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ARTIKEL 1   Definities 
 
In deze CAO wordt verstaan onder: 
 
Werkgever    : Partij ter ene zijde. 
Vakvereniging    : Elk van de verenigingen, genoemd als partij ter andere 

zijde. 
Werknemer    : Iedere werknemer (m/v), die een arbeidsovereenkomst heeft 

met de werkgever, met uitzondering van stagiaires.  
Arbeidsgehandicapte werknemer : De werknemer die recht heeft op een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de ZW, 
WAO, WIA of Wajong of van wie op grond van een 
medisch-arbeidskundige beoordeling is vastgesteld dat hij 
in verband met ziekte of gebrek een belemmering heeft bij 
het verkrijgen of verrichten van arbeid. 

Maand     : Een kalendermaand. 
Week     : Een periode van 7 etmalen, waarvan de eerste aanvangt bij 

het begin van de eerste dienst na zondag 24.00 uur. 
Dienst     : De dagelijkse arbeidsduur, die volgens het dienstrooster 

voor de werknemer geldt.  
Dienstrooster    : Een arbeidstijdregeling, die aangeeft op welke dagen en 

tijdstippen (groepen van) werknemers als regel hun 
werkzaamheden aanvangen, beëindigen en onderbreken. 

Normale arbeidsduur   : Het gemiddelde aantal uren per week dat de werknemers als 
regel volgens dienstrooster hun werkzaamheden verrichten. 

Salaris     : Het maandsalaris, zoals aangeduid in bijlage II bij de CAO. 
Uurloon    : 0,64% van het salaris. 
Inkomen    : Het maandsalaris, vermeerderd met een eventuele 

ploegentoeslag, een consignatietoeslag en een persoonlijke 
toeslag. 

Partner     : De al dan niet met de werknemer gehuwde of geregistreerde 
persoon met wie de werknemer duurzaam een gezamenlijke 
huishouding voert, tenzij het een persoon betreft met wie 
bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat.  

Ondernemingsraad   : De bevoegde ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op 
de ondernemingsraden.  

BW     : Burgerlijk Wetboek. 
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ARTIKEL 1.A  Deeltijdwerknemer 
 
Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur minder 
bedraagt dan de arbeidsduur van een voltijdwerknemer, zijn de bepalingen van deze CAO naar 
rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de 
betreffende artikelen anders is vermeld. 
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ARTIKEL 2   Algemene verplichtingen van: 
 
A. Partijen:   
Partijen verplichten zich deze CAO naar letter en geest na te zullen komen en noch direct of 
indirect actie te zullen voeren of te zullen steunen, waardoor deze CAO gewijzigd of beëindigd 
zou kunnen worden op andere wijze dan is overeengekomen. 
 
B. Werkgever:    
1.  De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden 

die in strijd zijn met deze CAO. 
 
2.  Voor elke werknemer is een exemplaar van deze CAO ter beschikking. De uitreiking van de 

CAO zal binnen 3 maanden na goedkeuring door de leden van de vakverenigingen 
plaatsvinden. 

    
3.  Vacatures die ontstaan zullen bij voorkeur worden vervuld door reeds in dienst zijnde 

werknemers en als dat niet lukt door een extern te werven werknemer. Om de werknemers in 
staat te stellen een passende functie binnen de onderneming te blijven vervullen en in 
aanmerking te komen voor plaatsing in vacante functies, zal de werkgever eigen initiatief van 
werknemers, die hun kennis en bekwaamheden willen ontwikkelen om deze aan te passen aan 
technische en andere ontwikkelingen, bevorderen.  
De werknemer van wie de functie komt te vervallen wordt hierover schriftelijk geïnformeerd en 
geniet een hoge prioriteit bij de toekenning van middelen voor bij- of omscholing of 
loopbaanbespreking met een extern deskundige voor het verkrijgen van een interne of externe 
functie.  

 
4.  De werkgever zal de vakverenigingen faciliteiten bieden voor het werk van de vakverenigingen 

in de onderneming, voor zover door dit werk de voortgang van de werkzaamheden niet wordt 
geschaad en de bestaande overlegstructuur binnen de onderneming niet wordt doorkruist. 

 
5.   Bij het voldoen aan de gestelde functie-eisen gelden voor uitzendkrachten de salaristabellen 

van deze CAO. De werkgever maakt uitsluitend gebruik van NEN 4400 gecertificeerde 
uitzendorganisaties. Het inlenersloonbegrip is van toepassing. 

 
6.  Vakbondscontributie 

Indien en voor zover fiscaal is toegestaan kunnen werknemers de werkgever verzoeken de 
vakbondscontributie op fiscaal vriendelijke wijze te verrekenen. 

 
7.  De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage volgens de tussen 

AWVN, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie gesloten overeenkomst met 
betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen. Het aantal werknemers en de 
bijdrage per werknemer zal volgens deze overeenkomst worden vastgesteld. 

 
C. Werknemer: 
1. De werknemer is gehouden gegevens en informatie verkregen uit zijn dienstverband, waarvan 

hij redelijkerwijs kan vermoeden dat daarmee bij niet geheimhouding schade kan worden 
berokkend aan het bedrijf van de werkgever, niet aan derden te verschaffen. De 
geheimhoudingsplicht duurt tot een jaar na beëindiging van het dienstverband, tenzij in een 
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individuele arbeidsovereenkomst een andere termijn is genoemd. De verplichting tot 
geheimhouding geldt niet indien de werknemer volgens de wet verplicht is mededelingen te 
verstrekken.  

 
2. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen 

werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd en voor 
zover verband houdend met de werkzaamheden in het bedrijf, zo goed mogelijk uit te voeren en 
daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften op te volgen. 

 
3. De werknemer is gehouden ook buiten het voor hem geldende rooster arbeid te verrichten, voor 

zover de werkgever de wettelijke voorschriften en bepalingen van deze CAO in acht neemt. 
Werknemers van 55 jaar en ouder zijn niet gehouden overwerk te verrichten.  

 
4. De werknemer is gehouden binnen het kader van orde, veiligheid, beveiliging en milieu in het 

bedrijf van de werkgever de betreffende aanwijzingen en voorschriften door of namens 
werkgever gegeven, op te volgen. 

 
5. Tenzij uitdrukkelijk tussen werkgever en werknemer anders is overeengekomen, is het de 

werknemer verboden betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een bedrijf te 
voeren. Indien de werkgever geen bezwaar heeft tegen het verrichten van nevenarbeid is de 
werknemer verplicht zich te houden aan de regels van de Arbeidstijdenwet. 

 
6. In geval de werkgever op grond van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen een of 

meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer daaraan 
zijn medewerking verlenen. 

 
7. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen in 

overeenstemming met deze CAO. 
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ARTIKEL 3   Periodiek overleg 
 
De werkgever en de vakverenigingen spreken elkaar periodiek over de algemene gang van zaken 
in de onderneming. Het initiatief voor een bespreking kan bij beide partijen liggen. Onderwerp van 
gesprek kan zijn: belangrijke technische of commerciële ontwikkelingen; plannen, waaronder 
investeringsplannen, die tot belangrijke veranderingen in de bedrijfsproductie kunnen leiden; 
ontwikkelingen in de kwantiteit en kwaliteit van de personeelsbezetting; de stand van zaken met 
betrekking tot onderling gemaakte protocolafspraken. 
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ARTIKEL 4   Aanvang/einde dienstverband 
 
4.1.   
Bij het aangaan van een individuele arbeidsovereenkomst geldt voor werkgever en werknemer 
een proeftijd van 2 maanden, tenzij een kortere periode is overeengekomen. 
 
4.2.   
Een dienstverband wordt aangegaan: 
a. hetzij voor een onbepaalde tijd; 
b. hetzij voor een bepaalde tijd; 
c. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden; 
d. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard.  

 
In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverband van toepassing is. 
Indien deze vermelding ontbreekt, wordt het dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn  
aangegaan. 
  

4.3.   
Behalve in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van artikel 7: 
678 en 679 BW en behalve tijdens of bij het beëindigen van de proeftijd als bedoeld in lid 1, in  
welke gevallen het dienstverband wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, eindigt het 
dienstverband: 

 
a. voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst 
 1. Door opzegging door de werkgever: 
   De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een  
   arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging: 

- korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; 
- vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden; 
- tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden; 
- vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden. 

 
 2.  Door opzegging door de werknemer:  
  De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand. 

 
 3.  De opzegging moet zodanig geschieden dat het einde van het dienstverband samenvalt 
  met het einde van enige maand. 
 
 4.  Voor werknemer die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder en in dienst was geldt  

overgangsrecht op grond van de Wet flexibiliteit en zekerheid. 
 
b. voor werknemers voor een bepaalde tijdsduur in dienst 
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdsduur eindigt op de laatste dag van het tijdvak, 
genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst, dan wel op het tijdstip bepaald op grond van 
artikel 7: 667 en 668 BW. 
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c. voor werknemers in dienst voor het verrichten van een bepaald geheel van 
werkzaamheden 
bij het beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de werknemer is aangenomen. 
 
d. voor werknemers in dienst voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard 
door opzegging door de werkgever of de werknemer met een termijn van één dag, met dien 
verstande dat deze termijn na twee maanden dienstverband een week bedraagt. 
 
4.4.   
Het wettelijke opzegverbod tot ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid en militaire dienst, geldt niet 
voor dienstverbanden waarvoor volgens het BW geen opzegtermijn vereist is. 
 
