanspraak is ontstaan. De niet opgenomen vrije tijd mag niet vervangen worden
door een uitkering in geld, ook niet bij beëindiging van het dienstverband.

e. De opgenomen vrije uren worden betaald tegen 85% van het uursalaris. De
verrekening geschiedt eenmaal per jaar met de resultatenuitkering of laatste
verrekening. De opgenomen vrije uren blijven voor 100% van het uursalaris
gelden voor wat betreft de pensioen- en FO-grondslag, de uitkeringen krachtens
de sociale wetgeving, de resultatenuitkering, de vakantietoeslag, de campagne-
en de ploegentoeslag.

f. Bij beëindiging dienstverband worden de rechten naar rato verrekend.
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HOOFDSTUK 7
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

ARTIKEL 7.1.

Arbeidsongeschiktheid

a. Indien een medewerker 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 op de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering (WAO) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
voorzover hierna niet anders is bepaald.

b. Indien de aanvang van de arbeidsongeschiktheid (1e ziektedag) is gelegen op of
voor 31 december 2003, is het volgende van toepassing:
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de medewerker gedurende maximaal 52
weken 70% van het inkomen worden doorbetaald.
1. Boven de hierboven bedoelde doorbetaling ontvangt de medewerker een

aanvulling tot 100% van het inkomen.
2. Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal de uitkering krachtens de WAO

gedurende maximaal één jaar worden aangevuld tot 100% van het inkomen,
resp. maximaal twee jaar indien de medewerker vóór de 1e ziektedag een
dienstverband had van meer dan vijf jaar.

c. Indien de aanvang van de arbeidsongeschiktheid (1e ziektedag) is gelegen op of
na 1 januari 2004, is het volgende van toepassing:
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de medewerker gedurende maximaal 104
weken 70% van dagloon worden doorbetaald.
1. Naast de hiervoor genoemde loondoorbetalingsverplichting ontvangt de

medewerker – indien hij zijn verplichtingen uit hoofde van de bij werkgever
geldende voorschriften bij ziekte resp. van de ‘wet verbetering poortwachter’
nakomt – een aanvulling conform onderstaande staffel:
tot 100% van het inkomen, gedurende de eerste 6 maanden;
tot 95% van het inkomen, gedurende de 7e t/m de 12e maand;
tot 85% van het inkomen, gedurende de 13e t/m de 24e maand.

2. Medewerkers die onder de IVA vallen (>80% arbeidsongeschikt) en/of een
bedrijfsongeval hebben gehad, dan wel volgens de definities van de IVA
ongeneeslijk ziek zijn, zullen boven de wettelijke loondoorbetaling een
aanvulling ontvangen tot 100% van het laatstgenoten inkomen. Deze
aanvulling zal maximaal 3 jaar duren.

3. Medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, zullen in het 3e jaar een
aanvulling krijgen tot 80% van het inkomen. Met inachtneming van de
inspanningsverplichting van werkgever en werknemer, zal de werkgever zich
maximaal inspannen tot herplaatsing waarbij de medewerker zijn
verdiencapaciteit maximaal kan benutten, al dan niet in een aangepaste
functie. Doel van de herplaatsing is te komen tot duurzaam werk met
loonwaarde. In dat geval zal met ingang van het 4e jaar tenminste 70% van
het laatste verdiende inkomen kunnen worden gegarandeerd.
Ingeval herplaatsing niet mogelijk is, zal maatwerk worden verricht.

4. Ingeval van partiële reïntegratie zullen daadwerkelijk gewerkte uren alsmede
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uren op basis van arbeidstherapie voor 100% betaald worden.
5. Wanneer na inspanning van werkgever en werknemer blijkt dat herplaatsing

binnen CSM Suiker onmogelijk is en herplaatsingsactiviteiten buiten CSM
Suiker niet zijn geslaagd, zal het dienstverband moeten worden beëindigd. In
dat geval heeft medewerker recht op:

een uitkering einde dienstverband, conform art. 5.15 van de CAO, plus
een uitkering van

De pensioenaanspraken worden naar graad van arbeidsongeschiktheid
premievrij voortgezet volgens artikel 20 van het pensioenreglement. De
premiekosten worden door de werkgever gedragen.

d. Onder inkomen als bedoeld in b. en c van dit artikel wordt verstaan het gederfde
inkomen dat de medewerker zou hebben ontvangen, indien hij arbeidsgeschikt
zou zijn geweest.

e. De in b. en c. bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd
wanneer de dienstbetrekking met de medewerker eindigt. De aanvullingen
worden niet toegekend aan medewerkers van 65 jaar en ouder.

