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#438300 
HOOFDSTUK I 

 
Definities en 

Algemene Bepalingen 
 

Artikel 1 
 
DEFINITIES 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. Werkgever: Elk der partijen ter ener zijde; 
 
b. Vakvereniging: Elk der partijen ter andere zijde; 
 
c. Werknemer: De werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, waarvan de  
  functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaam- 
  heden behoort te worden opgenomen in bijlage I van deze 
  collectieve arbeidsovereenkomst. Als werknemer in de zin van 
  deze overeenkomst wordt niet beschouwd de stagiaire en de   
  vakantiewerker 
 
d. Gehandicapte  
 werknemer: De werknemer als bedoeld in Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA); 
 
e. Maand: Een kalendermaand; 
 
f. Periode: Een tijdvak van 4 weken; 
 
g. Week: Een tijdvak van 7 etmalen, waarvan het eerste aanvangt bij 
  het begin van de eerste dienst op maandagochtend; 
 
h. Dienstrooster: Een arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen de 
  werknemer zijn werkzaamheden aanvangt, onderbreekt en 
  beëindigt; 
 
i. Ploegendienst: Onder ploegendienst wordt verstaan het verrichten van arbeid  
  in een systeem waarin twee of meer (groepen) werknemers 
  in regelmaat gedurende langere termijn van dienst wisselen, 
  en waarin de werktijden van deze (groepen) werknemers op 
  elkaar aansluiten of, uitsluitend ten behoeve van het over- 
  dragen van werkzaamheden, elkaar in geringe mate overlap- 
  pen en een tijdblok van 13 uur overtreffen; 
 
j. Verschoven dienst: Er is sprake van verschoven dienst indien een werknemer in- 
  cidenteel arbeid verricht op van zijn dienstrooster afwijkende 
  tijden, zonder dat hij de normale dagelijkse arbeidsduur over- 
  schrijdt; 
 
k. Periodesalaris: Het schaalsalaris als opgenomen in bijlage II; 
 
l.  1 uur: 0,658% van het periodesalaris; 
 
m. Periode-inkomen:  Het periodesalaris, vermeerderd met eventuele ploegen- 
  toeslag en met een eventuele persoonlijke toeslag als  
  bedoeld in artikel 9 lid 6 onder b; 
 
n. Functievolwassen De leeftijd waarop in de desbetreffende jeugdschaal de daar 
 leeftijd: vermelde maximale leeftijd wordt overschreden; 
 
o. Ondernemingsraad: De ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de  
  ondernemingsraden; 
 
p. BW: Burgerlijk Wetboek, genoemde artikelen zijn afkomstig uit 
  Boek 7 Titel 10. 
 
 
Artikel 2 
 
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 
 
1. Algemeen 
 a. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar de 
  maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 
 
 b. De werkgever verplicht zich generlei actie te voeren of te steunen, welke ten  
  doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereen- 
  komst geregelde arbeidsvoorwaarden, onverlet het bepaalde in de  
  artikelen 31 en 32. 
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 c. De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden 
  op voorwaarden die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde. 
 
2. Vakbondswerk in de onderneming 
 Met inachtneming van de normale in de onderneming geldende regels, zijn ten 
 behoeve van het vakbondswerk de volgende faciliteiten overeengekomen: 
 
 a. De werkgever zal op verzoek van de vakvereniging toestemming verlenen tot 
  het doen van zakelijke mededelingen op het daartoe aangewezen publicatie- 
  bord. 
 
 b. De werkgever zal - als regel buiten werktijd - bedrijfsruimte ter beschikking 
  stellen voor vergaderingen van de vakvereniging over bedrijfsaangelegenheden. 
 
 c. De kaderleden van de vakvereniging, werkzaam in ploegendienst, 
  ontvangen - voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten en voor zover 
  noodzakelijk - vrijaf met behoud van periode-inkomen voor het bijwonen van 
  voor hen bestemde bijeenkomsten van de vakverenigingen over bedrijfsaan- 
  gelegenheden 
 
 d. In dringende gevallen zal werkgever een bedrijfsruimte ter beschikking stellen 

 voor contacten binnen werktijd, tussen kaderleden van de vakvereniging en de  
  bezoldigde functionaris van de vakvereniging. 

 
 e. Werkgever draagt er zorg voor dat een kaderlid van de vakvereniging 
  door het uitoefenen van deze functie geen nadelige invloed zal ondervinden in 
  zijn positie als werknemer. 
 
 f. De werkgever zal, behoudens in geval van dringende redenen als bedoeld in  
  artikel 678 BW, een kaderlid van de vakverenigingniet ontslaan dan na 
  overleg daarover met de desbetreffende vakvereniging. Bij ontslag zullen  
  dezelfde maatstaven worden gehanteerd als die welke gelden voor mede- 
  werkers die geen functie in het kader van het vakbondswerk vervullen. 
 
 g. Ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming stelt de werkgever 
  kaderleden van de vakvereniginggezamenlijk 80 uur per jaar in de gelegenheid  

dit werk te verrichten op basis van declaratie. Daarenboven worden CAO-kader- 
vergaderingen geacht in werktijd plaats te vinden, alsook de daarvoor benodigde 
reistijd. Kaderdelegatie-activiteiten bij CAO-onderhandelingen worden geacht in  
werktijd plaats te vinden, alsook de daarvoor benodigde reistijd. Ten behoeve van  
scholing van de kaderleden stelt de werkgever 5 dagen beschikbaar. Niet opgenomen  
scholingsdagen worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.  

 
3. Sociaal beleid 
 a. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden zal 
  de werkgever de ondernemingsraad periodiek inlichten en raadplegen omtrent 
  de gehele gang van zaken in de onderneming in het algemeen en meer in het 
  bijzonder omtrent het gevoerde personeelsbeleid. 
  Hierbij kan onder andere mede worden betrokken: 

- de personeelsbezetting en de mutaties daarin, 
- programma’s met betrekking tot opleiding, werkoverleg en promotie, 
- aanstelling, ontslag en de mate van verzuim, 
- beoordelingssystemen en overwerk. 

 
 b. Indien een sociaal jaarverslag wordt opgesteld, wordt dit ten minste 14 dagen 
  voor de bespreking in de ondernemingsraad ter visie van het personeel gelegd 
  dan wel op aanvraag van een personeelslid ter beschikking gesteld. 
 
4. Fusie 
 Met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit respectievelijk de SER- 
 fusiegedragsregels, de Wet op de ondernemingsraden en de Wet Melding Collectief 
 Ontslag, dient de werkgever, die overweegt: 

- een fusie aan te gaan, 
- een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of 
- de personeelsbezetting ingrijpend te herzien, 

 hierbij de sociale gevolgen te betrekken. 
 De werkgever zal de vakverenigingen, de ondernemingsraad en de betrokken 
 werknemers inlichten omtrent de overwogen maatregelen en voorts met de  
 ondernemingsraad en de vakverenigingen overleg plegen over de eventueel daaruit 
 voor de betrokken werknemers voortvloeiende sociale gevolgen. 
 
5. Organisatiebureau 
 Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden zal de  
 werkgever alvorens een definitieve opdracht te verlenen aan een extern organisatie- 
 bureau om een onderzoek in te stellen betreffende de organisatie van de 

onderneming, indien daaraan voor de betrokken werknemers sociale gevolgen zijn  
verbonden, de vakverenigingen inlichten, tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich  
daartegen verzetten. 
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6.  Ingeleende arbeidskrachten 
 a. De werkgever draagt in zijn onderneming, zonder voorafgaand overleg met de 

ondernemingsraad, aan ingeleende arbeidskrachten niet vallende onder de bepalingen  
van een collectieve arbeidsovereenkomst, geen werkzaamheden op, die naar hun aard  
door de werknemers in zijn dienst plegen te worden verricht; een en ander tenzij de  
werkzaamheden van een dergelijke omvang zijn dat deze met het bestaande  
werknemersbestand niet tijdig uitgevoerd kunnen worden. 
De werkgever laat niet toe dat deze werkzaamheden door ingeleende arbeidskrachten  
gedurende een langere periode dan 12 maanden worden verricht.  
Onder “ingeleende arbeidskracht” wordt in dit verband verstaan de natuurlijke persoon, 
die, anders dan in het kader van een door de werkgever met een derde gesloten  
aannemingsovereenkomst, werkzaamheden verricht in de onderneming van de werkgever.  
De ingeleende arbeidskracht wordt betaald volgens de ABU-CAO en na 6 maanden volgens  
de CAO van CNC Grondstoffen B.V. 
 

b. Wanneer de werkgever gebruikmaakt van een ingeleende arbeidskracht waarvoor 
  op grond van het gestelde onder a voorafgaand overleg met de ondernemingsraad  

vereist is, zal daarover periodiek nadere informatie worden verstrekt aan de ondernemingsraad.  
Hierbij zal de werkgever de ondernemingsraad 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 3 
  
VERPLICHTINGEN VAN DE VAKVERENIGINGEN 
 
1. De vakvereniging verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder  

trouw na te komen. 
 

2. De vakvereniging verbindt zich met alle haar ten dienste staande middelen  
nakoming van deze overeenkomst door haar leden te bevorderen, generlei actie te voeren  
of te bevorderen, welke beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst onverlet het  
bepaalde in de artikelen 29 en 30 en voorts haar krachtige medewerking aan de werkgever  
te verlenen tot een ongestoorde voortzetting van het bedrijf, ook indien een actie door derden 
 is of wordt veroorzaakt. 
 

3.  De vakverenigingverplicht zich te zullen bevorderen dat haar leden een individuele 
 arbeidsovereenkomst tekenen, waarin deze collectieve arbeidsovereenkomst van  
 toepassing wordt verklaard. 
 
 
Artikel 4 
 
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 
 
1. De werknemer is gehouden de belangen van de onderneming van de werkgever als  
 een goed werknemer te behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe 
 is gegeven. 
 
2. De werknemer is gehouden alle door of namens de werkgever opgedragen werkzaam- 
 heden, voorzover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed 
 mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht 
 te nemen. 
 
3. De werknemer is gehouden, voor wat zijn werk- en rusttijd betreft, de bepalingen  
 van de werkgever in acht te nemen. 
 
4. De werknemer is gehouden ook buiten de aangegeven uren arbeid te verrichten, 
 voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen 
 van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. 
 
5. Indien de werknemer tegen beloning enigerlei arbeid voor derden of als zelfstandige 
 werkzaamheden wil gaan verrichten, dient hij er zorg voor te dragen dat de werkgever 
 hiervan ten minste één week van tevoren schriftelijk in kennis is gesteld. Het is de 
 werknemer verboden deze werkzaamheden aan te vangen indien de werkgever daar- 
 tegen schriftelijk bezwaar maakt. 
 
6. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem in  

verband met zijn dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting  
van het bedrijf, de grondstoffen, bewerking daarvan en de producten.  
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstbetrekking. 
 

7. Met inachtneming van het bepaalde in de Arbo-wet dient de werknemer de gegeven 
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aanwijzingen en voorschriften na te leven, de ter beschikking gestelde veiligheidsmiddelen  
daadwerkelijk te gebruiken en zich desgevraagd volgens de geldende voorschriften te laten  
keuren door een door de werkgever aan te wijzen arts. 
 

8. De werknemer die voornemens is een verbintenis als genoemd in artikel 670 lid 5 BW 
jegens de overheid aan te gaan, behoeft de schriftelijke toestemming daartoe van de werkgever.  
De werknemer die reeds voor de indiensttreding een verbintenis als bedoeld in de 
eerste alinea heeft aangegaan, is verplicht daarvan binnen 4 weken na datum indiensttreding  
aan de werkgever schriftelijk mededeling te doen. 
 

9. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarbij  
 deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 
 
10. De werknemer is gehouden zich te gedragen naar de in de onderneming van de 
 werkgever geldende regels. 
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HOOFDSTUK II 
 

Dienstverband 
 
Artikel 5 
 
INDIENSTNEMING 
 
1. Algemeen 
 a. Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van 2  
  vierwekelijkse periodes. In de individuele arbeidsovereenkomst kan een kortere  
  termijn dan wel geen termijn worden overeengekomen. 
 
 b. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de dienstbetrekking aangegaan: 
  1. hetzij voor onbepaalde tijd; 
  2. hetzij voor een bepaalde tijdsduur; 
  3. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden. 
 
 c. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van  
  toepassing is.  
  Ontbreekt deze vermelding, dan wordt de dienstbetrekking geacht te zijn aan- 
  gegaan voor onbepaalde tijd. 
 
2. Deeltijdwerknemers 

Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeid minder  
bedraagt dan de normale arbeidsduur als bedoeld in artikel 7 van deze CAO, zijn de  
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst naar rato van de individuele  
arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende  
artikelen anders is vermeld. 
Bij verzoeken voor een kortere arbeidsduur dan 50% is dit ter beoordeling van de 
werkgever.  
 
 

Artikel 6 
 
EINDE VAN DE DIENSTBETREKKING 
 
1. Voor de berekening van de duur van de dienstbetrekking is het bepaalde in artikel 
 673 BW van toepassing. 
 
2. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin  
 van de artikelen 678 en 679 BW en behoudens tijdens of aan het einde van de proeftijd  

als bedoeld in lid 1a van artikel 5 van deze CAO, in welke gevallen de dienstbetrekking  
wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, neemt de dienstbetrekking in afwijking van  
het gestelde in artikel 672 lid 2 BW en gebruikmakend van artikel 672 lid 5 een einde: 
a. voor een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is: 
 1. door opzegging door de werkgever met een termijn van één maand. 
 2. door opzegging door de werknemer met een termijn van één maand. 
 
Voor beide partijen geldt dat de opzegging zo dient te geschieden dat het einde van de  
dienstbetrekking samenvalt met het einde van een periode. 

 
b. voor een werknemer die voor een bepaalde tijdsduur in dienst is: 
 op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst,  
 dan wel op het tijdstip, bepaald op grond van artikelen 667 en 668 BW. 
 
c. voor een werknemer die voor het verrichten van een bepaald geheel van werk- 
 zaamheden in dienst is: 
 bij het einde van de werkzaamheden waarvoor de werknemer is aangenomen. 
 

3. a. Het bepaalde in het derde lid van artikel 668 BW is niet van toepassing (opzeg- 
  gingsvereiste voortgezette dienstbetrekking voor bepaalde tijd). 
 
 b. Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, zal de 

werkgever aan de werknemer een week voor het tijdstip, waarop de aldus voortgezette  
dienstbetrekking van rechtswege eindigt, hiervan schriftelijk mededeling doen. 
 

4. Het bepaalde in artikel 670 BW (opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid)  
is voor de werknemer, als bedoeld in lid 2 onder b van dit artikel, alsmede voor de werknemer 
van 65 jaar en ouder, niet van toepassing. 
 

5. Het bepaalde in artikel 670 BW (opzeggingsverbod wegens vervulling militaire ver- 
 bintenissen) is voor de werknemer als bedoeld in lid 2 onder b niet van toepassing. 
 
6. De dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege 

op de laatste dag van de periode, waarin de 65-jarige leeftijd is bereikt.  
 

7.  Indien in afwijking van het in lid 6 bepaalde de dienstbetrekking wordt voortgezet 
dan wel een werknemer van 65 jaar en ouder in dienst wordt genomen, zal een termijn 
van opzegging gelden van één periode, met dien verstande, dat de dienstbetrekking slechts  
zal kunnen worden beëindigd tegen het einde van de periode. 
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8. De dienstbetrekking kan ontbonden worden door de kantonrechter conform het gestelde 
 in artikel 685 BW. 
 
9. De dienstbetrekking eindigt door de dood van de werknemer (artikel 674 BW). 
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HOOFDSTUK III 
 

Arbeidsduur en Dienstrooster 
 
Artikel 7 
 
ARBEIDSDUUR EN DIENSTROOSTER 
 
1. De werknemer werkt volgens een van de volgende dienstroosters: 
 a. een dagdienstrooster dat een tijdvak van 1 week omvat en een normale arbeids- 
  duur aangeeft van 40 uur per week en 8 uur per dag. 
 
 b. een 2-ploegenrooster dat een tijdvak van 2 aaneengesloten weken omvat en een  
  normale arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week en 8 uur per dienst. 
 
 c. voor de productieafdelingen geldt een arbeidsduur van 40 uur per week, te ver- 
  delen als volgt: 
  maandag tot en met vrijdag 8 uur per dag. 
 
2. Een incidentele overschrijding van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur  
 of minder, wordt geacht deel uit te maken van de in lid 1 bedoelde werkweek. 
 
3. a. In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen  
  07.00 en 18.00 uur. 
  
 b. In 2-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week gewerkt,  
  waarbij de werknemer wekelijks van dienst wisselt en een van de diensten een 
  ochtenddienst of middagdienst is. 
 
 c. In 3-ploegendienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week. 
  De nachtdienst van vrijdag op zaterdag is ingeroosterd als ATV. 
  Het rooster ziet er als volgt uit: 
 
   

    maandag    di/wo/do      vrijdag 
vroeg 05.00-14.00 u. 06.50-15.00 u. 06.50-15.00 u. 
laat 13.50-23.00 u. 14.50-23.00 u. 14.50-23.00 u. 
nacht 22.50-07.00 u. 22.50-07.00 u. ATV 

 
  Afspraken m.b.t. tot 3-ploegendienst en vervanging: 
 
  3-ploegendienst 
  1. Tien minuten voor aanvang van de dienst dient de medewerker op de werk- 
   vloer aanwezig te zijn in verband met de overdracht van de werkzaamheden. 
  2. Er zal per dienst een doorbetaalde pauze van 30 minuten gelden, hetgeen 
   vliegend zal worden genoten. Dit betekent dat de pauzetijden afhankelijk  
   zijn van het productieproces. Er zal worden gestreefd naar gezamenlijke 
   pauzes. 
  3. Feestdagen zullen zoveel mogelijk worden vrijgeroosterd. Indien toch werk- 
   zaamheden verricht worden, geldt een vergoeding conform artikel 15 van de 
   CAO.  
  4. Voor het werken in een 3-ploegendienst geldt een toeslag van 19%. 
  5. ATV wordt structureel ingeroosterd in de laatste nachtdienst. 
  6. Medewerkers in de late dienst, werken in de vroege dienst, indien zij die 
   avond een opleiding volgen, waarbij twee uur studieverlof wordt toegekend. 
 
  Vervanging 3-ploegendienst 
  1. Medewerkers uit de dagdienst vervangen in de ploegendienst, waarbij men 
   vanuit de dagdienst aansluitend in de late of nachtdienst kan invallen. 
  2. Uren buiten de dagdienst worden vergoed conform de CAO. 
  3. Verlof wordt minimaal 1 week vooraf aangevraagd. 
  4. Indien in de door CNC aangewezen vervanging minder dan 40 uur per week 
   gewerkt wordt, zal de werknemer maximaal 1 ATV-dag per jaar inleveren, 
   daarna is het tekort voor rekening van CNC. 
 
 d. Medewerkers van het dekaardebedrijf werkzaam in het hierna volgende rooster, 
  krijgen een vaste roostertoeslag van 11%. Als uitzondering op alle andere roosters 
   zal over dit rooster pensioen worden opgebouwd. 
  Het betreffende rooster: 
      vroeg  laat 
  maandag t/m vrijdag   05.00-13.30 uur 11.30-20.00 uur 
   
4. De werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij 
 zijn werkzaamheden verricht. 
 
5. a. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden zal de 
  werkgever met de betrokken werknemers overleg plegen over algemene dienst- 
  roosterwijzigingen. 
 
 b. Indien invoering of wijziging van een dienstrooster verband houdt met arbeid 
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  op zondag, zal de werkgever de vakverenigingen daarvan tijdig in kennis stellen. 
 
6. Voor partieel leerplichtigen geldt hetgeen is bepaald in bijlage VII. 
 
7. a. De werknemers ontvangen 13 dagen (104 uur) arbeidsduurverkorting op jaarbasis, 
   waarmee de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur geacht wordt te zijn verkort tot  
  38 uur. 
 
 b. Per kalenderjaar kan de werkgever maximaal 2 van de in lid 7 onder a bedoelde  
  dagen of diensten in overleg met de ondernemingsraad als collectieve roostervrije 
  dagen of diensten aanwijzen. 
 
 c. De overige roostervrije tijd wordt bij het begin van het kalenderjaar individueel  

ingeroosterd, waarbij als uitgangspunt één dag of dienst per periode wordt gehanteerd.  
De inroostering van de roostervrije tijd vindt in overleg met de werknemer plaats, tenzij  
het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. Dan wordt de in te roosteren tijd vastgesteld  
door de werkgever.  
Tot een maximum van 5 kunnen roostervrije dagen of diensten aangewend worden voor  
scholing conform het gestelde in artikel 29 van deze CAO. 

  
d. Indien in opdracht van de werkgever ten gevolge van bijzondere bedrijfsomstandig- 

heden op een vastgestelde roostervrije (halve) dag of dienst moet worden gewerkt, geldt  
deze arbeid niet als overwerk en wordt in overleg met de betrokken werknemer vervangende  
arbeidsduurverkorting vastgesteld. 
 

e. De deeltijdwerknemer en de werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar 
in dienst is, ontvangen de in lid 7 onder a genoemde arbeidsduurverkorting naar evenredigheid,  
afgerond naar boven op halve dagen of diensten. 
 

f. Indien een collectieve roostervrije dag of dienst samenvalt met een dag of dienst 
waarop de deeltijdwerknemer volledig of gedeeltelijk zou werken, wordt de arbeidsduurverkorting  
dienovereenkomstig afgeboekt. 
Indien een collectieve roostervrije dag of dienst samenvalt met een dag of dienst waarop de  
deeltijdwerknemer niet zou werken, wordt geen arbeidsduurverkorting afgeboekt. 
 

g. ATV-uren dienen jaarlijks volledig te zijn genoten. Niet genoten ATV-uren  
 kunnen niet worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. 
 
h. Per kalenderjaar is het kopen en/of verkopen van verlofdagen van/aan de werkgever tot  

een maximum van 5 dagen toegestaan. De werknemer dient een schriftelijk verzoek in te  
dienen met het aantal dagen dat hij wil kopen c.q. verkopen. 
Bij (ver)koop van een verlofdag wordt de waarde van de dag berekend op basis van het  
4-wekenloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, ploegentoeslag en vaste 
persoonlijke toeslagen. 
 