4.5.   
De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer eindigt op het moment dat de  
werknemer op grond van het in de onderneming geldende pensioenreglement gebruik maakt van  
de mogelijkheid om uit te treden. De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege  
op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt. 
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ARTIKEL 5   Arbeidsduur en dienstrooster 
 
5.1.  
Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 
a. Een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale arbeidsduur aangeeft  
 van 8 uur per dag. In de regel wordt gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen 07.00 en 
 18.00 uur. Door inroostering van 23 roostervrije dagen bedraagt op jaarbasis de arbeidsduur  
 gemiddeld 36 uur per week. 
 
b. Werknemers in dagdienst, ingedeeld in de salarisschalen, kunnen in afwijking van een 

standaard rooster van 5 dagen van 8 uur per dag kiezen voor een flexibel plus- en minuren 
systematiek waardoor een werkweek van 4 dagen van 9 uur tot de mogelijkheden behoort. De 
gewerkte uren, binnen een venster van 07:30 en 18:00 uur, worden geregistreerd als plusuren. 
Aldus kan een saldo worden opgebouwd, tot een maximum van 10 uur, waardoor met het 
inzetten van een roostervrije dag en plusuren een 36-urige werkweek van 4x9 kan worden 
gerealiseerd. Bij deze keuzemogelijkheid wordt rekening gehouden met de belangen en 
behoeften van de onderneming en de individuele werknemer. Afwijkingen van de vastgestelde 
werktijden, zie ook artikel 5.2., van een half uur of minder worden voor de toepassing van dit artikel 
buiten beschouwing gelaten. Deze tijd geldt niet als overwerk maar als plusuren. 

 
c. Een verlengd 2-ploegenrooster waarbij gewerkt wordt in 2 diensten per dag, 7 dagen per week. 
 Het rooster loopt 52 weken per jaar door. De werknemers, verdeeld over 3 ploegen, zijn  
 beurtelings in de ochtend- en middagdienst ingedeeld. De normale arbeidsduur per dienst  
 bedraagt 7,75 uur. Door inroostering van 1 roostervrije dag bedraagt, met inachtneming van de  
 in artikel 8 lid 4 aangegeven roosteronderbrekingen, op jaarbasis de arbeidsduur gemiddeld  
 36 uur per week. 
 
d. Een 5-ploegendienstrooster, dat een periode van 5 aaneengesloten weken of een veelvoud 
  daarvan omvat en in een tijdsbestek van 52 weken 216 diensten aangeeft, bij een normale  
 arbeidsduur van 8 uur per dienst. Bovendien zijn aan dit rooster binnen genoemd tijdsbestek  
 13 opleidingsuren toegevoegd. 
 
   Toelichting: Een jaar heeft 365 dagen : 7 = 52,14 weken. 

 Derhalve is het aantal diensten per jaar bij een gemiddelde arbeidsduur van 33,6 uur per week en 
diensten van 8 uur: (52,14 x 33,6) : 8 = 219 diensten. 

 Daarnaast worden volgens artikel 8 lid 5 de werkzaamheden gedurende een collectieve stop van 48 
en 72 uur = totaal 120 uur onderbroken. 

 Deze collectieve stop van 120 uur betekent gemiddeld per werknemer 120 : 5 ( het aantal ploegen ) 
= 24 uur per werknemer = 3 diensten korter werken, zodat het bruto aantal diensten derhalve  

 219 - 3 = 216 diensten bedraagt en het dienstrooster ononderbroken gedurende het gehele jaar 
doorloopt zonder onderbreking tijdens de stops. Van genoemde 24 uur worden 13 uur voor 
opleiding en werkoverleg ingepland zodat de totale arbeidstijd in 5-ploegendienst 216 diensten + 13 
opleidingsuren bedraagt. 

 
e. Naast de onderbrekingen rond feestdagen, kan de werkgever voor daarvoor in aanmerking  

 komende afdelingen of groepen van werknemers, in overleg met de OR nog een facultatieve 
stop van maximaal 48 uur vaststellen. Van de werknemers, die tijdens deze stop roostermatig 
hadden moeten opkomen, zal voor elke dienst een vakantiedag van hun vakantietegoed worden 
afgeboekt. 
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f. Indien om bedrijfseconomische redenen overgegaan moet worden op een rooster dat niet in  
 deze CAO staat beschreven zal de werkgever de vakverenigingen  uitnodigen om te  
 overleggen over de arbeidsvoorwaarden voor dat nieuwe rooster. Partijen zullen er alles aan  
 doen om binnen een voor de situatie passende termijn tot overeenstemming over deze  
 voorwaarden te komen. 
 
5.2.  
Afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder worden  
geacht deel uit te maken van de normale arbeidsduur. 
 
5.3.  
Iedere werknemer wordt door de werkgever geïnformeerd over het dienstrooster waarin hij zijn  
werkzaamheden verricht. 
 
5.4.  
Werknemers van 55 jaar en ouder, die niet in ploegendienst werken, kunnen daartoe niet meer  
verplicht worden. Tevens kunnen werknemers van 55 jaar en ouder die in ploegendienst werken,  
niet meer verplicht worden te gaan werken in een ploegendienstrooster met een roostermatig  
zwaardere belasting. Betreft het echter een collectieve omschakeling naar een zwaarder 
dienstrooster, waarbij voor werknemers van 55 jaar en ouder plaatsing in een passende functie in  
het oorspronkelijke of minder zware dienstrooster niet mogelijk is, dan zal overleg gepleegd  
worden met de vakverenigingen en de OR. 
 
NB. De stop- en aanvangstijden van ploegendiensten rond feestdagen zijn aangegeven in artikel 8 

lid 4 en 5. 
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ARTIKEL 6   Functiegroepen en salarisschalen en -banden 
 
6.1. Indeling in functiegroepen en salarisschalen en -banden 
a. De functies van de werknemers zijn op basis van een door de partijen aanvaarde methode van 

functiewaardering ingedeeld in functiegroepen. De indeling is vermeld in bijlage I van deze 
CAO. 

 
b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal of een salarisband met een minimum salaris en 

een maximum salaris. De salarisschalen en -banden zijn opgenomen in bijlage II van deze 
CAO. 

 
c.  Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is 

ingedeeld, de salarisschaal of -band waarin hijzelf is ingedeeld en eventueel het aantal 
functiejaren waarop zijn salaris is gebaseerd. 

 
d. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn indeling, kan hij gebruik maken van de 

beroepsprocedure die in bijlage I B is opgenomen. 
 
6.2. Toepassing van aanloopschalen 
De werknemer die nog niet over voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt om 
de functie te kunnen uitoefenen, wordt ingeschaald in een aanloopschaal. De werknemer kan de 
aanloopschaal doorlopen naarmate zijn functierelevante kennis en ervaring toenemen. Halfjaarlijks 
wordt beoordeeld of en hoeveel schaalverhogingen worden toegekend. Per jaar wordt minimaal 
een schaalverhoging toegekend. 
 
Met ingang van de eerstvolgende maand nadat de werknemer naar het oordeel van de werkgever 
over voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt om de functie te kunnen 
uitoefenen, wordt hij ingeschaald op het aanvangsalaris van de betreffende salarisschaal.  
 
6.3. Toepassing van functiejarenschalen 
a. Voor zover voor werknemers een functiejarenschaal van toepassing is, vindt jaarlijks per 1 

januari herziening plaats door toekenning van een functiejaar totdat het maximum van de 
salarisschaal is bereikt. 

 
b.  Indien indiensttreding, verlaten van de aanloopschaal of promotie plaatsvindt na 30 juni, bestaat 

er géén recht op de toekenning van een functiejaar per eerstvolgende 1 januari. 
 
c.  Bij aanstelling ontvangt de werknemer in het algemeen het schaalsalaris bij 0 functiejaren. 

Indien een werknemer echter in een functie elders zoveel in de functie bruikbare ervaring heeft 
verkregen, dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 0 functiejaren te 
belonen, kunnen hem - in overeenstemming met die ervaring - functiejaren worden toegekend. 

 
6.4. Toepassing van salarisbanden 
Voor zover voor werknemers, afhankelijk van hun functiegroepindeling een salarisband van 
toepassing is, wordt jaarlijks een persoonlijk salaris vastgesteld. Bij de vaststelling spelen ervaring 
in de functie en vooral de beoordeling van de wijze van functievervulling een rol. Nadere regels 
omtrent de toepassing van salarisbanden zijn opgenomen in bijlage II. 
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6.5. Tijdelijke waarneming in een hoger ingedeelde functie waarvoor een salarisschaal geldt 
a. De werknemer die uitdrukkelijk in opdracht van de werkgever tijdelijk een functie volledig 

waarneemt, die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft gedurende maximaal 3 
kalendermaanden ingedeeld in de salarisschaal waarin zijn eigen functie voorkomt. Daarna 
wordt hij geplaatst in de salarisschaal waarin de hogere functie is ingedeeld met inachtneming 
van het onder b. gestelde. 
Gedurende de tijd waarin nog geen indeling in de hogere salarisschaal plaatsvindt, wordt per 
dienst waarneming een toeslag van 0,15% van het salaris betaald voor elke salarisschaal die de 
functie, die hij waarneemt, hoger is ingedeeld dan de eigen functie. Indien het gaat om waarne-
ming in een functie in ploegendienst wordt de toeslag verhoogd met het voor de betreffende 
ploegendienst geldende percentage. 
 

b. Indien een werknemer na indeling in een hogere salarisschaal niet langer de hogere functie 
waarneemt, vindt terugplaatsing naar de oorspronkelijke salarisschaal plaats, met ingang van de 
eerste dag van de kalendermaand samenvallend met of volgend op de terugplaatsing.  

 
Het bepaalde in 6.7a.2. en 6.7b.2. is niet van toepassing. 