ARTIKEL 7.2.

(vervallen)

ARTIKEL 7.3.

Zorgverzekering

De medewerker die deelneemt aan de collectieve zorgverzekering ontvangt hierin
een bijdrage van werkgever (zie ook art. 9.3).
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HOOFDSTUK 8 OVERIGE REGELINGEN

ARTIKEL 8.1.

Pensioenregeling

De medewerker die volgens het bij de werkgever geldende pensioenreglement
daarvoor in aanmerking komt, wordt op basis van de daarvoor geldende bepalingen
opgenomen in het betreffende pensioenfonds.

ARTIKEL 8.2.

Flexibele Overbruggingsregeling (FO)

Met ingang van 1 januari 2006 blijft de Flexibele Overbruggingsregeling (FO) van
kracht voor de medewerkers die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren (d.w.z.
geboren t/m 1949). Terzake hiervan geldt het FO-reglement. Medewerkers kunnen
ook zelf extra premie inleggen, voorzover reglementair en fiscaal toegestaan.
Hierbij gelden de volgende bepalingen:
a. De waarde van een vakantie- of ADV-dag is vastgesteld op 0,4% van het bruto

jaarinkomen (= 12 x maandinkomen + vakantietoeslag en een eventuele
resultatenuitkering);

b. Er kunnen niet meer dagen worden ingelegd dan fiscaal en reglementair
bepaald. Dagen kunnen slechts worden ingelegd voorzover deze niet collectief
zijn ingeroosterd.

ARTIKEL 8.3.

Premiespaar- en spaarloonregelingen

a. De medewerkers, die volgens het geldende spaarreglement daarvoor in
aanmerking komen, kunnen deelnemen aan de premiespaarregeling.

b. De medewerkers, die volgens het geldende spaarreglement daarvoor in
aanmerking komen, kunnen deelnemen aan de spaarloonregeling. Samenloop
met inleg t.b.v. de levensloopregeling is fiscaal niet toegestaan.

ARTIKEL 8.4.

Sociaal Fonds

De vaste medewerkers, die volgens de bepalingen van het bij iedere vestiging
bestaande reglement daarvoor in aanmerking komen, nemen deel in een Sociaal
Fonds.
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ARTIKEL 8.5.

Kinderopvang

In de verdeling van de kosten van kinderopvang over mederwerker, werkgever(s) en
overheid zal CSM Suiker 1/6 deel van de kosten dragen.
Indien de werkgever van de partner niet bijdraagt aan de kosten voor kinderopvang,
zal CSM Suiker het eerste half jaar aanvullen tot 1/3 deel van de kosten, rekening
houdend met wettelijke aanvullingen terzake.

ARTIKEL 8.6.

Regeling partieel leerplichtigen

a. Voor een medewerker, die partieel leerplichtig is, geldt dat de in artikel 3.1.
vastgestelde normale arbeidsduur voor hem naar evenredigheid wordt
verminderd met het aantal uren, waarop hij aan de verplichtingen van de
leerplicht voldoet.

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

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

d. Op de dag waarop een medewerker 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.

e. Ingeval een medewerker toch op één van de in d. van deze bedoelde dagen
vrijwillig arbeid verricht, zal hij daarvoor het normale voor een dag geldende
inkomen ontvangen (zonder overwerktoeslag). Pas als de voor die dag in de
onderneming volgens dienstrooster geldende arbeidstijd wordt overschreden,
gaat de dan geldende overwerktoeslag in.

g. Het werken op een zogenaamde schooldag of een schoolvakantiedag brengt
geen wijziging in het berekende aantal vakantiedagen, zoals bepaald in c. van
deze regeling.

ARTIKEL 8.7.

Vakbondscontributie à la Carte

Medewerkers kunnen jaarlijks in de maand december opgave doen van de kosten
van het vakbondslidmaatschap, waarna dit via de resultatenuitkering (artikel 5.13
van deze CAO) in januari van het daaropvolgende jaar fiscaal wordt verrekend.
Deze faciliteit blijft slechts in stand zolang het fiscaal is toegestaan
vakbondscontributie onbelast te vergoeden.
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HOOFDSTUK 9 DUUR EN TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN VAN DE CAO

ARTIKEL 9.1.