 

Artikel 8 
 
FLEXIBELE WERKTIJDEN 
 
De regeling flexibele werktijden is voor iedere medewerker toegankelijk, mits de organisatie van het  
werk dit toelaat en op basis van vrijwilligheid en enkel op initiatief van de werknemer. Flexibel werken  
is voorts alleen mogelijk binnen de hierna genoemde kaders. 
 
Kaders flexibele arbeidstijden: 

 Als basis geldt 160 uur per 4 weken. 

 Er is sprake van overwerk indien men meer dan 160 uur per 4 weken heeft gewerkt. 

 Indien men er voor kiest om de meeruren tijdens de periode te compenseren, vervalt  
de toeslag van 50%. 

 De overige toeslagen blijven gehandhaafd conform CAO. 

 Indien een werkdag langer dan 10 uur duurt is er een overwerktoeslag van 50% die niet vervalt.  

 Elke periode wordt er een saldo van 8 uur meegenomen. Dit saldo kan positief of 
negatief zijn. Zolang er sprake is van een positief saldo en deze wordt niet gecompenseerd blijven  
dit overuren met een toeslag van 50%. 

 De werktijden worden in onderling overleg bepaald. De uiteindelijke beslissing ligt bij de  
afdelingsleiding die verantwoordelijk is voor de organisatie, de verdeling van de werkzaamheden  
en toezicht op uren- en verrekeningssaldi.  

Hierbij kunnen vaste werktijden worden afgesproken en/of marges waarbinnen de werkzaamheden  
kunnen worden aangevangen c.q. beëindigd. 

 Alle regelingen worden bekendgemaakt bij het hoofd P & O. Bij geschillen zal in eerste  
instantie overleg plaatsvinden met het hoofd P & O en eventueel met de vakbonden.  
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HOOFDSTUK IV 
 

Salarissen, Vakantietoeslag, Eindejaarsuitkering 
en Bezitsvormende regelingen 

 
Artikel 9 
 
SALARISGROEPEN EN TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALEN 
 
1. Algemeen 
 a. De functies van de werknemers zijn op basis van functiewaardering ingedeeld in  
  functiegroepen.  
  De indeling is vermeld in bijlage I van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal, welke een gedeelte omvat dat 
  gebaseerd is op de leeftijd van de werknemer en een gedeelte, dat gebaseerd is op 
  functiejaren. 
  De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II van deze overeenkomst. 
 
 c. De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn 
  functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, zijn schaalsalaris en 
  het aantal functiejaren dan wel de leeftijd, waarop zijn schaalsalaris is gebaseerd. 
 
 d. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn functieomschrijving of tegen de  

indeling van zijn functie, kan hij gebruikmaken van de in de onderneming geldende  
beroepsprocedure, zoals opgenomen in bijlage III van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 

2. Leeftijdschaal 
a. De werknemer die de in zijn salarisschaal geldende functievolwassen leeftijd nog  

niet heeft bereikt, valt onder de leeftijdschaal en ontvangt het schaalsalaris dat met zijn leeftijd  
overeenkomt. 
Wijziging treedt op met ingang van de periode waarin de werknemer zijn verjaardag heeft gevierd. 
 

b. De werknemer die nog niet de vakvolwassen leeftijd heeft bereikt en die zijn functie 
uitoefent gelijkwaardig aan de werknemer die de betreffende vakvolwassen leeftijd wel heeft  
bereikt, ontvangt in afwijking van het onder a bepaalde, maximaal het schaalsalaris bij  
0 functiejaren totdat hij op grond van het bepaalde in lid 3 recht heeft op een functiejaarverhoging. 
 

3. Functiejarenschaal 
 a. De werknemer die de voor zijn salarisschaal geldende functievolwassen leeftijd  

heeft bereikt, wordt beloond volgens de functiejarenschaal.  
Herzieningen vinden eenmaal per jaar plaats per de eerstvolgende periode na 
1 januari door toekenning van een functiejaar totdat het maximum van zijn salarisschaal is bereikt. 
 

b. Indien bij indiensttreding de werknemer de functievolwassen leeftijd reeds heeft 
bereikt, ontvangt hij in het algemeen het schaalsalaris bij 0 functiejaren. 
De werknemer die bij indiensttreding nog niet over de kundigheden en ervaring beschikt die  
voor de vervulling van de functie zijn vereist, kan gedurende ten hoogste 6 perioden in een  
lagere dan met die functie overeenkomende salarisschaal worden ingedeeld. 
De werknemer die in een functie elders zoveel voor de functie bruikbare ervaring heeft  
verkregen, dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 
0 functiejaren te belonen, kan - in overeenstemming met die ervaring - een of meer functiejaren  
worden toegekend. 
 

c. Indien na 30 juni van enig jaar de leeftijdschaal wordt verlaten dan wel indienst- 
 treding plaatsvindt, bestaat er geen recht op de toekenning van een functiejaar 
 per de eerstvolgende periode na 1 januari. 
 

4. Tijdelijke waarneming 
 a. De werknemer die tijdelijk een functie grotendeels waarneemt, die hoger is inge- 
  deeld dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in de functiegroep en salarisschaal  
  die met zijn eigen functie overeenkomen. 
 
 b. Indien de tijdelijke waarneming ten minste een dag of dienst heeft geduurd, ont- 

 vangt de werknemer daarvoor een uitkering. Deze uitkering wordt toegekend naar  
evenredigheid van het aantal volledig waargenomen dagen of diensten in relatie tot het  
aantal totaal te werken dagen of diensten per periode.  
De uitkering bedraagt een evenredig deel van het verschilbedrag bij 0 functiejaren tussen  
de twee betrokken salarisschalen. Ook over de overwerkvergoeding tijdens vervanging  
wordt deze vervangingstoeslag uitgekeerd. 
 

c. Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van  
 zijn functie met het eventueel waarnemen van een hogere functie reeds rekening 
 is gehouden. 
 

5. a. Overplaatsing in een hogere loongroep als gevolg van een hogere waardering van  
  de functie 
  1. De werknemer van wie de functie in een hogere functiegroep wordt gewaar- 
   deerd, wordt in de overeenkomende salarisschaal ingedeeld met ingang van de 
   periode volgend op die waarin de hogere functiewaardering heeft plaatsgevon- 
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   den. Indeling in de hogere salarisschaal vindt plaats op basis van het gelijke  
   dan wel naasthogere schaalsalaris ten opzichte van het oude schaalsalaris. 
   Met betrekking tot deze inschaling spelen de functiejaren geen bepalende rol. 
  2. Ingeval van een hogere functiewaardering na 30 juni kan de toekenning van  
   een functiejaar een jaar later plaatsvinden dan de eerstvolgende periode na 
   1 januari. 
 
 b. Overplaatsing in een hoger ingedeelde functie (promotie) 

 1. De werknemer die wordt overgeplaatst in een hoger ingedeelde functie, wordt in  
  de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de periode  
  volgend op die waarin de overplaatsing in de hogere functie heeft plaats- 
  gevonden. 

 
2. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer die onder de  
 functiejarenschaal valt, bedraagt de verhoging van het schaalsalaris de helft  
 van het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee  
 betrokken salarisschalen dan wel zoveel meer als nodig is om het nieuwe  
 schaalsalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende bedrag in  
 de hogere salarisschaal. 

 
3. De werknemer die bij overplaatsing in een hogere functie nog niet over de  
 kundigheden en ervaring beschikt welke voor de vervulling van die functie zijn  
 vereist, kan gedurende ten hoogste 6 perioden in een lagere dan met die  
 functie overeenkomende salarisschaal worden of blijven ingedeeld. 

 
4. Ingeval van bevordering na 30 juni kan de toekenning van een functiejaar een  
 jaar later plaatsvinden dan per de eerstvolgende periode na 1 januari. 
 

6. Plaatsing in een lager ingedeelde functie 
 a. Door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek: 
  1. De werknemer die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen 

verzoek, wordt overgeplaatst in een lager ingedeelde functie, wordt in de overeen- 
komende lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de periode volgende op die,  
waarin de overplaatsing in de lagere functie is geschied. 
 

2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om bovenstaande redenen van een  
werknemer die onder de functiejarenschaal valt, bedraagt de verlaging van het  
schaalsalaris de helft van het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren  
van de twee betrokken salarisschalen dan wel 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. De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager  

ingedeelde functie wordt overgeplaatst, wordt met ingang van de eerstkomende periode 
 in de met de lager ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. 
 

2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om eerder vermelde redenen van een 
werknemer die onder de functiejarenschaal valt, wordt hem via inschaling een schaalsalaris  
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.  
Bij herindeling in een hogere salarisschaal of bij toekenning van een verhoging ingevolge  
de functiejarenschaal, wordt de toeslag evenveel verminderd als het periodesalaris stijgt.  
 

3. Onder bedrijfsomstandigheden wordt ook verstaan een functie die verandert  
door een gewijzigde bedrijfsorganisatie of verandering van omstandigheden die 
van invloed zijn op de functie. 
 

c. Op grond van medische redenen: 
Indien de werknemer op grond van medische redenen in een lager ingedeelde functie wordt  
overgeplaatst, is - rekening houdend met de uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten -  
de afbouwregeling als genoemd in lid 6 onder b2, op overeenkomstige wijze van toepassing. 