 
6.6. Definitieve plaatsing in een hoger ingedeelde functie waarvoor een salarisschaal geldt 
a. Werknemers, die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie worden met onmiddellijke 

ingang in de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld. 
 
b. Bij indeling in een hogere salarisschaal bedraagt de verhoging van het schaalsalaris de helft van 

het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee betrokken salarisschalen, 
c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te brengen met 
het eerstkomende bedrag in de hogere salarisschaal. 

 
6.7. Plaatsing in een lager ingedeelde functie waarvoor een salarisschaal geldt 
a.  Door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek 
 1. Werknemers die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek,  

    worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende lagere  
    salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die, waarin de overplaatsing  
    in de lagere functie plaatsvond. 

 
 2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om bovenstaande redenen bedraagt de verlaging  

    van het schaalsalaris het verschil tussen de salarissen bij 0 functiejaren van de twee  
    betrokken salarisschalen, c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in  
    overeenstemming te brengen met het eerstkomende lagere bedrag in de lagere  
    salarisschaal. 

 
b.  Als gevolg van bedrijfsomstandigheden 
 1. Werknemers die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie  

    worden geplaatst, blijven gedurende drie maanden in de hogere salarisschaal ingedeeld.  
 
 2. Na deze drie maanden wordt via inschaling een salaris toegekend dat zo min mogelijk  

    onder zijn oorspronkelijke salaris ligt. Indien het toekennen van functiejaren niet  
    toereikend is, wordt het tekort omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze toeslag stijgt niet  
    mee met de algemene salarisverhoging. Bij herindeling in een hogere salarisschaal c.q. bij  
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    toekenning van een verhoging volgens de functiejarenschaal, wordt de toeslag evenveel 
verminderd als het salaris stijgt. Ter gelegenheid van algemene verhogingen vindt voorts 
afbouw plaats van de persoonlijke toeslag ten bedrage van jaarlijks 1% van het schaalsalaris 
bij 0 functiejaren. Na het bereiken van de 57,5 jarige leeftijd wordt de persoonlijke toeslag of 
het eventuele restant ervan niet meer afgebouwd. 

 
6.8. Arbeidsgehandicapte werknemer 
a. De werkgever zal de indeling in een salarisschaal van een arbeidsgehandicapte werknemer 

zodanig vaststellen dat deze gelijk is aan de indeling van een niet-arbeidsgehandicapte 
werknemer in een gelijkwaardige functie bij een gelijkwaardige arbeidsprestatie. 

 
b. Indien op grond van medische redenen de arbeidsprestatie van de arbeidsgehandicapte 

werknemer duidelijk minder is dan in de betreffende functie als normaal wordt beschouwd, kan 
de werkgever het salaris evenredig verlagen. 

 
6.9. Plaatsing in een lager ingedeelde functie waarvoor een salarisband geldt  
Werknemers die worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de betreffende 
salarisband ingedeeld. Daarbij zal het bepaalde in dit artikel sub.7 gelden. 
 
6.10. Uitvoeringsbepalingen 
a. Werknemers die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog niet over de 

kundigheid en ervaring beschikken, die voor de vervulling van hun functie zijn vereist, kunnen 
gedurende een bepaalde tijd in een lagere salarisschaal of -band worden ingedeeld dan met hun 
functie  overeenkomt. De duur van deze periode zal ten hoogste 6 maanden bedragen, met dien 
verstande dat indien de werkgever dat noodzakelijk oordeelt deze termijn met ten hoogste 6 
maanden kan worden verlengd. 

 
b. Het salaris van hen die door gebreken niet meer hun oorspronkelijke functie kunnen vervullen, 

alsmede het salaris van voor de vervulling van hun functie minder validen, kan door de 
werkgever in afwijking van het in dit artikel bepaalde, naar redelijkheid worden vastgesteld, 
waarbij rekening wordt gehouden met eventuele uitkeringen krachtens de sociale 
verzekeringswetgeving. 

 
c. Werknemers die op grond van hun individuele arbeidsovereenkomst niet een volledige normale 

dagtaak verrichten en/of minder dan het normale aantal dagen per week arbeid verrichten - 
zogenaamde parttime werknemers - ontvangen een evenredig verlaagd salaris.  
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ARTIKEL 6.A  Salarisontwikkeling 
 
Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarisschalen verhoogd met 1,5% per 1 april 2011 
en met 0,25% per 1 januari 2012. 
De salarisschalen en -banden zijn opgenomen in bijlage II van deze CAO. 
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ARTIKEL 7   Bijzondere beloningen/verzuimuren 
 
7.1. Algemeen 
De salarissen, bepaald op grond van artikel 6, worden geacht een normale beloning te zijn voor 
een normale functievervulling gedurende een maand. Bijzondere beloningen in de vorm van 
toeslagen op het salaris of in de vorm van incidentele extra beloningen, worden slechts toegekend 
indien een groter beroep wordt gedaan dan uit een normale functievervulling voortvloeit. Onder 
normale functievervulling worden mede verstaan incidentele afwijkingen van de normale 
dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder. 
 
7.2. Toeslag voor het werken in ploegen 
Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het salaris gegeven. 
Deze toeslag bedraagt per maand voor de: 
5-ploegendienst  : 28% van het salaris. 
verlengde 2-ploegendienst : 19% van het salaris.  
 
7.3. Toeslag bij overplaatsing naar een andere dienst of naar een andere ploeg 
a. Indien een werknemer definitief wordt overgeplaatst van de dagdienst naar de ploegendienst of 

van een ploegendienst met een lagere toeslag naar een ploegendienst met een hogere toeslag 
wordt hem, indien de overplaatsing plaatsvindt in de loop van de maand, de ploegentoeslag 
resp. de hogere ploegentoeslag over die maand toegekend. 

 
b. Indien een werknemer op eigen verzoek, of als gevolg van een disciplinaire maatregel wordt 

overgeplaatst van een ploegendienst naar dagdienst, of van een ploegendienst met een hogere 
toeslag naar een ploegendienst met een lagere toeslag, vindt direct aanpassing aan de nieuwe 
dienstroosterbetaling plaats. 

 
c. Voor de werknemer, die anders dan op eigen verzoek of wegens disciplinaire maatregel wordt 

overgeplaatst van een ploegendienst naar dagdienst, of van een ploegendienst met een hogere 
toeslag naar een ploegendienst met een lagere toeslag, wordt vastgesteld welk bedrag aan 
inkomstenderving dit voor hem met zich meebrengt. 

 
d. Ter overbrugging van de onder c. bedoelde inkomstenderving wordt aan de werknemer, met 

inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel, de volledige ploegentoeslag betaald in 
de betrokken maand, wanneer de overplaatsing in de eerste helft van de maand plaatsvindt. 
Wanneer de overplaatsing in de tweede helft van de maand plaatsvindt, wordt de volledige 
ploegentoeslag ook betaald over de volgende maand. 

 Daarna wordt gedurende 4 tijdvakken een toeslag toegekend als volgt: 
 1e tijdvak 80% van de inkomstenderving; 
 2e tijdvak 60% van de inkomstenderving; 
 3e tijdvak 40% van de inkomstenderving; 
 4e tijdvak 20% van de inkomstenderving. 

Elk tijdvak bedraagt 1/32 van de tijd waarin de werknemer in de ploegendienst, waaruit hij 
wordt overgeplaatst, werkzaam is geweest. Het aldus berekende tijdvak wordt naar boven 
afgerond op een veelvoud van een maand. De duur van elk tijdvak bedraagt echter ten hoogste 
8 maanden. 

 
e. Indien de onder c. bedoelde werknemer van 5-ploegendienst naar dagdienst wordt overgeplaatst 

en hij direct voorafgaande aan de 5-ploegendienst in een andere ploegendienst heeft gewerkt, 
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wordt de in laatstgenoemde dienst gewerkte tijd voor berekening van de duur van het 
afbouwtijdvak meegeteld, met dien verstande dat daarbij de toeslag naar verhouding wordt 
verminderd. 

 
f. De toeslagen komen niet voor verhoging in aanmerking. 
 
g. Indien betrokkene wordt herplaatst in een ploegendienst resp. in een hoger betaalde 

ploegendienst, vindt herrekening van de toeslag plaats dan wel komt de toeslag te vervallen. 
 
h. Indien de onder c. bedoelde werknemer de leeftijd van 57,5 jaar heeft bereikt, zal de dan 

geldende toeslag niet meer worden verlaagd. Het restant van de toeslag stijgt mee met de 
algemene salarisverhogingen. 

  
7.4. Toeslag bij tijdelijke overplaatsing 
a. Indien een werknemer wegens bedrijfsredenen tijdelijk wordt overgeplaatst naar een dienst, 

waarvoor een hogere betaling geldt, ontvangt hij met onmiddellijke ingang de betaling, die 
behoort bij de dienst, waarin hij is overgeplaatst. 

 
b. Indien een werknemer wegens bedrijfsredenen tijdelijk wordt overgeplaatst naar een dienst, 

waarvoor een lagere betaling geldt, dan zal de oorspronkelijke betaling blijven gelden. 
 
c. Bij tijdelijke overplaatsing wegens bedrijfsredenen naar een andere dienst of naar een andere 

ploeg van dezelfde dienst wordt een éénmalige toeslag van 0,25% van het salaris toegekend. 
 
d. Indien een werknemer meer uren werkt, wordt voor elk meer gewerkt uur een toeslag 

toegekend. Deze toeslag bedraagt 150% van het voor de werknemer geldend uurloon + 
ploegentoeslag van de van toepassing verklaarde dienst. Ter bepaling van de eventueel door 
tijdelijke overplaatsing meer gewerkte uren geldt als normale werktijd de werktijd van de ploeg 
of dienst waarin men in de betreffende kalendermaand het grootste aantal normale werkuren 
heeft gemaakt. 

 
e. De werkgever zal ernaar streven dat de werknemer, die ten gevolge van overplaatsing naar een 

andere dienst roostervrije dagen niet kan opnemen, daarvoor gelijkwaardige dagen toegewezen 
krijgt. 