Duur van de CAO

Deze overeenkomst is aangegaan voor de termijn van 24 maanden van 1 april 2006
tot en met 31 maart 2008 en eindigt van rechtswege, derhalve zonder dat enige
opzegging is vereist.

ARTIKEL 9.2.

Tussentijdse wijzigingen van de CAO

Indien één van de partijen wegens onvoorziene omstandigheden tijdens de duur van
deze overeenkomst wijzigingen van de CAO noodzakelijk acht, is zij bevoegd aan de
wederpartij voor te stellen daarover te onderhandelen en is de wederpartij gehouden
over de voorgestelde wijziging te onderhandelen. Indien de partijen niet tot
overeenstemming komen binnen drie maanden volgende op de maand waarin de
wijzigingsvoorstellen zijn gedaan, is elk der partijen bevoegd deze overeenkomst
met onmiddellijke ingang op te zeggen.

ARTIKEL 9.3

Overige afspraken m.b.t. de CAO 2006-2008

• De salarissen worden per 1 april 2006 met 1,75% verhoogd;
De salarissen worden per 1 april 2007 met 1,75% verhoogd.

• Basisverzekering Ziektekosten 2006
CSM Suiker zal tijdens de looptijd van de CAO inzage geven in de bijdrage in de
collectieve zorgverzekering.

• Employability
Werkgever zal tijdens de looptijd de inspanning m.b.t. inzetbaarheid verder
vergroten door EVC-trajecten. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers van de
bietfabriek een onderwijsgraad zullen hebben dan wel behalen van WEB-3 (Wet
Educatie Beroepsonderwijs, niveau 3) en dat medewerkers van de
specialiteitenfabriek/-afdeling een onderwijsgraad zullen hebben dan wel behalen
van WEB-2. Werkgever zal erkende opleidingstrajecten faciliëren die
medewerkers op het gewenste niveau zullen doen komen.

• Levensfasebeleid
Partijen zullen tijdens de looptijd een studie aanvangen omtrent leeftijdsbewust
personeelsbeleid. Deze studie zal erop gericht zijn maatregelen en regelingen
nader te bezien die leiden tot een gezonde pensionering vanuit het
dienstverband.
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• WAO-hiaatverzekering
De werkgever zal de premierestitutie, vanuit het pensioenfonds gedaan m.b.t. de
WAO-hiaatverzekeringen, in september 2006 aan de medewerkers betaalbaar
stellen onder aftrek van de werkgeverslasten. De restitutie geldt naar rato van
het dienstverband in de periode 1.1.2004 – 1.1.2006 voor alle gedurende die
periode in dienst geweest zijnde medewerkers.

• Werkervaringsplaatsen
Met betrekking tot de vier werkervaringsplaatsen (artikel 2.4) mogen vakbonden
twee kandidaten (voor CAO-I en CAO-II tezamen) voordragen.

• Ten aanzien van arbeidsongeschikte medewerkers is overeengekomen dat,
zolang het dienstverband met CSM Suiker bestaat, deze medewerkers in
aanmerking blijven komen voor een kerstpakket.
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BIJLAGE 1

Functie-indelingsboek

Zie separate uitgave van juni 1995 "Functie-indelingsboek".
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BIJLAGE 2

Salarisschalen
Basissalarisschalen per 1 april 2006 (inclusief een verhoging met 1,75%):

CAO 1 Schaal per 01-04-2006

1 2 3 4 5 6 7 8

volwassen leeftijd 21 jr. 22jr. 22 jr. 23 jr. 24 jr. 24 jr. 25jr. 26jr.