 
7. Gehandicapte werknemer 

De werkgever zal de indeling in een salarisschaal van een gehandicapte werknemer zodanig  
vaststellen dat deze gelijk is aan de indeling van een niet-gehandicapte werknemer in een  
gelijkwaardige functie bij een gelijkwaardige arbeidsprestatie en een gelijk dienstrooster. 
 

8. Onvolledige functievervulling 
Indien op grond van medische redenen de arbeidsprestatie duidelijk minder is dan in de  
desbetreffende functie als normaal wordt beschouwd, zal de werkgever werkgever de loonwaarde  
vaststellen. Indien werknemer niet akkoord gaat met de vastgestelde loonwaarde, dan kan de  
werknemer voor een second opinion zich wenden tot het UWV-Werkbedrijf.  
 

9. Vermindering periode-inkomen: 
Voor elke volledige dienst of gedeelte van een dienst waarin een werknemer in een periode niet  
heeft gewerkt om redenen als ongeoorloofd verzuim, ongelegitimeerde arbeidsongeschiktheid of  
afwezigheid zonder behoud van salaris wordt het periode-inkomen met een evenredig deel verminderd. 
Indien niet gewerkt is wegens geoorloofd verzuim of arbeidsongeschiktheid geldt het bepaalde in de artikelen 25 en 27. 
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10. Uitbetaling salaris 
 Het periode-inkomen wordt uiterlijk op de laatste dag van elke periode betaalbaar  
 gesteld.  
 
9. WGA-premie 

Werkgever maakt geen gebruik van zijn verhaalsrecht inzake de gedifferentieerde WGA-premie 
 met ingang van 18 juni 2007. Bij stijging van de premie zal het meerdere van het werknemersdeel 
bij de werknemers worden ingehouden. 

 
 



 

- 12 - 

Artikel 10 
 
VAKANTIETOESLAG 
 
1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 
2. De werknemer die gedurende het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is geweest,  

ontvangt na de betaling van periode 5 een bedrag als vakantietoeslag van 8% van 13  
maal het periode-inkomen over de 5e periode van het kalenderjaar. 
Voor de werknemer van 21 jaar en ouder die gedurende het gehele vakantietoeslagjaar 
in dienst is geweest, geldt een minimum van € 1.703,08 op basis van een fulltime dienstverband.  
 

3. De werknemer die niet gedurende het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is geweest  
dan wel waarbij sprake is van onbetaald verlof, heeft recht op de in lid 2 genoemde  
vakantietoeslag naar evenredigheid. 
 

4. Indien voor een werknemer gedurende het vakantietoeslagjaar een wijziging is  
opgetreden in de individueel overeengekomen arbeidsduur dan wel in het dienstrooster,  
dan zal bij de vaststelling van de vakantietoeslag hiermee rekening worden gehouden. 
 

5. In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale 
 verzekeringswetten. 
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Artikel 11 
 
EINDEJAARSUITKERING 
 
1. De werknemer die gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is geweest ontvangt in  
 de maand september een extra uitkering van 1 periode-inkomen.  

 
2. De werknemer die niet gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is geweest dan wel  

waarbij sprake is van onbetaald verlof, heeft recht op de hiervoor in lid 1 genoemde extra 
uitkering naar evenredigheid. 
 

3. Indien voor een werknemer gedurende het kalenderjaar een wijziging is opgetreden in 
de individueel overeengekomen arbeidsduur dan wel in het dienstrooster, dan zal bij de 
vaststelling van de extra uitkering hiermee rekening worden gehouden. 
 

4. In de eindejaarsuitkering zijn begrepen eventuele uitkeringen krachtens de sociale 
 verzekeringswetten. 
 
 
Artikel 12 
 
BEZITSVORMENDE REGELINGEN 
 
1. Pensioen- en prepensioenregeling 

In de onderneming van de werkgever geldt een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling,  
die is ondergebracht bij de N.V. Interpolis B.T.L., waaraan de deelname verplicht is voor de  
werknemer die in dienst is.  
Wijzigingen in de pensioenregeling die betrekking hebben op de werknemersbijdrage in de  
premie of de hoogte van de uitkeringen, zullen - met inachtneming van het bepaalde in de Wet  
op de ondernemingsraden - pas door de werkgever worden vastgesteld nadat hij daarover overleg  
heeft gepleegd met de vakvereniging. 
 

2. Spaarloonregeling 
In de onderneming van werkgever geldt een spaarloonregeling waaraan deelneming op grondslag  
van het gestelde in het reglement voor werknemers mogelijk is. 
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HOOFDSTUK V 
 

Bijzondere beloningen en vergoedingen 
 
Artikel 13 
 
ALGEMEEN 
 
Het periodesalaris, bepaald op grond van artikel 9, wordt geacht de beloning te zijn voor  
een normale functievervulling in dagdienst. 
Bijzondere beloningen worden slechts toegekend indien een groter beroep op de 
werknemer wordt gedaan dan normaliter uit een volledige functievervulling in dag- 
dienst voortvloeit. 
 
 
Artikel 14 
 
TOESLAG VOOR HET WERKEN IN PLOEGEN  
 
1. Toeslagen  
 Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het periodesalaris 
 gegeven. 
 a. Deze toeslag bedraagt per periode: 

 voor de 2-ploegendienst 14% van het periodesalaris 

 voor de 3-ploegendienst 19% van het periodesalaris 
Voor de afdeling dekaarde geldt een  roostertoeslag van 11% van het periodesalaris 

 b. Indien een werknemer gedurende een hele periode niet in ploegendienst heeft 
  gewerkt, wordt de onder a genoemde toeslag niet toegekend.  
 c. De werknemer in dagdienst die in een periode 10 of minder diensten in 

ploegendienst invalt, wordt in die periode beloond volgens het in 
  artikel 16 bepaalde (verschoven uren). 
  De werknemer die in een periode 11 of meer diensten in ploegendienst invalt, 
  ontvangt over die periode de volledige ploegentoeslag. 
 
2. Overplaatsing naar dagdienst  
 Indien de werknemer die langer dan 3 perioden in ploegendienst heeft gewerkt, ten 
 gevolge van bedrijfsomstandigheden of om medische redenen, wordt overgeplaatst 
 naar de dagdienst of naar een met een lager percentage beloond ploegendienst- 
 rooster, dan geldt - rekening houdend met de uitkeringen van de sociale verzeke- 
 ringswetten en het bepaalde in artikel 27 lid 2 - de afbouwregeling zoals hierna 
 vermeld. De werknemer behoudt - afhankelijk van het tijdvak dat hij ononderbro- 
 ken in ploegendienst heeft gewerkt - op het moment van overgang naar de dag- 
 dienst de onderstaande percentages van het geldbedrag aan ploegentoeslag. 
 Wordt de werknemer echter overgeplaatst naar een met een lager percentage 
 beloond ploegendienstrooster, dan hebben de navolgende percentages betrekking 
 op het verschil tussen de oude en de nieuwe ploegentoeslag: 
 1. 100% gedurende de lopende periode; 
 2. indien de werknemer langer dan 2 jaar of meer in ploegendienst heeft gewerkt: 
  80% gedurende 6 perioden 
  60% gedurende 6 perioden 
  40% gedurende 6 perioden 
  20% gedurende 6 perioden 
  indien de werknemer korter dan 2 jaar in ploegendienst heeft gewerkt worden 
  de termijnen naar verhouding gekort; 
 3. De periode waarover de compensatie wordt gegeven zal nooit langer duren 
  dan de tijd die de werknemer in het oorspronkelijke ploegendienstrooster heeft 
  gewerkt. 
 
 
Artikel 15 
 
OVERWERK 
 
1. Definitie van overwerk  
 Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de arbeidsduur 
 volgens het geldende dienstrooster, zoals genoemd in artikel 7 lid 1 dan wel is  
 afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomst, wordt overschreden, is er  
 sprake van overwerk. Voor werknemers die gebruikmaken van de flexibele werktijd- 
 regeling geldt het bepaalde in artikel 8 van deze CAO. 
 
2. Definitie van overwerk voor deeltijdwerknemers  
 a. Wanneer de werknemer met een deeltijddienstbetrekking arbeid verricht buiten 
  het voor hem geldende dienstrooster, maar binnen het dienstrooster als 
   bedoeld in artikel 7 lid 1 is er geen toeslag voor overwerk. 
 b. Van overwerk is voor een deeltijdwerknemer eerst sprake, indien de werknemer 
  meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en 
  wanneer de normale arbeidsduur per dag/dienst of week van een werknemer 
  met een fulltime dienstbetrekking wordt overschreden. 
 c. Voor een deeltijdwerknemer in dagdienst is eveneens sprake van overwerk 
  indien de werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienst- 
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  rooster aangeeft en wanneer er wordt gewerkt op uren die liggen buiten 
  de in artikel 7 lid 3 onder a genoemde dagdienstbegrenzing. 
 d. Voor een deeltijdwerknemer in ploegendienst is eveneens sprake van overwerk 
  indien de werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienst- 
  rooster aangeeft en wanneer er wordt gewerkt op uren buiten de normale 
  werktijden van een werknemer met een fulltime dienstbetrekking in dezelfde 

ploeg met een vergelijkbare ploegendienst. 
 
3. Compensatie en vrije tijd  
 a. Indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toela- 
  ten, zullen de overuren bij voorkeur worden gecompenseerd in vrije tijd. De te 
  compenseren vrije tijd komt overeen met het aantal uren overwerk en moet 
  binnen 90 dagen worden opgenomen. 
 b. Per opgenomen uur compenserende vrije tijd, wordt op de overwerkbeloning  
  1 uur van het periodesalaris in mindering gebracht.  
 c. De toeslag wordt, ook in het geval van compenserende vrije tijd, uitbetaald. 

d Voor het werken op zondag is er geen verplichte compensatiedag. Werknemers  
kunnen kiezen voor tijd voor tijd of uitbetalen (200%). 

 
 
4. Toeslagen  

De toeslag voor gemaakte overuren bedraagt, naast het doorbetaalde salaris, de volgende percentages: 
 a. uren tussen maandag 06.00 en zaterdag 18.00 uur: 
  toeslag van 50% 
 b. uren tussen zaterdag 18.00 en maandag 06.00 uur: 
  toeslag van 100% 
 c. uren op feestdagen vanaf 00.00 uur, alsmede  de uren van de dag aansluitend 
  tot 06.00 uur: basisloon voor gewerkte uren en 200% toeslag. 

d. Feestdagentoeslag. 
  Indien een ploegendienst aanvangt op een feestdag wordt de gehele dienst 
  vergoed als ware het een feestdag, evenals de uren die een dienst aanvangt 
  vóór 06.00 uur op de dag volgend op een feestdag. Voor ploegendienst geldt 
  tevens dat indien een dienst eindigt op de feestdag, de gehele dienst vergoed 
   wordt als ware het een feestdag. 
 