 
7.5. Algemeen reserves in 5-ploegendienst en verlengde 2-ploegendienst 
De werknemer die in 5-ploegendienst en verlengde 2-ploegendienst de functie van Algemeen 
reserve bekleedt, heeft recht op 1 extra vrije dienst per maand. Voor het tellen van het aantal te 
werken diensten wordt het rooster gevolgd van de ploeg die voor de eerste dienst van het 
kalenderjaar wordt ingeroosterd. 
 
7.6. Vergoeding voor consignatie 
Werknemers, die in opdracht van de werkgever geconsigneerd zijn, ontvangen daarvoor per etmaal 
op maandag t/m donderdag  0,75%, op vrijdag 1,5%, op zaterdag 2,5% en op zon- en feestdagen 
4% van hun salaris. In het geval men tijdens de consignatie werkzaamheden op het bedrijf moet 
verrichten ontvangt men een overwerkvergoeding volgens artikel 7.9. 
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7.7. Toeslag voor een extra gang naar het bedrijf 
Indien een werknemer in opdracht van de werkgever voor het verrichten van werkzaamheden een 
extra gang van huis naar het werk en terug moet maken, ontvangt hij daarvoor een vergoeding 
van 0,75% van zijn salaris. 
 
7.8. Overwerk 
a. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de normale arbeidsduur 

volgens het dienstrooster met meer dan een half uur wordt overschreden, is er sprake van 
overwerk.  

b. Werknemers die werken volgens de flexibele plus- en minuren systematiek hebben een 
variabele arbeidsduur en maken geen overuren binnen een venster van 07:30 en 18:00 uur, zie 
ook artikel 5.1.b. 

c. Van overwerk is voor deeltijdwerknemers pas sprake, wanneer zij meer uren per dag of meer 
dagen per week werken dan de normale arbeidsduur van voltijdwerknemers . De 
deeltijdwerknemer die, in opdracht van de werkgever, langer werkt dan de overeengekomen 
arbeidsduur, maar niet valt onder de hierboven beschreven bepalingen voor overwerk en 
voor zover er geen sprake is van compensatie in vrije tijd, ontvangt over de extra gewerkte 
uren een meerurentoeslag van 9,6% van het uurloon. De meerurentoeslag is een vergoeding 
voor de opbouw van vakantiedagen over de extra gewerkte uren. De meerurentoeslag werkt 
door in de berekening van de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en de pensioenopbouw. 

d. De werkgever zal alvorens de werknemer opdracht te geven tot overwerk ernstig rekening 
houden met de eventuele bezwaren van de werknemer. 

 
7.9. Beloning overwerk 
a. Voor werknemers in de salarisschalen A t/m I geldt de volgende regeling: 

De overuren worden per uur betaald met een toeslag op het uurloon + ploegentoeslag. De totale 
vergoeding inclusief de toeslag bedraagt dan als volgt: 
- voor uren vallend tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 06.00 uur 150% van het uurloon 

+ ploegentoeslag; 
- voor uren vallend tussen zaterdag 06.00 uur en zaterdag 12.00 uur 175% van het uurloon + 

ploegentoeslag; 
- voor uren vallend tussen zaterdag 12.00 uur en maandag 06.00 uur en uren op feestdagen 

tussen 00.00 uur en 24.00 uur 200% van het uurloon + ploegentoeslag;  
- voor uren, besteed aan productievoorbereidende werkzaamheden, vallend tussen 00.00 uur 

en 06.00 uur van de dag volgend op een feestdag of volgend op een algemene 
bedrijfsstilstand als gevolg van een aaneengesloten vakantie, mits voor wat betreft de 
aaneengesloten vakantie door betrokken werknemer daaraan is deelgenomen, 200% van 
het uurloon + ploegentoeslag. 

 
b. Overuren kunnen, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, worden gecompenseerd 

door vrije uren. Deze vrije tijd moet uiterlijk voor het einde van de zesde daarop volgende 
maand worden opgenomen. Afwijkende uren op zaterdag en zondag worden bij voorkeur 
gecompenseerd door vrije uren op dezelfde dagen. Voor opgenomen compenserende vrije tijd 
wordt 100% van het uurloon + ploegentoeslag ingehouden voor elk verzuimd uur tussen 
maandag 06.00 uur en zaterdag 06.00 uur, 125% van het uurloon + ploegentoeslag voor elk 
verzuimd uur tussen zaterdag 06.00 uur en zaterdag 12.00 uur en 150% van het uurloon + 
ploegentoeslag voor elk verzuimd uur tussen zaterdag 12.00 uur en maandag 06.00 uur. 
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7.10. Uitbetaling 
Alle in dit artikel genoemde toeslagen, behalve ploegentoeslag, worden uitbetaald aan het eind van 
de maand, volgend op die waarin het recht daarop is ontstaan. 
 
7.11. Overbruggingsregeling bij vervallen van consignatie 
en/of afwijkende uren volgens rooster 
1. Bij beëindiging om bedrijfsredenen van volgens een vast rooster plaatsvindende consignatie 

en/of afwijkende uren zal tot de eerste dag van de maand, samenvallend met of volgend op 
bedoelde beëindiging de volledige betaling van die consignatie resp. afwijkende uren worden 
voortgezet. Daarna zal ter overbrugging van de uit die beëindiging voortvloeiende 
inkomstenderving gedurende 4 tijdvakken een persoonlijke toeslag worden toegekend van resp. 
80-, 60-, 40- en 20% van die inkomstenderving. 

 
2. Elk tijdvak bedraagt 1/32 van de tijd waarover de werknemer aan de consignatie en/of 

afwijkende uren volgens rooster heeft deelgenomen. Het aldus berekende tijdvak wordt naar 
boven afgerond op een veelvoud van een maand. De duur van elk tijdvak bedraagt echter ten 
hoogste 8 maanden. 

 
3. Naast de afbouw, als omschreven in 1., wordt de persoonlijke toeslag verminderd met 

inkomstenstijgingen uit hoofde van indeling in een hogere salarisschaal, toekenning van 
functiejarenverhogingen, (hoger betaalde) ploegendienst of hernieuwde deelname aan 
consignatie en/of afwijkende uren volgens rooster. 

 
4. Vanaf de 57,5 jarige leeftijd zal de dan geldende toeslag niet meer worden verlaagd. Het restant 

van de toeslag stijgt mee met de algemene salarisverhogingen. 
 
7.12. Werknemers in de bewakingsdiensten die volgens dienstrooster tijdens de kerststop en de 
stop bij oud en nieuw (zie artikel 8.5) op een niet op zondag vallende feestdag arbeid moeten 
verrichten, ontvangen over de maand waarin de feestdag valt een toeslag van 100% van het 
uurloon per op die feestdag gewerkt uur. 
 
7.13. Verzuimuren voor arbeid na 22.00 uur en voor 05.00 uur 
a. Indien een werknemer in dagdienst buiten zijn dienstrooster arbeid moet verrichten na 22.00 

uur, worden hem ter verzekering van voldoende nachtrust, vanaf het begin van zijn 
eerstvolgende dienst in hetzelfde etmaal evenveel roosteruren, tot ten hoogste 9 uur, vrijaf 
gegeven als hij na 22.00 uur arbeid heeft verricht. De betrokken werknemer heeft echter geen 
recht op deze verzuimuren wanneer met deze arbeid op of na 05.00 uur in de ochtend is 
begonnen. Indien een werknemer recht heeft op verzuimuren, maar na 05.00 uur opnieuw 
werkzaamheden moet verrichten, vóórdat deze verzuimuren zijn genoten, wordt hem voor die 
te werken uren roostervrije tijd toegekend. 

 
b. Indien de betreffende arbeid in een week herhaaldelijk door dezelfde werknemer wordt verricht 

tussen 22.00 uur en 05.00 uur zal ook de tijd vrijaf worden gegeven die de werknemer nodig 
heeft om van zijn huis naar het bedrijf en van het bedrijf weer naar huis te gaan. 

 
c. Indien de uren niet worden opgenomen direct na afloop van het overwerk, hetzij dat normaliter 

op deze tijd geen arbeid wordt verricht door de betrokken werknemer, worden ze in het geheel 
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niet toegekend.  
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ARTIKEL 8   Zon- en feestdagen 
 
8.1.  
Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in verlengde 2- of  
5-ploegendienst betreft. 
 
8.2.  
Onder feestdagen worden in deze CAO verstaan: 
nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, Hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen en de beide 
kerstdagen en de door de overheid aangewezen dag ter viering van Koninginnedag en in 
lustrumjaren 5 mei, ter viering van de nationale Bevrijdingsdag. 
 
8.3.  
Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze CAO worden de zon- 
en feestdagen geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten en te lopen van 00.00  
tot 24.00 uur, met uitzondering van het in 8.4. t/m 8.6. bepaalde. 
 
8.4.  
Stop- en aanvangstijden rond feestdagen voor werknemers in de verlengde 2-ploegendienst: 
De werkzaamheden worden in het kalenderjaar als volgt onderbroken: 
- ingaande 24 december bij aanvang van de middagploeg tot 27 december bij aanvang van de 

middagploeg; 
- ingaande 31 december bij aanvang van de middagploeg tot 2 januari bij aanvang van de 

middagploeg. 
Van werknemers die op 24 december en/of 31 december roostermatig in de middagdienst hadden 
moeten opkomen, wordt een halve vakantiedag afgeboekt van hun vakantietegoed. 
 