0-functieperiodiek 1.765 1.778 1.796 1.823 1.858 1.935 2.069 2.301

1-functieperiodiek 1.796 1.816 1.835 1.863 1.909 2.000 2.140 2.366

2-functieperiodiek 1.835 1.854 1.878 1.911 1.968 2.057 2.206 2.432

3-functieperiodiek 1.878 1.898 1.926 1.965 2.031 2.118 2.274 2.504

4-functieperiodiek 1.924 1.952 1.981 2.019 2.085 2.179 2.347 2.570

5-functieperiodiek 2.008 2.039 2.076 2.140 2.244 2.412 2.644

6-functieperiodiek 2.092 2.127 2.197 2.306 2.484 2.709

7-functieperiodiek 2.183 2.254 2.364 2.548 2.777

8-functieperiodiek 2.315 2.427 2.615 2.847

9-functieperiodiek 2.490 2.689 2.915

10-functieperiodiek 2.757 2.984

11-functieperiodiek 3.055
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CAO 1 Schaal per 01-04-2006 uurloon

1 2 3 4 5 6 7 8

volwassen leeftijd 21 jr. 22jr. 22 jr. 23 jr. 24 jr. 24 jr. 25jr. 26jr.

0-functieperiodiek 10,18 10,26 10,36 10,52 10,72 11,16 11,94 13,28

1-functieperiodiek 10,36 10,48 10,59 10,75 11,01 11,54 12,35 13,65

2-functieperiodiek 10,59 10,70 10,83 11,03 11,35 11,87 12,73 14,03

3-functieperiodiek 10,83 10,95 11,11 11,34 11,72 12,22 13,12 14,45

4-functieperiodiek 11,10 11,26 11,43 11,65 12,03 12,57 13,54 14,83

5-functieperiodiek 11,58 11,76 11,98 12,35 12,95 13,92 15,25

6-functieperiodiek 12,07 12,27 12,68 13,30 14,33 15,63

7-functieperiodiek 12,59 13,00 13,64 14,70 16,02

8-functieperiodiek 13,36 14,00 15,09 16,43

9-functieperiodiek 14,37 15,51 16,82

10-functieperiodiek 15,91 17,22

11-functieperiodiek 17,63



45

Salarisschalen
Basissalarisschalen per 1 april 2007 (inclusief een verhoging met 1,75%):

CAO 1 Schaal per 01-04-2007

1 2 3 4 5 6 7 8

volwassen leeftijd 21 jr. 22jr. 22 jr. 23 jr. 24 jr. 24 jr. 25jr. 26jr.

0-functieperiodiek 1.796 1.810 1.828 1.855 1.891 1.969 2.106 2.342

1-functieperiodiek 1.828 1.848 1.868 1.896 1.943 2.035 2.178 2.408

2-functieperiodiek 1.868 1.887 1.911 1.945 2.003 2.094 2.245 2.475

3-functieperiodiek 1.911 1.932 1.960 2.000 2.067 2.156 2.314 2.548

4-functieperiodiek 1.958 1.987 2.016 2.055 2.122 2.218 2.389 2.615

5-functieperiodiek 2.044 2.075 2.113 2.178 2.284 2.455 2.691

6-functieperiodiek 2.129 2.165 2.236 2.347 2.528 2.757

7-functieperiodiek 2.222 2.294 2.406 2.593 2.826

8-functieperiodiek 2.356 2.470 2.661 2.897

9-functieperiodiek 2.534 2.737 2.967

10-functieperiodiek 2.806 3.037

11-functieperiodiek 3.109
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CAO 1 Schaal per 01-04-2007, uurloon

1 2 3 4 5 6 7 8

volwassen leeftijd 21 jr. 22jr. 22 jr. 23 jr. 24 jr. 24 jr. 25jr. 26jr.

0-functieperiodiek 10,36 10,44 10,55 10,70 10,91 11,36 12,15 13,51

1-functieperiodiek 10,55 10,66 10,78 10,94 11,21 11,74 12,57 13,89

2-functieperiodiek 10,78 10,89 11,03 11,22 11,56 12,08 12,95 14,28

3-functieperiodiek 11,03 11,15 11,31 11,54 11,93 12,44 13,35 14,70

4-functieperiodiek 11,30 11,46 11,63 11,86 12,24 12,80 13,78 15,09

5-functieperiodiek 11,79 11,97 12,19 12,57 13,18 14,16 15,53

6-functieperiodiek 12,28 12,49 12,90 13,54 14,58 15,91

7-functieperiodiek 12,82 13,23 13,88 14,96 16,30

8-functieperiodiek 13,59 14,25 15,35 16,71

9-functieperiodiek 14,62 15,79 17,12

10-functieperiodiek 16,19 17,52

11-functieperiodiek 17,94
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JEUGD-/LEEFTIJDSCHAAL
Basissalarisschalen per 1 april 2006 (inclusief een verhoging met 1,75%):