5. Extra reis van huis naar bedrijf 

a.  Een werknemer die in opdracht van werkgever (uitgezonderd medewerkers in actieve  
consignatiedienst) voor extra werkzaamheden een extra keer naar het bedrijf moeten  
komen buiten het voor die werknemer geldende arbeidsrooster, ontvangt hiervoor een  
extra vergoeding van 1 uur à 100%. Voor extra opkomst op feestdagen die vallen in het  
voor de werknemer geldende rooster geldt geen uur extra vergoeding. De flexwerkers  
die parttime werken en extra dagen opkomen krijgen voor deze opkomsten geen extra 
uur vergoeding. 

 b. Voor het verrichten van overwerk wordt ten minste één uur overwerk betaald. 
 
6. Slaapuren 

De overwerkuren tussen 00.00 uur en 05.00 uur kunnen, indien die dag een  
normale werkdag is, tot een gelijk aantal uren worden verlet om te slapen. 

  
7. Reiskosten 
 Daar het nauwelijks mogelijk is bij een alarmoproep met het openbaar vervoer te 
 reizen, zal de kortste afstand tussen huis en bedrijf worden vergoed tegen het bij 
 de werkgever geldende kilometertarief voor gebruik van privé-auto's. 
 
 
Artikel 16 
 
CONSIGNATIE 
 
De werknemer die in opdracht van de werkgever zich buiten zijn normale dienst 
beschikbaar moet houden voor het verrichten van bijzondere werkzaamheden of het 
opheffen van bedrijfsstoringen, ontvangt hiervoor een zogenaamde consignatiever- 
goeding.  
 
De consignatievergoeding bedraagt: 

 op maandag tot en met vrijdag per etmaal 0,75% van het periodesalaris 

 op zaterdag per etmaal 1,5% van het periodesalaris 

 op zondag en op feestdagen per etmaal 2,25% van het periodesalaris. 
 

Het bepaalde onder artikel 15 lid 5b, 6 en 7 is eveneens van toepassing. 
 
In geval van een oproep wordt naast de consignatietoeslag een vergoeding betaald 
voor de gewerkte tijd met een minimum van 30 minuten per oproep indien de oproep 
per PC kan worden afgehandeld. Deze vergoeding geldt ook voor telefonische consultatie,  
mits adequaat geregistreerd. 
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Artikel 17 
 
VERSCHOVEN UREN 
 
1. Definitie 
 Er is sprake van verschoven dienst indien een werknemer incidenteel arbeid  

verricht op van zijn dienstrooster afwijkende tijden, zonder dat hij de normale dagelijkse  
arbeidsduur overschrijdt. 

 
2. Toeslagen 
 Voor de verschoven uren wordt een toeslag op het periodesalaris gegeven. 
 Deze toeslag bedraagt per uur de volgende percentages: 

 op maandag tot en met vrijdag, tussen 16.30 en 07.30 uur: 50%. 

 op maandag tussen 00.00 en 06.00 uur: 100%. 
 

 
Artikel 18 
 
VERGOEDING VOOR ONAANGENAAM WERK 
 
Tussen partijen is een regeling overeengekomen tot het geven van een vergoeding 
voor vuil en onaangenaam werk. 
Deze regeling is opgenomen onder bijlage IV. 
 
 
Artikel 19 
 
VERGOEDING VAN REISKOSTEN 
 
De werknemer heeft recht op een vergoeding van reiskosten. Deze vergoeding wordt 
berekend naar de afstand tussen woning en bedrijf, gemeten volgens de kortste 
afstand. 
De reiskostenregeling is opgenomen in bijlage V. 
 
 
Artikel 20 
 
COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 

 
Met ingang van 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet ingevoerd. De consequenties  
hiervan voor de werknemers alsmede de overgangsregeling zijn opgenomen in bijlage IX. 
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Artikel 21 
 
CHAUFFEURSREGLEMENT 
 
Ten behoeve van de werknemers die in een chauffeursfunctie werkzaam zijn, bestaan 
afzonderlijke bepalingen, gezien vooral de afwijkende werktijden, ten aanzien van 
onder andere overwerkregelingen, onaangename uren, pauze e.d. welke zijn vastge- 
legd in een chauffeursreglement dat is opgenomen in bijlage VI. 
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HOOFDSTUK VI 
 

Afwezigheid 
 
Artikel 22 
 
ONBETAALDE AFWEZIGHEID 
 
1. Algemene regel 
 De werkgever is aan de werknemer geen salaris en/of toeslagen verschuldigd over 
 de tijd waarin de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. 
 Evenmin behoudt een werknemer zijn aanspraak op salaris in de gevallen bedoeld 
 in artikel 629 van het BW. 
 
2. Nadere regeling 
  Het bepaalde in artikel 628 van het BW met betrekking tot doorbetaling van loon is 
 in de daar bedoelde gevallen van kracht in zoverre dat de werkgever niet 
 gehouden is salaris door te betalen in de navolgende gevallen: 
 a. schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de 
  voorwaarden als geregeld in het bedrijfsreglement; 
 b. de invoering van een verkorte werkweek (daaronder mede begrepen een 
  nul-urenweek) mits de werkgever hiervoor de ingevolge artikel 8 van het 
  Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft 
  verkregen; voordat tot de hiervoor bedoelde aanvraag wordt overgegaan zal 
  met de vakverenigingen overleg worden gepleegd. Partijen achten een termijn 
  van een week voor dit voorafgaand overleg voldoende; 
 c. de voortzetting van de verkorte werkweek (daaronder mede begrepen een 
  nul-urenweek); 
  indien daarbij de oorspronkelijke vergunning ongewijzigd wordt overgenomen, 
  zal werkgever de vakverenigingen ten minste een week voor het ingaan van de 
  verlenging daarvan mededeling doen; betreft het echter een verlenging die ten 
  aanzien van het aantal betrokken werknemers en/of het aantal uren afwijkt van 
  de oorspronkelijke vergunning, dan zal de werkgever de hiervoor onder b 
  omschreven procedure volgen. 
 
3. Ouderschapsverlof 
 Ouderschapsverlof is een onbetaalde afwezigheid. 
 De aanvraag van ouderschapsverlof dient 3 maanden voor aanvang schriftelijk 
 te worden ingediend. 
 Indien de werknemer te kennen geeft dat hij de pensioenopbouw volledig wil 
 laten doorlopen, zal de werkgever 50% van de te betalen pensioenpremie voor 
 haar rekening nemen.  
 
 
Artikel 23 
 
BETAALDE AFWEZIGHEID 
 
In de gevallen vermeld in de artikelen  24, 25, 26 en 27 is afwezigheid - in het alge- 
meen met behoud van periode-inkomen - door de werkgever toegestaan. 
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Artikel 24 
 
VAKANTIE 
 
1. Begrippen vakantiejaar en vakantiedag 
 Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 De vakantiedag is gelijk aan de arbeidsduur per dag zoals deze is vastgesteld 
 conform het voor de betrokken werknemer geldende dienstrooster. 
 
2. Normale vakantie 
 De werknemer die reeds op 1 januari van het vakantiejaar in dienst is, heeft met 

  behoud van het periode-inkomen per vakantiejaar recht op 25 dagen respectievelijk 
   200 uren. Verlof wordt als regel in halve of hele verlofdagen genoten. 
 

3. Extra vakantie 
 a. De werknemer die op 1 januari van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog 
  niet heeft bereikt en niet meer leerplichtig is, heeft per vakantiejaar recht op 
  4 extra dagen vakantie. 
 b. De werknemer die op 1 januari van het kalenderjaar de 45-, 50-, 55-, 56-, 57-, 
   58-, 59-, 60-, 61-, 62-, 63- en 64-jarige leeftijd heeft bereikt, heeft in afwijking 
   van de hiervoor onder a genoemde vakantie, recht op 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
   33, 34, 35, 36 en respectievelijk 37 dagen. 
 c. Voor partieel leerplichtigen geldt hetgeen in bijlage VII is bepaald. 
 
4. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten 
 De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever mede te 
 delen hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven maar nog 
 niet genoten heeft, zodat de werkgever weet op hoeveel onbetaalde vakantie de 
 werknemer aanspraak kan maken. 
 
5. Verminderde vakantie bij indiensttreding en ontslag 
 a. De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werk- 
  gever is, heeft recht op een evenredig deel van de hiervoor in lid 2 en 3 
  genoemde vakantie. 
 b. Voor de berekening van de vakantie wordt de werknemer die voor of op de 10

e
 

  werkdag van een periode in dienst treedt dan wel de dienst verlaat, geacht op 
  de eerste van die periode in dienst te zijn getreden dan wel de dienst te 
  hebben verlaten. 
 c. Wanneer de werknemer na de 10

e
 werkdag van een periode in dienst treedt 

  dan wel de dienst verlaat, wordt hij geacht op de eerste van de navolgende 
  periode in dienst te zijn getreden dan wel de dienst te hebben verlaten. 
 d. Indien de dienstbetrekking korter dan een periode heeft geduurd, heeft de 
  werknemer een zuiver proportioneel recht op vakantie. 
 
6. Vakantie gedurende onderbreking van de werkzaamheden 

1. De werknemer verwerft geen vakantie over de tijd waarover hij wegens 
 het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op loon heeft. 
 

2. De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij zijn werkzaamheden niet 
  heeft verricht wegens: 

  a. volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, veroorzaakt 
  buiten opzet van de werknemer;  
b. zwangerschaps- en bevallingsverlof; 
c.  het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van 
  de landsverdediging of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor eerste 

    oefening; 
d. het opnemen van vakantie gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking 

         verworven doch niet genoten vakantie;  
e. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vak- 

   vereniging van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
f.  onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van de dienstbetrekking als 

  bedoeld in artikel 22 lid 2 onder b en c (shorttime); 
g.  het genieten van verlof als bedoeld in artikel 643 BW (politiek verlof). 

  In de hiervoor onder a bedoelde gevallen wordt nog vakantie verworven 
  over maximaal de periode van 9 maanden waarin geen arbeid wordt 
  verricht, met dien verstande dat de tijdvakken samengesteld worden als zij 
  elkaar met onderbreking van minder dan een periode opvolgen. 
 h. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt volledige opbouw van verlof 

    plaats. Bij het opnemen van verlof bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
    wordt dan ook verlof ingehouden als zou men arbeidsgeschikt zijn. 
 

3. Indien een onderbreking van de werkzaamheden als bedoeld in lid 6 sub 2 van dit 
artikel in meer dan een 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. 

 
4. Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hiervoor 
 bedoelde onderbreking is het in lid 5 van dit artikel bepaalde van overeenkom- 
 stige toepassing. 