8.5.  
De werkzaamheden in 5-ploegendienst worden, met uitzondering van de bewakingsdiensten, in  
een kalenderjaar onderbroken en wel als volgt: 
- ingaande 24 december om 14.00 uur voor een periode van 72 uur; 
- ingaande 31 december om 14.00 uur voor een periode van 48 uur. 
Van werknemers, die op 24 december en/of 31 december roostermatig in de middagdienst hadden 
moeten opkomen, wordt een halve vakantiedag afgeboekt van hun vakantietegoed. 
 
Werknemers, werkzaam in de bewakingsdiensten krijgen voor iedere gewerkte dienst tijdens de  
bovenomschreven stops 1,5 vervangende dienst vrijaf, onverminderd het bepaalde in artikel 7.12 
over de beloning.  
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ARTIKEL 9   Bijzonder verlof met behoud van inkomen 
 
9.1.  
Teneinde werknemers in de gelegenheid te stellen de navolgende gebeurtenissen bij te wonen, 
wordt verlof met behoud van inkomen toegekend: 
 
a. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij overlijden en  
 begrafenis/crematie van de partner of van een tot het gezin behorend kind of  
 pleegkind van de werknemer, alsmede van één van de ouders of ouders van de  
 partner; 
 
b. gedurende twee dagen of diensten bij het overlijden of begrafenis/crematie van niet tot het 
 gezin behorende kinderen of pleegkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters; 
 
c. gedurende één dag of dienst op de dag van de begrafenis/crematie van grootouders,  
 grootouders van de partner, kleinkinderen; 
 
d. gedurende één dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer zelf en gedurende twee dagen  
 of diensten bij zijn huwelijk, te weten de dag van het huwelijk en de daaropvolgende dag of  
 dienst in de betreffende of volgende week, waarin de betrokkene normaal arbeid had moeten  
 verrichten; 
 
e. gedurende één dag of dienst bij huwelijk van één van zijn kinderen, pleegkinderen, 
 kleinkinderen, broers, zusters, ouders en schoonouders, zwagers en schoonzusters; 
 
f. gedurende één dag of dienst bij 12 ½, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van de werknemer,  
 zijn ouders of schoonouders; 
 
g. gedurende 2 dagen of diensten bij bevalling van de partner, op te nemen binnen  
 4 weken (dit is inclusief kraamverlof); 
 
h. gedurende één dag of dienst bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de werknemer; 
 
i. gedurende de vereiste tijdsduur voor een bezoek aan huisarts, tandarts of specialist, indien dit  
 bezoek niet buiten de werktijd mogelijk is. 
 
9.2.  
De werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, op verzoek van de  
vakvereniging, waarvan de betrokken werknemer lid is, aan een werknemer verlof met behoud  
van inkomen toekennen in de navolgende gevallen: 
 
a. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van de vakverenigingen; 
 
b. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- of    
 scholingsbijeenkomst. 
 
Het verzoek om vrijaf voor één van de onder a. en b. van dit lid bedoelde activiteiten zal door 
de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden ingediend. 
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ARTIKEL 10   Verlof zonder behoud van inkomen 
 
De werkgever zal afwezigheid zonder doorbetaling van inkomen (verlet) in bijzondere gevallen 
toestaan wanneer: 
- de werknemer dit minstens twee dagen van te voren aan de werkgever verzoekt; 
- het bedrijfsbelang afwezigheid toestaat. 
 
Voor elk uur verlet zal aan de werknemer een evenredig deel van zijn inkomen in rekening worden 
gebracht. 
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ARTIKEL 11   Vakantie 
 
11.1. Vakantiejaar 
Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
11.2. Duur van de vakantie 
a) Behoudens het wettelijk recht op vakantie van 20 dagen of diensten verwerft de werknemer per 

vakantiejaar een bovenwettelijk recht op een vakantie met behoud van inkomen van 5 dagen of 
diensten. 

 
b) De werknemer, die ingedeeld is in een salarisband, ontvangt als compensatie voor het 

niet-honoreren van overwerk, een bovenwettelijk recht op 2 diensten extra vakantie per jaar. 
 
c) De werknemer, die bij de aanvang van het vakantiejaar de 50-, 55-, 60-, resp. 62-jarige leeftijd 

heeft bereikt, verwerft in afwijking van de in lid 2.a van dit artikel genoemde vakantierechten 
per vakantiejaar, een bovenwettelijk recht op 6, 7, 8, resp. 9 dagen vakantie met behoud van 
inkomen. 

 
d) De werknemer, die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is 

(geweest), heeft recht op een evenredig deel van de in dit lid genoemde vakantie. 
 
11.3. Aaneengesloten vakantie 
a. Van de in lid 2 genoemde vakantie zullen als regel 21 kalenderdagen aaneengesloten worden 

verleend. Werknemers die de aaneengesloten vakantieperiode willen verlengen met twee dagen 
naar 23 dagen kunnen hiertoe een verzoek indienen. De werkgever heeft het streven zo 
optimaal mogelijk tegemoet te komen aan een dergelijk verzoek. 

 
b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever zo tijdig mogelijk 

vastgesteld na overleg met de werknemer. Als regel zal zij in de periode mei tot en met 
september worden genoten. 

 
c. Indien de werkgever echter het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet om gedurende die 

stopzetting aan alle of een deel van de werknemers de aaneengesloten vakantiedagen te geven, 
moeten de betrokken werknemers gedurende de daarvoor door de werkgever met instemming 
van de OR aangewezen periode met vakantie gaan. 

 
d. Indien de werkgever om redenen van bedrijfsbelang, na overleg met de werknemer het door 

hem vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigt, zal hij de materiële schade vergoeden die de 
werknemer als gevolg daarvan lijdt. 

 
11.4. Overige vakantiedagen 
a. De werkgever kan van de overige vakantiedagen ten hoogste 3 dagen als vaste vakantiedagen 

aanwijzen, welke aanwijzing als regel bij de aanvang van het kalenderjaar met instemming van 
de OR plaatsvindt . 

 
b. De werknemer kan de overblijvende vakantiedagen opnemen op het tijdstip dat door hem wordt 

gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van de werkgever 
verzetten. 
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11.5. Niet opgenomen vakantie 
Indien vakantierechten niet voor 31 maart direct volgend op het vakantiejaar waarin zij zijn 
verworven door de werknemer zijn opgenomen, is de werkgever gerechtigd data vast te stellen 
waarop de werknemer deze dagen zal genieten. Vakantierechten, die door de werknemer niet zijn 
opgenomen binnen 5 jaar na afloop van het jaar waarin zij zijn verworven, vervallen. 
 
11.6. Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking van de 
werkzaamheden 
a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd waarover hij wegens het niet 

verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op inkomen heeft. 
 
b. Het onder a. bepaalde is niet van toepassing indien de werknemer zijn werkzaamheden niet 

heeft verricht wegens: 
 1. volledige arbeidsongeschiktheid  wegens ziekte; 
 2.  zwangerschaps- of bevallingsverlof; 
 3. het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de 

landsverdediging  of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor eerste oefening; 
 4. het genieten van vakantie, gebaseerd op een in een vorige dienstbetrekking verworven, 

maar niet opgenomen vakantie; 
 5. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakvereniging van de 

werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
 6. onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 
 7. adoptieverlof als bedoeld in artikel 3:2 van de Wet arbeid en zorg.  
 
c. In de onder b sub 1 en 2 genoemde gevallen wordt slechts vakantie verworven over de wettelijk 

vastgestelde periode waarin geen arbeid wordt verricht, met dien verstande dat de tijdvakken 
worden samengeteld als zij elkaar met onderbreking van minder dan 1 maand opvolgen.  

 
d. Indien een onderbreking van de werkzaamheden als onder b sub 1 en 2 bedoeld in meer dan één 

vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel van de  onderbreking bij de 
berekening van de periode van afwezigheid mee in aanmerking genomen. 

 
e. De werknemer die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en 

niet meer leerplichtig is, verwerft vakantierechten over de tijd die hij besteedt aan het volgen 
van onderricht waartoe de werkgever hem krachtens de wet in gelegenheid moet stellen. 

 
f.  Opbouw van vakantie wegens volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte vindt 

niet plaats indien de arbeidsongeschiktheid door opzet van de werknemer is ontstaan 
of het gevolg is van een gebrek, waarover de werknemer in het kader van een 
aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en voor de tijd waarover de 
werknemer door zijn toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd, dan wel 
indien hij zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht.  
 

g. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de vakantierechten 
verworven naar rato van werken. 
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11.7. Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt 
verricht 
a. Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een van de  

redenen, genoemd in lid 6 onder b sub 1 en 2 alsmede in artikel 9 lid 1, kunnen in een 
voorkomend geval met instemming van de werknemer worden aangemerkt als vakantie. De 
werknemer behoudt in dit geval tenminste recht op de wettelijke minimum vakantie. 

b. Indien de werknemer arbeidsongeschikt is en vakantie wil opnemen dient de werknemer hiertoe 
een verzoek bij de werkgever in te dienen. 

 
11.8. Vakantie bij ontslag 
a. Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer op zijn verzoek in de gelegenheid 

worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen, met dien verstande dat deze 
dagen niet eenzijdig in de opzeggingstermijn mogen worden begrepen. 

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

c. Te veel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het salaris verrekend. 
 
11.9. Vervangende betaling 
Rechten op het genieten van vakantiedagen kunnen behoudens in het in lid 8 onder b bedoelde 
geval nooit worden vervangen door een uitbetaling in geld. 
 