Schaal per 01-04-2006

leeftijd % 1 2 3 4

16 45 812 818 820 822

17 50 900 905 911 914

18 60 1.081 1.084 1.090 1.093

19 70 1.260 1.265 1.272 1.276

20 85 1.531 1.535 1.542 1.548

21 95 1.694 1.712 1.717

22 100 1.799

Salarisschaal per 01-04-2006, uurloon

leeftijd % 1 2 3 4

16 45 4,68 4,72 4,73 4,74

17 50 5,19 5,22 5,26 5,27

18 60 6,24 6,25 6,29 6,31

19 70 7,27 7,30 7,34 7,36

20 85 8,83 8,86 8,90 8,93

21 95 9,77 9,88 9,91

22 100 10,38

Tijdens de campagne gelden voor jeugdigen van 18 jaar en ouder, die aan de
campagne-werkzaamheden deelnemen, de basissalarisschalen van de
volwassenen (22 jaar).
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JEUGD-/LEEFTIJDSCHAAL
Basissalarisschalen per 1 april 2007 (inclusief een verhoging met 1,75%):

Schaal per 01-04-2007

leeftijd % 1 2 3 4

16 45 827 833 835 837

17 50 916 921 927 931

18 60 1.100 1.103 1.110 1.113

19 70 1.283 1.288 1.295 1.299

20 85 1.558 1.562 1.569 1.576

21 95 1.724 1.742 1.748

22 100 1.831

Salarisschaal per 01-04-2007, uurloon

leeftijd % 1 2 3 4

16 45 4,77 4,81 4,82 4,83

17 50 5,28 5,31 5,35 5,37

18 60 6,35 6,36 6,40 6,42

19 70 7,40 7,43 7,47 7,49

20 85 8,99 9,01 9,05 9,09

21 95 9,95 10,05 10,08

22 100 10,56

Tijdens de campagne gelden voor jeugdigen van 18 jaar en ouder, die aan de
campagne-werkzaamheden deelnemen, de basissalarisschalen van de
volwassenen (22 jaar).
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BIJLAGE 3

Protocol Tijd en Geld

1. Het is mogelijk om tijd te sparen uit 5 (bovenwettelijke) vakantiedagen en
maximaal 18 ADV-dagen. De verjaringstermijn van 5 jaar is hierop niet van
toepassing. Aan het eind van het kalenderjaar moet worden aangegeven of het
saldo van dat jaar uitbetaald dan wel gespaard wordt.

2. Het spaarsaldo wordt uitgedrukt in dagen (tijd) en kan voor de volgende doelen
worden aangewend:
• Geld.
• Tijd in de vorm van extra vrije tijd, FO-rechten of aanvulling van wettelijke

verloven waarbij geen (volledige) loondoorbetalingverplichting geldt voor de
werkgever.

• Partijen vinden het aanbevelingswaardig het saldo ook om te kunnen zetten
in pensioenrechten, waartoe het CSM-Pensioenfonds kan besluiten.

3. ADV blijft op de gebruikelijke wijze ingeroosterd. Mocht de werkgever de
medewerker verzoeken om toch werkzaamheden te verrichten dan zal
vervangend vrijaf worden gegeven, tenzij de medewerker aan het eind van het
kalenderjaar verzoekt deze dagen uit te betalen. Het maximum uit te betalen
dagen bedraagt 18.

4. Voor solofuncties geldt het volgende: op individuele basis kan schriftelijk worden
overeengekomen dat bij voorbaat jaarlijks 11,5 ADV-dagen middels een
maandelijkse toeslag worden uitbetaald. Deze toeslag telt uiteraard niet mee
voor de berekening van de overige emolumenten. De overeenkomst is door de
werkgever en de medewerker jaarlijks opzegbaar.

5. De overige bepalingen van de CAO en de bedrijfsregelingen omtrent tijd en geld
blijven van kracht.
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BIJLAGE 4

Protocol inzake ziekteverzuim

Werkgever neemt de maatregelen die redelijkerwijs nodig geacht worden om
ziekteverzuim te voorkomen en de verzuimperiode als gevolg van ziekte te
beperken. De maatregelen hebben betrekking op de werkomstandigheden,
werkverhoudingen en de werkwijze met betrekking tot de begeleiding bij
ziekteverzuim.