 
5. De verworven vakantie in de in lid 6.2 onder a, b en f van dit artikel genoemde 
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 gevallen vervalt, indien de dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd 
 alvorens de arbeid is hervat. 

 
6. De werknemer die op 1 januari van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet 
 heeft bereikt en niet meer leerplichtig is, verwerft vakantie over de tijd welke hij 
 besteedt aan het volgen van onderricht, waartoe de werkgever hem krachtens 
 de wet in de gelegenheid moet stellen. 

 
7. Aaneengesloten vakantie 

a. Van de in lid 2 genoemde vakantie zullen als regel ten minste 2 weken aaneen- 
 gesloten worden verleend. 

 b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever vastgesteld 
  na overleg met de werknemer. Als regel zal de aaneengesloten vakantie 
  in de periode mei tot en met september worden genoten. 
 c.  Indien de werkgever het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet om 

 gedurende die stopzetting aan alle of een deel van de werknemers de aaneen- 
 gesloten vakantie te geven, zal de betrokken werknemer de daartoe noodzake- 
 lijke vakantie in het door de werkgever aangewezen tijdvak dienen op te nemen. 
 De werkgever stelt het hiervoor bedoelde tijdvak vast in overleg met de onder- 
 nemingsraad. 

 d.  Indien de werknemer in de loop van het vakantiejaar in dienst is getreden en 
 nog niet genoeg vakantie heeft opgebouwd om de hiervoor onder c bedoelde 
 aaneengesloten vakantie te genieten, kan de werkgever bepalen dat de 
 betrokken werknemer: 

1. in een andere afdeling van de onderneming dan waartoe hij behoort, 
   werkzaamheden moet verrichten en/of  

2. zoveel vakantie reserveert als nodig is voor de aaneengesloten vakantie 
   als hiervoor bedoeld onder c en/of 
  3. bij vorige werkgever(s) verworven maar niet genoten vakantie reserveert 
   en/of 

4.  teveel genoten vakantie inhaalt en wel tot uiterlijk het einde van het lopende 
   vakantiejaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond. 
 
8. Verlofdagen  

a. De werkgever kan een aantal vakantieuren als verplichte verlofuren aanwijzen.  
Het vaststellen van deze dagen geschiedt in overleg met de ondernemingsraad en 
als regel bij de aanvang van het vakantiejaar. 

b. De werknemer kan de overblijvende vakantie opnemen wanneer dat door hem 
  wordt gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel 
  van de werkgever verzetten. 
 
9. Samenvallen van vakantie 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 1 en lid 6 onder c van dit artikel,  
 alsmede in artikel 25 lid 2 onder a, b, c, g en h gelden niet als vakantie. 
b. Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde aaneen- 

gesloten vakantie of verlofdag of -dienst, zullen de dagen waarop de verhindering  
zich voordoet, niet als vakantie worden geteld indien de werknemer over die dagen  
een wettelijke uitkering terzake van ziekte heeft ontvangen. 

c. Indien een van de hiervoor onder a van dit lid genoemde verhinderingen zich 
voordoet tijdens een vastgestelde aaneengesloten vakantie of verlofdag, dient  
de werknemer daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen. 

d. Indien de aanvankelijk vastgestelde vakantie niet als zodanig wordt gerekend, 
 zal de werkgever na overleg met de werknemer nieuwe data vaststellen waarop die 
 dagen alsnog kunnen worden opgenomen. 
 

10. Niet opgenomen vakantie 
 Indien de wettelijke vakantiedagen niet binnen 3 perioden direct volgend op het einde 
  van het vakantiejaar waarin zij zijn verworven zijn opgenomen, is de werkgever  
 gerechtigd data vast te stellen waarop, na overleg met de werknemer, deze de vakantie 
  zal  opnemen. 

 
11. Vakantie bij het eindigen van het dienstverband 
 a. Bij de beëindiging van de dienstbetrekking zal de werknemer - voor zover de 
  bedrijfsomstandigheden dit toelaten - in de gelegenheid worden gesteld de hem  
  nog toekomende vakantie op te nemen. Deze vakantie mag echter niet eenzijdig 
  in de termijn van opzegging worden vastgesteld. 
 b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet geheel heeft kunnen 
  opnemen, zal de resterende vakantie bij het einde van de dienstbetrekking 
  worden uitbetaald. 
 c. Teveel genoten vakantie zal bij de beëindiging van de dienstbetrekking worden 
  verrekend. 
 d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een 
  verklaring uit waaruit blijkt hoeveel vakantie is uitbetaald. 
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12. Uitbetaling vakantieuren 
 Behoudens in het geval als bedoeld in lid 11 onder b kan vakantie nooit worden 
 vervangen door een schadevergoeding in geld. 
 
13. Verjaring  
 Het opsparen van verlof is toegestaan voor een periode van maximaal 5 jaar nadat de 
  aanspraak op verlof is ontstaan. Het opsparen van verlof kan enkel de zogenaamde 
  bovenwettelijke vakantiedagen - het meerdere boven 4 maal het aantal werkdagen per 
  week - betreffen. Het opnemen van verlof voor een periode van langer dan 6 weken 
  dient minimaal 6 maanden vooraf te worden aangevraagd. 
 
14. Uitvoeringsbepaling  
 De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad bepalen dat de werknemer, 
 behoudens in geval van overmacht, de aanvraag voor vakantie voor een bepaald 
 tijdstip moet indienen. 
 
 
Artikel 25 
 
BUITENGEWOON VERLOF 
 
In afwijking en met uitsluiting - voor zover wettelijk toegestaan - van het bepaalde in 
artikelen 628 en 629 BW geldt het volgende: 
1. bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 27 bepaalde van toepassing; 
2. in de navolgende gevallen kan de werknemer doorbetaald verlof opnemen mits de 
 werknemer zo mogelijk ten minste een dag van tevoren en onder overlegging van 
 bewijsstukken aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis 
 in het desbetreffende geval bijwoont. 
 Onder de in dit artikel genoemde aanduidingen van ouders wordt tevens verstaan 
 schoon-, pleeg- en stiefouders; onder grootouders wordt tevens verstaan groot-  
 ouders van de echtgenoot/echtgenote; 
 onder kinderen wordt tevens verstaan pleeg-, stief- en aangehuwde kinderen; onder 
 broers en zusters wordt tevens verstaan zwagers en schoonzusters. 
 a. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij 
  overlijden van de echtgeno(o)t(e), van een inwonend kind of pleegkind, van 
  inwonende ouders of inwonende schoonouders van de werknemer; 
 b. gedurende twee dagen of diensten bij overlijden of begrafenis/crematie van een 
  van zijn ouders of een niet onder a genoemd kind; 
 c. gedurende een dag of dienst op de dag van de begrafenis/crematie van een 
  grootouder van de werknemer of van diens echtgeno(o)t(e), kleinkind, broer en 
  zuster; 
 d. gedurende een dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer en gedurende 
  twee dagen of diensten bij zijn huwelijk; 
 e. gedurende een dag of dienst bij huwelijk van een kind, broer, zuster, ouder; 
 f. gedurende een dag of dienst bij 25-, 40-, 50- en  60-jarig huwelijk van de werk- 
  nemer of diens ouders of grootouders; 
 g. gedurende twee dagen of diensten bij bevalling van de echtgenote als kraamverlof; 
 h. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een 
  maximum van twee dagen of diensten, wanneer de werknemer ten gevolge van 
  de vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens de wet persoonlijk 
  opgelegde verplichting verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in 
  zijn vrije tijd kan geschieden. Het periode-inkomen wordt doorbetaald onder 
  aftrek van alle vergoedingen die van derden verkregen kunnen worden; 
 i. gedurende een dag of dienst bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de 
  werknemer; 
 j. gedurende een dag of dienst bij de Grote Professie van een kind, pleegkind, 
  broer, zuster van de werknemer en gedurende een dag of dienst bij 
  Priesterwijding van een zoon of broer van de werknemer; 
 k. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een 
  maximum van 2 uur voor het noodzakelijk bezoek aan dokter, bloed geven en 
  tot een maximum van een halve dag aan specialist, voor zover dit niet in de 
  vrije tijd van de werknemer kan geschieden. De werkgever kan in uitzonderings- 
  gevallen langer verzuim toestaan. 
  Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het periode-inkomen plaats. 
 l. de werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn mening 
  toelaten, op verzoek van de vakvereniging, waarvan de betrokken werknemer 
  lid is, aan een werknemer doorbetaald verlof toekennen in de navolgende 
  gevallen: 
  1.  het als officieel afgevaardigde deelnemen aan een bijeenkomst van het 

  bondscongres, de bondsraad, een regiovergadering, een bedrijfs(groeps)con- 
  ferentie of andere daarmee vergelijkbare in de statuten van de vakvereniging 
  opgenomen organen, voor zover opgenomen in de door de vakvereniging ter 
  beschikking van de werkgever te stellen lijst; 

  2.  het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- 
of scholingsbijeenkomst. 

Het verzoek om vrijaf voor een van de hiervoor onder 1 en 2 bedoelde activi- 
teiten zal door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever 
worden ingediend. Het doorbetaalde verlof zal totaal per vakvereniging ten 
hoogste 5 dagen bedragen. 

m. de vrouwelijke werknemer heeft vanaf de 6
e
 week voor de vermoedelijke datum 
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 van de bevalling recht op verlof. De vrouwelijke werknemer heeft evenzo recht op 
 bevallingsverlof gedurende een periode van 10 weken na de bevalling, mits  
 het dienstverband wordt gecontinueerd. De vrouwelijke werknemer kan in  
 overleg met de werkgever het zwangerschapsverlof verschuiven naar de periode 
 aansluitend op het wettelijke bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof dient in 
 ieder geval vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te gaan. 
 Uitsluitend feitelijk gewerkte dagen kunnen worden verschoven. 
 
 

Artikel 25 a 
 
Wet Arbeid en Zorg 
 
Buiten de in artikel 25 genoemde gevallen, kan de werkgever de werknemer, op diens  
verzoek, verlof met behoud van periode-inkomen verlenen, indien persoonlijke  
omstandigheden van dringende aard dit naar het oordeel van de werkgever rechtvaardigen.  
 
Werkgever respecteert hetgeen in de Wet Arbeid en Zorg is bepaald ten aanzien van het  
kortdurend zorgverlof. Het betreft hier maximaal twee maal het aantal uren dat normaal  
gesproken door de werknemer wordt gewerkt in een week tegen betaling van 70% per 12  
maanden. 
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Artikel 26 
 
ZON- EN FEESTDAGEN 
 
1.   Onder feestdagen wordt in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 
 nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen, de 
 beide kerstdagen, de door de overheid aangewezen dag ter viering van Koninginne- 
 dag alsmede de Bevrijdingsdag in de zogenoemde lustrumjaren conform het advies 
 van de Stichting van de Arbeid. 
 
2. Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze collectieve 
 arbeidsovereenkomst worden de zon- en feestdagen geacht een tijdvak van 24 aan- 
 eengesloten uren te omvatten. 
 
3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in ploegendienst 
 betreft volgens het geldende dienstrooster. 
 
4. Indien op een op maandag tot en met vrijdag vallende feestdag niet wordt gewerkt, 
 wordt het inkomen over die feestdag normaal doorbetaald. 
 
 
Artikel 27 
   
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
1. Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid gedurende het eerste en tweede ziektejaar: 
 

De hoogte van de loondoorbetaling bedraagt de eerste zes maanden van arbeidson- 
geschiktheid 100%; de tweede zes maanden 95%, de derde zes maanden 90% en de  
laatste zes maanden 85%. 
Werknemers die in de regeling voor duurzaam en volledig arbeidsongeschiktheid komen,  
dan wel arbeidsongeschikt zijn wegens bedrijfsongeval, krijgen hun periode-inkomen over  
het eerste en tweede ziektejaar gerepareerd tot 100%. Gewerkte uren, ook op arbeids- 
therapeutische basis, worden à 100% betaald. 
Voor zover fiscaal is toegestaan wordt gedurende het eerste en tweede ziektejaar over  
100% van het salaris pensioen opgebouwd. 
 

2. Aanvullingsregeling derde ziektejaar en verder 
Werknemers, voorzover in dienst van werkgever, die op basis van de indeling door het  
UWV in de categorie vallen van minder dan 35% arbeidsongeschikt krijgen een toeslag  
op hun nieuwe periode inkomen. Deze toeslag bedraagt 80% van het verschil tussen het  
oude en het nieuwe periode inkomen gedurende het derde ziektejaar; 70% van het verschil  
gedurende het vierde ziektejaar en 60% van het verschil gedurende het vijfde ziektejaar. 
 
Werknemers die op basis van de indeling door het UWV in de categorie vallen van 35% – 80%  
arbeidsongeschiktheid krijgen gedurende het derde tot en met het zevende jaar van arbeidson- 
geschiktheid een aanvulling van 5% van het oude periode inkomen.  
 

 
 
 
 
3. Overige afspraken 

a. Werkgever spant zich maximaal in om werknemers, ook diegenen die langdurig minder  
dan 35% arbeidsongeschikt zijn, naar verdiencapaciteit te re-integreren. Werknemers  
waarbij de re-integratie niet leidt tot in- of externe herplaatsing kunnen voor ontslag  
worden voorgedragen. Werkgever overlegt aan de OR de geleverde inspanningen  
m.b.t. de herplaatsing en bespreekt dit ook in periodiek overleg met de vakbond.  

 
b. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en een WAO krijgen, en middels  

een herkeuring voor een groter deel arbeidsgeschikt worden verklaard, zullen conform  
de afspraken in het kader van de WIA worden behandeld. 

 
c. Werknemers die voor de gedeeltelijk resterende verdiencapaciteit werkzaam zijn bij  

werkgever worden voor de gehele resterende verdiencapaciteit betaald. 
 

d. Werkgever overlegt periodiek met de OR over de herplaatsingsinspanningen.  
Individuele gevallen worden niet besproken. 

 
e. Indien in het kader van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer een  

aanbod tot passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie  
trachten een aanbod tot passend werk te doen, rekening houdend met opleiding,  
ervaring en vaardigheden van de werknemer. Indien de werknemer een passend  
aanbod niet aanvaardt, dan zal de werkgever het loon van de werknemer door- 

   betalen, mits de werknemer binnen 3 werkdagen na weigering een  second opinion aanvraagt. 
 

 f. De in dit lid bedoelde bovenwettelijke uitkeringen of aanvullingen worden 
beëindigd wanneer de dienstbetrekking met de werknemer eindigt en worden niet  
toegekend aan werknemers van 65 jaar en ouder. 

 



 

- 24 - 

4. Geen aanvulling op uitkeringen 
 De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullende uitkeringen 
 of aanvullingen te weigeren of in te trekken ten aanzien van de werknemer die: 
 a. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmaatregelen dan 
  wel de voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt; 

b. misbruik maakt van deze voorzieningen; 
 c. de controlevoorschriften met betrekking tot ziekte overtreedt; 
 d. door opzet of grove schuld arbeidsongeschikt is geworden; 
 e. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een lichaamsgebrek waarover hij 
  bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever valse inlichtingen heeft 
  gegeven. 
 
5. Schadevordering op derden 
 Het bepaalde in lid 2 is niet van kracht indien en voor zover de werknemer met 
 betrekking tot zijn arbeidsongeschiktheid jegens een of meer derden een vordering 
 tot schadevergoeding wegens salarisderving kan doen gelden. 
 Indien en voor zover de werknemer zijn recht op schadevergoeding als hiervoor 
 bedoeld ter hoogte van het bedrag van de in lid 2 van dit artikel geregelde boven- 
 wettelijke uitkeringen aan de werkgever overdraagt, zal de werkgever aan de werk- 
 nemer voorschotten uitkeren ter hoogte van de aanvullende uitkeringen, welke de 
 werknemer overeenkomstig het bepaalde in dit artikel van hem zou hebben moeten 
 ontvangen, als hij geen vordering tot schadevergoeding jegens derden had gehad. 
 De op deze wijze door de werknemer genoten voorschotten zullen worden verre- 
 kend met wat de werkgever van de derde(n) als schadevergoeding ontvangt. 
 
 
Artikel 28 
 
UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
 
1. Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdens- 
 uitkering worden verstrekt. 
 
2. Deze uitkering is gelijk aan het bedrag van het periode-inkomen, vermeerderd met 
 8% vakantietoeslag, dat de werknemer zou hebben ontvangen over het resterende 
 deel van de kalendermaand waarin het overlijden plaatsvond plus de twee 
 daaropvolgende kalendermaanden. 
 Op dit bedrag wordt in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen bij 
 overlijden van de werknemer toekomt op grond van de Ziektewet en de Wet op de 
 Arbeidsongeschiktheidsverzekering/WIA. 
 
3. De werkgever is geen uitkering verschuldigd, indien door toedoen van de werk- 
 nemer geen aanspraak bestaat op een uitkering op grond van de sociale verzeke- 
 ringswetten als hiervoor genoemd in lid 2. 
 
4. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan: 
 a. de langstlevende der echtgenoten, mits zij niet duurzaam gescheiden leefden; 
 b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leef- 
  den: de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen. 
 
Voor de toepassing van dit artikel wordt mede als echtgenoot aangemerkt de niet met 
de werknemer gehuwde persoon van verschillend of gelijk geslacht met wie duurzaam 
een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, tenzij het betreft een persoon met wie 
bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. 
Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, indien twee ongehuwde 
personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage  
leveren in de kosten van huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging 
voorzien. 
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HOOFDSTUK VII 
 

Scholing 
 
Artikel 29 
 
SCHOLING 
 
Scholing is in het gezamenlijk belang van de werkgever en werknemer. Voor de werk- 
gever om adequaat opgeleid personeel te behouden, voor de werknemer om zich te  
ontplooien, mee te gaan in de ontwikkelingen van de organisatie en zijn positie op de 
arbeidsmarkt te verstevigen. Hiertoe zal de werkgever jaarlijks een opleidingsplan aan 
de ondernemingsraad overleggen welk samengesteld wordt uit enerzijds de wensen en 
behoefte van de werkgever, anderzijds de individuele behoefte van de werknemer. 
Dit laatste komt naar voren door middel van functioneringsgesprekken waarbij scholing 
een apart onderwerp van gesprek is. 
 
Uitgangspunten: 
- Indien de scholing voortvloeit uit de verplichtingen voor de werkgever waarbij de 
 werknemer geschoold wordt om in zijn huidige functie te kunnen blijven functioneren, 
 zijn kosten en tijd voor rekening van werkgever. 
- Waar gezamenlijk belang aan de orde is, zijn de kosten van de scholing voor reke- 
 ning van de werkgever en is de benodigde tijd voor rekening van werknemer tot een   
 maximum van 5 dagen per jaar. 
 
De vakorganisaties zullen gedurende het periodiek overleg worden geïnformeerd over 
de stand van zaken inzake de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten betreffende 
scholing. 
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HOOFDSTUK VIII 
 

Oudere werknemers 
 
Artikel 30 
 
BIJZONDERE BEPALINGEN 
 
1. a. Indeling in een lagere salarisgroep 
 Indien een werknemer, om hem niet toe te rekenen redenen, wordt overgeplaatst 
 naar een lagere salarisgroep, behoudt de werknemer die de leeftijd van 55 jaar 
 heeft bereikt, de salarisgroep die behoort bij zijn vroegere functie. 
 
 b. Afbouw van ploegentoeslagen 

 Indien men 55 jaar of ouder is worden toeslagen niet afgebouwd als er sprake is 
 van een aaneengesloten periode langer dan 5 jaar waarover toeslag is genoten. 

 Voor medewerkers in ploegendienst bestaat er de mogelijkheid om op 55-jarige 
 leeftijd, mits minimaal 5 jaar aaneengesloten in ploegendienst werkzaam, één van 
 de volgende keuzes te maken: 

  1. Tot 60 jaar in volledige ploegendienst waarna gedurende 2 jaar, bijvoorbeeld vanaf  
60 tot 62 jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de pensioendatum langdurig verlof  
wordt opgenomen op basis van 80% van het laatstverdiende periode-inkomen.  
Werknemer verplicht zich om, voordat hij van de regeling gebruik- maakt, zijn  
pensioneringsdatum met werkgever overeen te komen.  

  2.  Vanaf 7 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de pensionering van werknemer 4 jaar  
4 dagen per week in ploegendienst en vanaf 3 jaar direct voorafgaande aan de  
pensioneringsdatum van werknemer 3 dagen per week in ploegendienst tegen  
het volledige salaris. In de 3-ploegendienst kunnen maximaal 5 deelnemers  
gebruikmaken van deze regeling. De werknemers die in aanmerking komen om  
gebruik te kunnen maken van deze regeling, maar als gevolg van de maximering  
dit moeten uitstellen, sparen de niet benutte vrije dagen om eerder, direct voorafgaand  
aan de pensionering te stoppen met werken. De tweede dag korter werken wordt  
eveneens gespaard en niet genoten. Ook deze dagen worden aan het eind, direct  
voorafgaand aan de pensionering, genoten. De werknemer die er voor kiest om van  
deze regeling gebruik te maken, verbindt zich jegens werkgever tot eerder stoppen  
met werken op de vooraf berekende datum.  