11.10. Uitvoeringsbepaling 
De werknemer die volgens rooster op zaterdag en zondag moet werken, kan in zijn vakantie niet 
meer dan 3 zaterdagen en 3 zondagen opnemen. 
De werknemer die volgens rooster in de nacht van zondag op maandag moet werken, kan in zijn 
vakantie niet meer dan 3 maal de nacht van zondag op maandag opnemen. 
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ARTIKEL 12   Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 
 
12.1. Vakantietoeslag 
a. Per kalenderjaar wordt aan de werknemer een vakantietoeslag uitgekeerd ter hoogte van 8,33% 

van het in het betreffende kalenderjaar door werknemer bij de onderneming in totaal verdiende 
inkomen. Er geldt een minimum vakantietoeslag van € 1.876 met ingang van  
1 april 2011 en van € 1881 met ingang van 1 januari 2012 .  

 Op de vakantietoeslag wordt een voorschot ter grootte van het inkomen van de maand april 
uitbetaald in de maand mei. 

 
b. Bij indienst- of uitdiensttreding in de loop van het jaar, zal de vakantietoeslag naar 

evenredigheid worden vastgesteld. 
 
c. Eventueel te veel betaalde vakantietoeslag zal op het laatste salaris worden ingehouden. 
 
d. Tegelijk met de eindejaarsuitkering vindt de eindafrekening plaats.  
 Deze eindafrekening wordt berekend door op een bedrag ter grootte van de eindejaarsuitkering, 

het in mei uitbetaald voorschot in mindering te brengen. 
 
12.2. Eindejaarsuitkering 
a. De werknemer heeft per jaar recht op een extra uitkering ter hoogte van 8,33 % van het in het 

betreffende kalenderjaar door werknemer bij de onderneming in totaal verdiende inkomen. 
 
b. De uitkering vindt plaats in december. 
 
c. Bij indienst- dan wel uitdiensttreding in de loop van het jaar, zal de eindejaarsuitkering naar 

evenredigheid worden vastgesteld, met dien verstande dat bij uitdiensttreding de uitkering zal 
worden gedaan in de maand volgend op het uit dienst gaan. 
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ARTIKEL 13   Arbeidsongeschiktheid 
 
13.1. Verplichtingen van de werkgever 
Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is de werkgever verplicht zich in te spannen om 
de betrokken werknemer te laten hervatten in de eigen functie. Daarbij zal maximaal gebruik 
worden gemaakt van de wettelijke reintegratie-instrumenten. Als herplaatsing in de eigen 
functie niet mogelijk is, zal de werkgever zich inspannen de werknemer te herplaatsen in een 
andere functie binnen het bedrijf. Indien herplaatsing in een passende functie binnen het bedrijf 
niet mogelijk is zal de werkgever zich inspannen de werknemer te herplaatsen in passend werk 
buiten het bedrijf van de werkgever. 
 
13.2. Verplichtingen van de werknemer 
De werknemer is in geval van arbeidsongeschiktheid verplicht actieve medewerking te 
verlenen aan inspanningen gericht op interne of externe re-integratie. 
 
13.3. Loondoorbetaling en aanvulling tijdens de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid 
a. Wetgeving 

Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 
bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van artikel 7: 629 BW, de 
Ziektewet, de Wet arbeid en zorg en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), 
voor zover hierna niet anders is bepaald. 

    
b. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 
 Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste periode van 52 weken van 

de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandinkomen, tot 
maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet 
financiering sociale verzekeringen, worden doorbetaald met als ondergrens het minimumloon. 

 
c. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 

Gedurende de eerste periode van 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 
7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling 
tot 100% van het maandinkomen. 
 

d. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 
 Gedurende de tweede periode van 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in 

artikel 7:629 BW zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor 
de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale 
verzekeringen, worden doorbetaald. 

 
e. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 
 Gedurende de tweede periode van 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in 

artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een 
aanvulling tot 80% van het maandinkomen.  

 
f. Maandinkomen 

Onder inkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het inkomen dat de werknemer zou 
hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 
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g. Arbeidsongeschiktheid en werken 
 De werknemer die tijdens de tweede periode van 52 weken, in het kader van reintegratie in 

de onderneming werkzaam is, waarbij arbeidstherapie gelijkgesteld wordt aan werken, zal 
over de gewerkte uren 100% worden uitbetaald. 

 Pensioenopbouw zal, voor zover fiscaal toelaatbaar, ongewijzigd worden voortgezet. 
 
13.4. Aanvulling op het inkomen bij arbeidsongeschiktheid 
a. Arbeidsongeschiktheid minder dan 35% 
 De werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de categorie minder dan  35%, 

ontvangt het 3e tot en met het 7e ziektejaar een aanvulling boven hetgeen met werken wordt 
verdiend. Deze aanvulling vindt als volgt plaats: 

 -  in het 3e jaar tot 90% x het arbeidsongeschiktheidspercentage x grondslag aanvulling; 
 -  in het 4e jaar tot 80% x het arbeidsongeschiktheidspercentage x grondslag aanvulling; 
 -  in het 5e jaar tot 70% x het arbeidsongeschiktheidspercentage x grondslag aanvulling; 
 -  in het 6e jaar tot 60% x het arbeidsongeschiktheidspercentage x grondslag aanvulling; 
 -  in het 7e jaar tot 50% x het arbeidsongeschiktheidspercentage x grondslag aanvulling. 
 Als grondslag voor de aanvulling geldt het laatstverdiende maandinkomen direct voorafgaand 

aan de arbeidsongeschiktheid minus het aandeel aan arbeidsongeschiktheidsloon. 
 
b. Arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80% 

De werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de categorie tussen 35% en 80% en die 
voldoet aan de voorwaarden voor een uitkering op grond van de WGA, ontvangt gedurende het 
3e tot en met het 7e ziektejaar boven op de WGA-uitkering een aanvulling van 5% van het 
laatstverdiende maandinkomen voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. 

 
c. Arbeidsongeschiktheid van 80% of meer 

De werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (meer dan 80% arbeidsongeschikt) 
is en die voldoet aan de voorwaarden voor een uitkering op grond van de IVA, ontvangt een 
aanvulling tot 100% van het maandinkomen, eventueel met terugwerkende kracht, over de 
periode van de eerste 104 weken. 
 

13.5.  
De in lid 3 en 4 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de  
dienstbetrekking met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan  
werknemers van 65 jaar en ouder. 

 
13.6. Weigeren loonbetaling en of aanvullingen 
De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen te  
weigeren ten aanzien van de werknemer die: 
a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een 

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

c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 
d. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; 
e. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een deskundige gegeven 

redelijke voorschriften of maatregelen om passende arbeid te verrichten; 
f. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling van een plan 

van aanpak tot reintegratie. 
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13.7. Overtreding controle voorschriften 
De werkgever heeft het recht de in dit artikel bedoelde loondoorbetalingen en de  
aanvullingen op te schorten dan wel de aanvullingen te weigeren ten aanzien van de 

werknemer  
die zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte. 
 
13.8. Niet meewerken aan deskundigenoordeel / overtreding veiligheidsvoorschriften 
De werkgever heeft het recht de in dit artikel bedoelde aanvullingen te weigeren ten aanzien 
van de werknemer die: 
a. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van  
 het UWV; 
b. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de 

voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan 
arbeidsongeschikt is geworden; 

c. misbruik maakt van de voorziening. 
 
13.9. Vervallen recht op vakantietoeslag en eindejaarsuitkering 
Indien de werknemer op grond van het bepaalde in de voorgaande leden geen recht heeft op  
loonbetaling en/of aanvulling dan heeft de werknemer geen aanspraak op een evenredig deel  
van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. 
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ARTIKEL 14   Uitkering bij overlijden 
 
14.1.  
Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering  
worden verstrekt, gelijk aan 3 maal het bedrag van het voor de werknemer geldende inkomen, 
bruto voor netto. Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht, hetgeen de 
nagelaten betrekkingen op grond van het overlijden van de werknemer toekomt ingevolge de  
Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of de Wet werk en inkomen naar  
arbeidsvermogen en de Toeslagenwet. 
 
14.2.  
Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 
a. de partner; 
b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden; de  
 minderjarige wettige of natuurlijke kinderen. 
 
14.3.  
Onder laatstelijk rechtens toekomend inkomen wordt in dit artikel verstaan het laatstelijk genoten  
salaris vermeerderd met ploegentoeslag, beloningen voor overwerk voor zover deze extra  
beloningen niet een incidenteel karakter dragen, vakantietoeslag en vast overeengekomen  
jaarlijkse uitkeringen. 
 
14.4.  
Geen uitkering is verschuldigd, indien de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden  
door toepassing van artikel 7:629 lid 3 BW geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 7: 
629 lid 1 BW of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering op grond 
van de sociale verzekeringswetten als hiervoor genoemd in 14.1. 
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ARTIKEL 15   Ziektekostenverzekering 
 
De werknemer kan deelnemen aan een door de werkgever gesloten collectieve zorgverzekering. 
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ARTIKEL 16   Ouderenbeleid 
 
16.1. Vrije diensten voor oudere werknemers 
a. De werknemer in ploegendienst kan met ingang van het kwartaal waarin hij de 55 jarige leeftijd 

heeft bereikt tot het bereiken van de 59 jarige leeftijd, 1 dienst extra vrij per kwartaal opnemen. 
 

b. De extra vrije tijd die alle werknemers kunnen opnemen is als volgt: 
  59 jaar   16 uur per kwartaal 
  60 jaar   24 uur per kwartaal 
  61 jaar   32 uur per kwartaal 
  62 jaar en ouder 44 uur per kwartaal 
 
c. Over de opgenomen vrije diensten ontvangt de werknemer 85% van zijn inkomen per dienst. 