De werkgever overlegt met de OR over activiteiten met betrekking tot de bestrijding
van/begeleiding bij ziekteverzuim.

Onder verwijzing naar artikel 1.10. zijn maatregelen met betrekking tot
werkomstandigheden en werkverhoudingen gericht op het realiseren van optimale
arbeidsomstandigheden waardoor de veiligheid en gezondheid van medewerkers zo
goed mogelijk gewaarborgd zijn en het welzijn zo veel mogelijk bevorderd wordt.

Door werkgever wordt per vestiging een verzuimbegeleider aangesteld die alle
activiteiten met betrekking tot verzuimbegeleiding coördineert. De verzuimbegeleider
onderhoudt waar nodig het contact met behandelende artsen, de bedrijfsarts,
verzekeringsgeneeskundigen en controlerende instanties en geeft ondersteuning en
advies aan leidinggevenden in alle zaken die betrekking hebben op de relatie met de
zieke medewerker. De verzuimbegeleider coördineert de toepassing van wettelijke
voorschriften en naleving van verdere verplichtingen die gericht zijn op voorkoming
van verzuim, begeleiding bij verzuim en verzuimregistratie.

Bij afwezigheid door ziekte waarbij redelijkerwijs aangenomen kan worden dat er
verband bestaat met de werksituatie zal werkgever zich optimaal inspannen om in
de werksituatie de noodzakelijke maatregelen te treffen om verder verzuim te
voorkomen.

Werkgever volgt waar enigszins mogelijk de adviezen van de bedrijfsarts en de
Arbeidsinspectie op over de verbetering/aanpassing in de werkomstandigheden.



51

BIJLAGE 4A

Protocol inzake de Wet Verbetering Poortwachter

- Indien in het kader van reïntegratie van de arbeidsongeschikte medewerker een
aanbod tot passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie
een aanbod tot intern passend werk doen waarbij onder meer rekening wordt
gehouden met opleiding, ervaring, inkomen en vaardigheden van de medewerker.
De werkgever is verplicht een aanbod tot passende arbeid, zowel naar een interne
als externe functie, schriftelijk te doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk
recht van de medewerker een second opinion aan te vragen bij de UWV. De
medewerker dient deze second opinion binnen 10 dagen aan te vragen.
Gedurende de periode gelegen tussen de aanvraag en de uitslag van de second
opinion heeft de medewerker recht op loondoorbetaling / aanvulling conform het
bepaalde in artikel 7.1 van de CAO.
De medewerker kan zich bij een aanbod tot intern of extern passend werk van de
werkgever laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

- De werkgever zal in overleg met de OR komen tot een selectie van één of meer
reïntegratiebedrijven waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het
reïntegratieproces van medewerkers. Eventueel kunnen reïntegratiediensten ook
geleverd worden door de Arbo-dienst van de werkgever, indien de OR daarmee
instemt. Bij de keuze van het reïntegratiebedrijf zal onder meer aandacht worden
besteed aan zaken als privacyreglement, maatwerk per medewerker en andere
kwaliteitseisen.

- Externe herplaatsing zal gedurende de eerste 6 maanden plaatsvinden op basis
van detachering, de medewerker behoudt de voor hem van toepassing zijnde
arbeidsvoorwaarden. De medewerker heeft een terugkeergarantie mits deze
opnieuw arbeidsgeschikt voor zijn eigen functie zou worden, dan wel er alsnog een
passende functie bij de werkgever beschikbaar zou zijn.

- Bij definitieve externe herplaatsing zullen de arbeidsvoorwaarden tenminste
gedurende twee jaar niet verslechteren.
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BIJLAGE 5

Beleid gericht op het voorkomen van ongewenste intimiteiten

Werkgever is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het
voorkomen en bestrijden van ongewenste intimiteiten op de werkplek. De werkgever
zal zijn mening uitdrukkelijk en bij herhaling kenbaar maken, dat hij ongewenste
intimiteiten volstrekt onduldbaar vindt.