Deze korting van 15% zal geen gevolgen hebben voor pensioenrechten, uitkeringen bij 
arbeidsongeschiktheid en berekening van vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.  

 
d. De werknemer die van deze extra vrije diensten gebruik wenst te maken zal vóór de aanvang 

van elk kalenderkwartaal in overleg met de werkgever vaststellen op welke dagen hij deze vrije 
diensten opneemt. Verschuiving naar een volgend kalenderkwartaal is niet mogelijk. 

 
16.2. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 
Werknemers zullen 1 x per 2 jaar worden uitgenodigd voor deelname aan het periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek. 
 
16.3. Pensioneringscursus 
Werknemers van 62 jaar kunnen, samen met hun partner, op kosten van de onderneming 
deelnemen aan een pensioneringscursus.  
 
16.4. Ouderen en ploegendienst 
Werknemers in de ploegendienst kunnen vanaf de maand waarin ze 61 jaar worden en indien 
een passende functie beschikbaar is, op eigen verzoek in de dagdienst worden geplaatst, met 
behoud van volledige ploegentoeslag. Gelet op de beperkte beschikbaarheid van geschikte 
functies in dagdienst, hebben werknemers die verminderd arbeidsgeschikt zijn of om medische 
redenen niet langer in ploegendienst mogen werken een voorrangsrecht op een functie in 
dagdienst. 
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ARTIKEL 17   Pensioenregeling 
 
17.1.  
In de onderneming van de werkgever bestaat een pensioenregeling waarvan deelname voor de  
werknemers verplicht is op basis van de betreffende toetredingsvoorwaarden. 
 
17.2.  
De bestaande pensioenregeling zal pas worden gewijzigd als voor deze wijziging  
overeenstemming is bereikt met de vakverenigingen. 
 
17.3.  
De vakverenigingen worden geïnformeerd bij wijzigingen in het pensioenreglement. 
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ARTIKEL 18   Resultaatafhankelijke beloning 
 
Indien de resultaten van de onderneming, in enig boekjaar, daartoe aanleiding geven, zal een 
resultaatafhankelijke beloning worden toegekend volgens onderstaande tabel.  
 

 
Resultaat na 

belasting   
(miljoen €) 

Uitkering  
(bruto) 

1 – 1,5 € 200 
1,5 – 2,5 € 300 
2,5 – 3,5 € 400 
 3,5 – 4,5 € 500 
4,5 – 5,5 € 600 
≥ 5,5 € 700 

 
De uitkeringen gelden bij een voltijddienstverband. Parttimers en werknemers die lopende het  
kalenderjaar in dienst zijn getreden ontvangen een uitkering naar rato. De uitkering wordt  
uitbetaald zodra de resultaten door middel van de accountantsverklaring zijn vastgesteld, als 
streefdatum geldt de maand juni. 
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ARTIKEL 19   Tussentijdse wijziging 
 
In geval van buitengewone ingrijpende veranderingen in de algemene sociaaleconomische 
verhoudingen in Nederland zijn partijen gerechtigd tijdens de duur van deze CAO  
wijzigingen daarin aan de orde te stellen, die met deze veranderingen in direct verband staan. 
Partijen zullen dan de aan de orde gestelde voorstellen in behandeling nemen. Indien binnen twee 
maanden na indiening van deze voorstellen geen overeenstemming is bereikt, is de partij die de 
voorstellen heeft ingediend, gerechtigd de CAO, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
één maand, op te zeggen.  
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ARTIKEL 20   Duur van de arbeidsovereenkomst 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 april 2011 en eindigt per  
31 maart 2012 van rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist. 
 
Aldus overeengekomen en getekend, 
 
Partij ter ene zijde          Partijen ter andere zijde 
 
Arjowiggins Security B.V.      FNV Bondgenoten 
te Ugchelen        te Utrecht 
 
 
 
           De Unie 
           te Culemborg  
 
            
 
           CNV Vakmensen 
           te Utrecht 
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Bijlage I   Lijst van functiegroepen en beroepsprocedure functie- 
   indeling 

 
A. Lijst van functiegroepen 
 
De indeling in ORBA-punten van de functiegroepen is als volgt: 
 
Functiegroep A 34,5 t/m 53,5 punten 

B 54 t/m 73 punten 
C 73,5 t/m 92,5 punten 
D 93 t/m 112 punten 
E 112,5 t/m 131,5 punten 
F 132 t/m 151 punten 
G 151,5 t/m 170,5 punten 
H 171 t/m 190 punten 
I 191 t/m 210 punten 

 
De indeling van de functiegroepen K t/m P (was 211 t/m 350 punten ORBA) vindt plaats in het 
HAY-systeem. 
 
B. Beroepsprocedure functie-indeling 
 

1.1.  
Voor iedere functievervuller of diens leidinggevende die zich niet kan verenigen met de 
procedure en/of de indelingsbeslissing, bestaat de mogelijkheid tegen deze beslissing in beroep 
te gaan. Het beroep wordt ingediend bij de Human Resources Manager, schriftelijk en 
voldoende beargumenteerd. De Human Resources Manager draagt zorg voor tijdige 
doorzending (binnen 2 weken) aan de begeleidingscommissie en bevestigt schriftelijk de 
ontvangst van het beroep aan de betrokkene. 

 
1.2.  
De begeleidingscommissie nodigt in haar vergadering de Human Resources Manager uit tot het 
geven van een toelichting op de bij de functie-indeling gevolgde procedure en toetst het beroep 
aan de gegeven toelichting. 

 
1.3.  
Indien de begeleidingscommissie het beroep niet gegrond acht, wordt door de Human 
Resources Manager aan de indiener hiervan schriftelijk mededeling gedaan, alsmede van de 
motieven op grond waarvan de begeleidingscommissie tot haar standpunt is gekomen. 

 
1.4.  
Indien de begeleidingscommissie het beroep gegrond acht, verzoekt de commissie de Human 
Resources Manager de indeling te heroverwegen. Dit leidt tot een tweede indelingsadvies aan 
de directie en een tweede indelingsbeslissing door de directie. Aan de functievervuller, de 
leidinggevende en de begeleidingscommissie wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan, 
alsmede van de motieven op grond waarvan de directie tot haar standpunt is gekomen. 

 
1.5.  
De beroepsprocedure wordt als afgerond beschouwd indien de indiener instemt met de 
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nietgegrondverklaring van zijn beroep (punt 1.3) resp. instemt met de tweede 
indelingsbeslissing van de directie (punt 1.4). 
 
2.1.  
Indien de onder 1. aangegeven weg niet binnen twee maanden leidt tot een bevredigende 
oplossing voor de werknemer, kan deze werknemer zijn bezwaar voorleggen aan de 
vakvereniging waarbij hij is aangesloten. Een dergelijk beroep wordt dan overeenkomstig 
bestaande afspraken behandeld door een ad-hoc-commissie, bestaande uit één of meer 
deskundigen van de betrokken vakvereniging(en) en één of meer deskundigen van AWVN. 
Deze commissie neemt het bezwaar in behandeling, hoort partijen, stelt een onderzoek in, zo 
nodig ter plaatse, en doet een bindende uitspraak. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
de beschikbare schriftelijke functie-informatie; indien de deskundigen het noodzakelijk vinden 
wordt alsnog een functieomschrijving opgesteld. 

 
2.2  
Voor niet-georganiseerde werknemers geldt dezelfde procedure, met dien verstande dat het 
bezwaar, vermeld onder punt 2.1. wordt ingediend bij de directeur van de onderneming. De  
directeur laat zich bij de behandeling van het betrokken bezwaar adviseren door een  
deskundige van AWVN. 
 
2.3  
Indien een beroepsprocedure leidt tot wijziging in de indeling van de functie, zal deze 

wijziging 
terugwerkende kracht hebben tot de datum van indiening van het bezwaarschrift, tenzij bij de  
aanvraag tot indeling een vroeger tijdstip is overeengekomen. 
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Bijlage II   Overeengekomen wijzigingen gedurende de contractperiode 
 
 
 
AANLOOPSCHALEN PER 1 APRIL 2011 incl. 1.5% verhoging 

                   
aanloopj

r A B C D E F G H I 
a  1.472 1.629 1.693 1.767 1.860 1.966 2.097 2.232 2.378 
b 1.548 1.673 1.736 1.812 1.909 2.017 2.150 2.290 2.439 
c 1.629 1.718 1.781 1.858 1.958 2.071 2.204 2.349 2.502 

FUNCTIEJAREN PER 1 APRIL 2011 incl. 1.5% verhoging 
                  

 

functiejr A B C D E F G H I 
0 1.721 1.765 1.829 1.907 2.013 2.127 2.263 2.411 2.568 
1 1.752 1.801 1.869 1.949 2.057 2.177 2.317 2.470 2.633 
2 1.785 1.839 1.910 1.989 2.103 2.228 2.371 2.528 2.699 
3 1.820 1.877 1.950 2.031 2.148 2.276 2.426 2.583 2.766 
4 1.855 1.914 1.991 2.073 2.192 2.329 2.483 2.643 2.830 
5 1.886 1.951 2.031 2.115 2.239 2.379 2.536 2.701 2.896 
6 2.073 2.156 2.284 2.430 2.591 2.759 2.961 
7 2.201 2.329 2.483 2.646 2.816 3.027 
8 2.374 2.532 2.702 2.875 3.092 
9 2.581 2.756 2.935 3.158 
10 2.811 2.991 3.224 
11 3.048 3.290 
12 3.354 

SALARISBANDEN PER 1 APRIL 2011 incl. 1.5% verhoging 
          

functie 
groep 

functie 
minimum 

functie 
salaris 

persoonlij
k 

maximum 

richtbedr
. 