Het lokale Hoofd Personeelszaken is als vertrouwenspersoon aangesteld met onder
meer de volgende taken:
- de klager / klaagster bij te staan en van advies te dienen;
- de mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing van het probleem te

komen;
- de klager / klaagster door te verwijzen naar instanties die het probleem kunnen

behandelen zoals bijvoorbeeld de directe chef, bedrijfsgeneeskundige dient en
desgevraagd een begeleidende rol spelen;

- gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van preventieve maatregelen.

Degene die zich aan ongewenste intimiteiten schuldig maakt, loopt het risico dat de
directie maatregelen moet treffen op grond van het gestelde in artikel 7:678 van het
BW.
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BIJLAGE 6

Multifunctionele inzetbaarheid

Onder multifunctionele inzetbaarheid wordt verstaan: het verbreden van kennis,
zodanig dat medewerkers in de campagne naast hun eigenlijke campagnefunctie
worden opgeleid voor een tweede campagnefunctie.

Het niveau van de opleiding is van dien aard dat men bij afwezigheid (bijvoorbeeld
bij ziekte) van een operator, in staat is diens plaats zonder inwerkperiode te kunnen
overnemen.

Gezien de complexiteit van een aantal campagnefuncties, de intensiteit van de
opleiding (kennisoverdracht is alleen mogelijk tijdens de campagne), de noodzaak
om de kennis te onderhouden (jaarlijkse opfriscursus) en de gevraagde flexibiliteit
wanneer men moet invallen, wordt bij een aantal door de werkgever nader
vastgestelde functies een financiële compensatie overwogen.

De functie waartoe men wordt opgeleid is een functie naast de feitelijke basisfunctie
van dat ogenblik en ligt buiten het directe kennis/vakgebied.
De functies die hiervoor in aanmerking komen worden in bijlage 1 weergegeven en
kunnen indien gewenst op termijn worden aangevuld.
De beoordeling in hoeverre men deze tweede functie beheerst wordt gedaan door
het betreffende hoofd van dienst.
Dit wordt jaarlijks geactualiseerd en in een register bijgehouden door het hoofd
Personeelszaken.

Specifieke afspraken
-. Wanneer wordt voldaan aan de gestelde criteria dan is de volgende

toeslagregeling van toepassing.
De toeslag is conform artikel 4.4.lid d van de CAO, te weten 0,25% van het
maandsalaris (44% van het uurloon) voor iedere dag dat de betreffende
alternatieve functie wordt uitgeoefend.
Dit is eveneens van toepassing wanneer sprake is van een opfriscursus.

-. Gedurende de opleidingsperiode wordt de toeslag ook toegekend.
-. De toeslag voor multifunctionele inzetbaarheid geldt niet wanneer er sprake is

van een feitelijke situatie overeenkomstig artikel 4.4. lid d (waarneming hogere
functie). In dat geval prevaleert de toeslag voor waarneming van een hogere
functie.

-. Uitgangspunt is dat alle medewerkers in principe multi-inzetbaar zijn en in
aanmerking komen om voor een tweede campagnefunctie te worden opgeleid.

-. In het algemeen zal men worden opgeleid voor één extra functie. In bepaalde
situaties kan het voorkomen (in overleg met betrokken medewerker) dat men
voor meerdere functies wordt opgeleid.

-. Ingeval van samenvoeging / centralisering van functies vervalt het criterium met
betrekking tot multifunctionele inzetbaarheid. In dat geval ontstaat een nieuwe
functie en wordt als zodanig behandeld.
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Voorbeelden:
Basisfunctie; Opgeleid tot:
Mont. Rep.plg. Wtb / E/ M+R Verdamper
Bed. vm. Torendidffusie Bed. vm. Pulpdroger

Bijlage 1

(Operator)functies waartoe is opgeleid naast de basisfunctie en die voldoen aan de
gestelde criteria zijn van toepassing voor de volgende werkplekken:
-. Torendiffusie
-. Pulpdrogerij
-. Sapzuivering
-. Verdamping
-. Suikerhuis (kookstation / centrifuges)
-. Ketelhuis
-. Pulpbrokjesfabriek
-. Tarreerlokaal (functie Voorman / polariseur)
-. Kiepinstallatie / rüpro (meew. voorman)
-. Leidinggeven voorzover in CAO 1 (opzichter / surveillant voorfabriek &

achterfabriek)