periodiek

K 2.609 3.724 4.469 78 
L 2.918 4.176 4.994 85 
M 3.299 4.708 5.632 93 
N 3.761 5.354 6.411 105 
O 4.326 6.145 7.357 121 
P 5.006 7.115 8.521 136 
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AANLOOPSCHALEN PER 1 JANUARI 2012 incl. 0.25% verhoging 

                   
aanloopj

r A B C D E F G H I 
a  1.475 1.633 1.697 1.771 1.865 1.971 2.102 2.237 2.384 
b 1.552 1.677 1.741 1.816 1.914 2.022 2.155 2.295 2.446 
c 1.633 1.722 1.786 1.862 1.963 2.076 2.210 2.355 2.508 

FUNCTIEJAREN PER 1 JANUARI 
2012 incl. 0.25% verhoging 
                  

 

functiejr A B C D E F G H I 
0 1.725 1.770 1.834 1.912 2.018 2.132 2.268 2.417 2.575 
1 1.756 1.806 1.874 1.954 2.062 2.183 2.323 2.476 2.639 
2 1.789 1.843 1.915 1.994 2.108 2.234 2.377 2.535 2.706 
3 1.824 1.882 1.955 2.036 2.154 2.282 2.432 2.589 2.773 
4 1.860 1.919 1.996 2.078 2.197 2.334 2.489 2.650 2.837 
5 1.890 1.956 2.036 2.120 2.245 2.385 2.542 2.708 2.903 
6 2.078 2.161 2.290 2.436 2.597 2.766 2.968 
7 2.206 2.334 2.489 2.652 2.823 3.034 
8 2.380 2.538 2.709 2.882 3.100 
9 2.587 2.763 2.942 3.166 
10 2.819 2.999 3.232 
11 3.056 3.298 
12 3.363 

SALARISBANDEN PER 1 JANUARI 2012 incl. 0.25% verhoging 
          

functie 
groep 

functie 
minimum 

functie 
salaris 

persoonlij
k 

maximum 

richtbedr
. 

periodiek

K 2.616 3.734 4.480 78 
L 2.926 4.186 5.007 85 
M 3.307 4.720 5.646 93 
N 3.770 5.368 6.427 105 
O 4.337 6.160 7.376 121 
P 5.018 7.133 8.543 137 
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Toepassing van de salarisbanden: 
 
1. Benoeming van een werknemer in een functiegroep K t/m P betekent dat zijn 

functieniveau en zijn salaris wordt vastgesteld volgens het HAY-systeem in de uitwerking 
zoals die binnen het concern Arjowiggins geldt. 

 
2. Voor de werknemer die op 1 april 2002 een dienstverband met de werkgever heeft en is 

ingedeeld in een van de functiegroepen K t/m P, geldt als overgangsregeling dat de indeling 
als bedoeld onder 1 geen negatieve gevolgen heeft voor het huidige salaris en het perspectief, 
dat bij voortzetting van de oude situatie binnen de bij het salaris geldende band zou bestaan. 
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Bijlage III  Bijzondere afspraken 
 
1.  Project levensfasebeleid  

CAO partijen hebben besloten dat het logisch c.q. praktisch is een aantal onderwerpen mee te 
nemen in het onderzoek naar het introduceren van levensfasebeleid bij Arjowiggins Security 
B.V. Dit betreft de volgende onderwerpen: 

 Een persoonlijk scholingsbudget. 
 Verruiming van artikel 11.3., aaneengesloten vakantie. 
 Het (ver)kopen van bovenwettelijke vakantiedagen. 
 Vereenvoudiging van de toekenning van bijzonder verlof, artikel 9. 

. 
2.  (ver)Kopen van dagen 

In het project levensfasebeleid wordt het aan- en verkopen van bovenwettelijke vakantiedagen 
betrokken. Dit betekent dat de uitvoeringsregels in een latere fase worden opgesteld en 
gecommuniceerd. Werknemers die eerder al bovenwettelijke vakantiedagen willen kopen of 
verkopen kunnen dit aangeven. De werkgever betrekt in de besluitvorming de financiële positie 
van de onderneming en de work life balance van de werknemer. Deze tijdelijke regeling heeft 
betrekking op de bovenwettelijke vakantiedagen van het jaar 2011. Aangekochte dagen dienen 
aan het einde van het jaar waarin ze gekocht worden te zijn opgenomen. 

  
3.  Werkgelegenheid  

a. De werkgever doet de toezegging dat gedurende de looptijd van deze CAO 
arbeidsovereenkomsten met Arjowiggins Security B.V. niet worden opgezegd vanwege 
een eventueel automatiserings- en efficiency project. 

b. De werkgever streeft naar het plaatsen van een tweetal Wajongers, gedurende de 
looptijd van deze CAO. 

c. De werkgever stelt 2 werkervaringsplaatsen beschikbaar. 
d. De werkgever maakt een start met een met EVC vergelijkbaar traject voor in eerste 

instantie een groep van 12 werknemers, om de vaardigheden van deze werknemers in 
kaart te brengen. Dat biedt de basis om gericht vervolgopleidingsafspraken te kunnen 
maken. Dit traject wordt uitgevoerd in afstemming met de VAPRO. Na deze eerste 
groep komen ook stapsgewijs de overige werknemers voor deelname aan dit VAPRO- 
of een vergelijkbaar traject in aanmerking. 

 
4.  Loopbaanscan en –ontwikkeling 

a. Het belang van opleiden en ontwikkelen van werknemers wordt door CAO partijen 
onderstreept. De werkgever maakt gebruik van assessments. De inzet van een dergelijk 
instrument vindt voornamelijk plaats op initiatief van de werkgever. Werknemers die 
vragen hebben over hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden –‘wat kan ik, wat wil ik?’- 
kunnen dit bij hun leidinggevende aangeven. In overleg met HR kan worden gekeken op 
welke wijze inzicht op dit soort vragen kan worden gegeven. 

b. Met ingang van 1 januari 2011 geldt een nieuwe structuur in de 5 ploegendienst in de 
papierproductie; deze biedt ook doorgroeimogelijkheden. Deze structuur, waarin ook de 
doorgroeimogelijkheden inzichtelijk worden, wordt tijdens de looptijd van de CAO 
verder uitgerold binnen de organisatie. 
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5.  Consignatieregeling 

Een werkgroep onderzoekt de kenmerken van de huidige consignatieregeling en kijkt ook naar 
de toepassing en bekendheid met de consignatieregeling binnen de betreffende afdelingen. Een 
terugkoppeling aan CAO partijen vindt plaats voor het einde van de looptijd van deze CAO. 
 

6.  WGA premie 
De gedifferentieerde WGA premie is opgebouwd uit een werkgevers- en werknemersdeel. 
Vanaf 1 januari 2012 neemt de werkgever ook de kosten van het werknemersdeel in de 
gedifferentieerde WGA premie voor zijn rekening. CAO partijen hebben afgesproken dat 
zolang de werkgever de WGA premie volledig betaalt, een bijdrage in de zorgverzekering geen 
onderwerp is tussen beiden. 
 

7.  Diversen 
 De Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders hebben het initiatief genomen 

tot een online pensioendatabank: www.mijnpensioenoverzicht.nl. Als werknemers 
vragen hebben over de pensioenregeling of de pensioenopbouw dan kan men deze altijd 
stellen bij HR. 

 De werkgever inventariseert: 
- Of het collectief zorgverzekeringscontract bij een andere verzekeraar goedkoper 

kan worden gesloten dan de huidige contracten bij Agis en OHRA. 
- Of, en onder welke condities, prijsafspraken zijn te maken met een computer 

leverancier als grotere hoeveelheden computers worden afgenomen door 
werknemers van Arjowiggins. 

 In het personeelshandboek wordt de woonwerk reiskostenregeling aangepast. De 
huidige drempel van 10 kilometer wordt verlaagd naar 5 kilometer. 



 47

Bijlage IV  Wet verbetering poortwachter 
 

1. Indien het UWV bij de behandeling van een aanvraag tot een WGA-uitkering vaststelt dat door 
de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht en vervolgens beslist dat het 
tijdvak waarop de werknemer recht heeft op loon wordt verlengd, ontvangt de werknemer 
gedurende deze verlengde periode een aanvulling conform artikel 14.3. De totale periode van 
loondoorbetaling, ingeval van loonsanctie zal maximaal 156 weken bedragen, gerekend vanaf 
de eerste ziektedag. Het voorgaande is tevens van toepassing indien werkgever en werknemer 
in onderling overleg besluiten de aanvraag voor een WGA-uitkering uit te stellen. 
 

2. De werkgever zal een aanbod tot passend werk – zowel bij een interne als een externe functie – 
schriftelijk (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een 
second opinion aan te vragen bij het UWV. De werknemer dient deze second opinion binnen 10 
dagen aan te vragen. 

 
3. Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en het UWV zou 

aansluitend tot het oordeel komen dat deze weigering op terechte gronden is geschied, zal de 
werkgever met terugwerkende kracht het maandinkomen conform artikel 14.3 aanvullen. 

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

voortvloeiend uit de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent onder meer voorlichting over 
moment van ziekmelding, plan van aanpak, re-integratie verslag, aanvraag WGA-uitkering en 
aanvraag persoonsgebonden budget. 
 

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

 
6. Bij externe herplaatsing vindt na 13 weken een eerste evaluatie plaats. Tussen betrokken 

partijen vindt op dat moment overleg plaats of tot definitieve plaatsing kan worden overgegaan. 
Bij twijfel kan de periode nogmaals met 13 weken verlengd worden, waarna een definitief 
besluit zal worden genomen. Indien een werknemer bij een andere werkgever definitief wordt 
geplaatst, zal op basis van sociaal ondernemerschap van geval tot geval worden bezien hoe de 
arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen van deze plaatsing moeten worden afgewikkeld. 