 
 Indien men gebruik wil maken van één van de keuzemogelijkheden dient dit schriftelijk 

3 maanden vooraf te worden aangevraagd. Van de regeling kan enkel gebruik gemaakt  
worden als aansluitend het ouderdomspensioen wordt genoten en indien dit voor de leeftijd  
van 65 jaar is dient dit minimaal 80% te zijn. 

 Indien de werknemer besluit om toch later uit te treden dan vooraf is overeengekomen,  
       dan vindt er geen compensatie plaats. 
 De opbouw van pensioen vindt plaats op basis van 100%. De opbouw van verlof en 
 ATV vindt plaats naar rato van de gewerkte uren. 
 Extra vakantiedagen i.v.m. leeftijd blijven gehandhaafd indien men arbeid verricht. 

Indien werknemer eerder dan met 65 jaar met pensioen gaat dient de ouderdomspensioen- 
uitkering tot 65 jaar ten minste 80% te bedragen van zijn gemiddelde inkomen. 
Aan de pensioenverzekeraar kan een opgave gevraagd worden met betrekking tot verwachte  
uitkeringshoogte bij eerder uittreden dan op 65 jaar. De verstrekte opgave is evenwel slechts  
een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 
2. Vrije uren voor oudere werknemers 
 De werknemer die de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, kan op zijn verzoek per 
 kwartaal extra vrije uren opnemen met inachtneming van de volgende regels: 
 a. De beschikbare vrije uren bedragen voor de werknemer, voor wie de normale 
  arbeidsduur van toepassing is en die op de eerste dag van het kwartaal de 
  leeftijd van: 
  62 jaar heeft bereikt: 26 uren per kwartaal 
  63 jaar heeft bereikt: 52 uren per kwartaal 
  64 jaar heeft bereikt: 104 uren per kwartaal 
 b. De werknemer ontvangt over de opgenomen vrije uren 85% van zijn inkomen 
  per uur. Voor de toepassing van dit artikellid wordt het inkomen per uur vastge- 
  steld op basis van het periode-inkomen. 
 c. Gebruikmaken van deze regeling heeft geen gevolgen voor de opbouw van 
  vakantie- en pensioenrechten, voor de aanspraak op vakantietoeslag en de 
  extra uitkering en evenmin voor de uitkeringen en aanvullingen bij arbeids- 
  ongeschiktheid. 
 d. De werknemer die zijn extra vrije tijd wenst op te nemen, dient dit in overleg 
  met de werkgever vast te stellen hetzij in dagen of diensten, hetzij in uren en 
  wel: 
  1. voor de aanvang van elk kwartaal; 
  2. als het onder 1 gestelde niet mogelijk is ten gevolge van arbeidsonge- 
    schiktheid, op de eerste dag van zijn werkhervatting; 
  3. als het onder 1 gestelde niet mogelijk is omdat de dienstbetrekking in het 
    desbetreffende kwartaal aanvangt, op de dag waarop met werken wordt 
    begonnen. 
    Indien over de vaststelling geen overeenstemming wordt bereikt, stelt de 
    werkgever de vrije tijd vast, waarbij zoveel mogelijk met de wensen van de 
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    werknemer rekening wordt gehouden. 
 e. Een werknemer die in een kwartaal gemiddeld minder dan de normale arbeids- 
  duur doch meer dan 30 uur per week werkt, heeft aanspraak op een proportio- 
  neel deel van het in lid 3a genoemde aantal uren. 
  Een werknemer die in een kwartaal gemiddeld 30 uur of minder per week 
  werkt, heeft geen aanspraak op extra vrije uren. 
 f. Indien voor de aanvang van het kwartaal vaststaat dat de dienstbetrekking in 
  dat kwartaal zal worden beëindigd, worden de beschikbare vrije uren naar 
  evenredigheid vastgesteld. 
 g. In de in lid 3 onder d2 en 3 bedoelde gevallen wordt het aantal vrije uren vast- 
  gesteld in evenredigheid tot het resterende gedeelte van het lopende kwartaal. 
 h. In geval van arbeidsongeschiktheid zal de betrokken werknemer de reeds vast- 
  gestelde, doch niet opgenomen vrije uren niet alsnog kunnen opnemen, ook 
  niet als dit nog in hetzelfde kwartaal zou kunnen gebeuren. 
 i. Vrije uren kunnen uitsluitend in het desbetreffende kwartaal worden  
  opgenomen. 
 j. Niet opgenomen vrije uren vervallen en mogen niet worden vervangen door 
  een uitkering in geld, ook niet bij beëindiging van de dienstbetrekking. 
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HOOFDSTUK IX 
 

Slotbepalingen 
 
Artikel 31 
 
TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN 
 
1. In geval van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economische ver- 
 houdingen in Nederland, zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze collec- 
 tieve arbeidsovereenkomst wijzigingen in de salarisbepalingen aan de orde te 
 stellen. 
 
2. In geval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad 
 sprake is van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economische ver- 
 houdingen in Nederland, zal over deze vraag binnen 4 weken een advies aan de 
 Stichting van de Arbeid worden gevraagd, dat partijen zal binden. 
 
3. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden, nadat deze aan de 
 orde zijn gesteld, geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij welke de wijzi- 
 gingen heeft voorgesteld, gerechtigd deze collectieve arbeidsovereenkomst met 
 een termijn van een maand per aangetekend schrijven aan alle overige partijen op 
 te zeggen. 
 
 
 
Artikel 32 
 
OVERIGE AFSPRAKEN 
 
1. Vakbondscontributie  

Werknemers kunnen hun vakbondscontributie via het loon betalen. Deze betaling  
kan geschieden in dagen en in loon. In het geval van loon dient deze betaling ineens  
het volledige jaarbedrag te zijn. 

 
2. Werkgeversbijdrage  

De werkgeversbijdrage wordt gecontinueerd volgens de AWVN-bijdrageregeling. 
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Artikel 33 
 
DUUR VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 april 2009 en eindigt per  
31 maart 2010 van rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist.  
 
 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen: 
 
 
Partijen ter ene zijde   Partijen ter andere zijde 
 
 
 
CNC Grondstoffen B.V.   FNV Bondgenoten te Utrecht 
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BIJLAGE I 
 

FUNCTIE-INDELINGSLIJST 
 

Loongroep I: 0 t/m 39 punt - ORBA 
 
     Medewerker huishoudelijke dienst B 
 
 
Loongroep II: 40 t/m 59 - punt ORBA 
      
     medewerker huishoudelijke dienst A 
      
      
Loongroep III: 60 t/m 79 - punt ORBA 
 
     Operator 
     Volzetter 
     Laadschopmachinist 
     Magazijnmedewerker 
     Ondersteunend administratief medewerker  
     Productiemedewerker mengfabriek A 
 
 
Loongroep IV: 80 t/m 99 - punt ORBA 
 
     Administratief medewerker verkoopbinnendienst 
     Automonteur rollend materieel 
     Productiemedewerker mengfabriek B 
     Procesoperator 
     Chauffeur compost zonder vulmachine 
     Chauffeur vrachtwagen aanvoer paardenmest met kraan 
     Chauffeur vrachtwagen aanvoer paardenmest (zonder kraan) 
     Chauffeur containerwagen 
     Chauffeur vrachtwagen dekaarde 
     Laadmeester dekaarde 
     Laborant 
     Monteur werktuigbouw 
     Telefoniste/receptioniste 
      
 
Loongroep V: 100 t/m 119 - punt ORBA 
      
     Administratief medewerker 
     Allround monteur werktuigbouw 
     Allround procesoperator 
     Assistent dagplanner 
     Elektromonteur 
     Laborant + 
     Medewerkster secretariaat 
     Magazijnbeheerder 
     Terreinshovelmachinist 
 
 
Loongroep VI: 120 t/m 139 - punt ORBA 
 
     Allround automonteur rollend materieel 
     Voorman operator 
     Allround elektromonteur 
     Medewerker bedrijfsbureau 
     Planner Quality Products 
     GVA-machinist 
 
      

Loongroep VII: 140 t/m 159 - punt ORBA 
      
     Allround administratief medewerker 
     Besturingstechnicus/allround elektromonteur 
     Dagplanner 
     Medewerker verkoopbinnendienst 
     Ploegchef/-operator (PCO)  
     4-weken planner 
     Applicatiebeheerder/programmeur  
 
 
Loongroep VIII: 160 t/m 179 - punt ORBA 
 
 ` `   Coördinator GVA/paardenmest 
     Proces Product Coördinator 
     Kwaliteitscoördinator 
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     Managementassistente 
     Salarisadministrateur 
     Vervoerscoördinator 
     Werkvoorbereider/planner 
 
 
Loongroep IX: 180 t/m 209 - punt ORBA 
 
     Engineer E&W 
     Hoofd verkoopbinnendienst 
     Arbo & Milieu coördinator 
     Systeem-/netwerkbeheerder 
     Vervoerscoördinator/assistent hoofd logistiek 
     Coördinator Quality Products 
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BIJLAGE IIA 
 
LOONSCHALEN PER 1 JANUARI 2010 PER 4 WEKEN VOLWASSENEN 
 
Verhoging + 1,15%  bedragen in euro’s 

Functie
jaar 

I II III IV V VI VII VIII IX 

0 1766 1802 1853 1923 2014 2128 2268 2436 2642 

1 1795 1838 1893 1962 2059 2180 2330 2503 2721 

2 1829 1877 1931 2003 2103 2232 2391 2573 2803 

3 1862 1914 1969 2041 2145 2285 2454 2644 2881 

4 1893 1954 2011 2081 2192 2339 2514 2712 2962 

5  1992 2051 2120 2232 2391 2576 2782 3043 

6   2088 2161 2278 2445 2636 2850 3123 

7      2495 2698 2916 3200 

8         2988 3282 

9          3361 
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BIJLAGE IIB 
 
LOONSCHALEN PER 1 JANUARI 2010 PER 4 WEKEN       JEUGDIGEN 
 
Verhoging + 1,15%  bedragen in euro’s 

Leeftijd I II III IV V VI VII VIII IX 

17 1059         

18 1235 1362        

19 1414 1511 1622       

20 1589 1657 1738 1794      

21 1766 1802 1853 1862 1927     

22    1923 1969 2014    

23     2014 2069 2145   

24      2128 2206 2308  

25       2268 2372 2497 

26        2436 2571 

27         2642 
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BIJLAGE III 

 
BEROEPSPROCEDURE FUNCTIEWAARDERING 
 
1. De werknemer dient zijn bezwaar eerst schriftelijk in bij de afdeling personeels- 
 zaken, nadat hij hierover overleg heeft gepleegd met zijn naaste chef. 
 De bezwaren dienen zoveel mogelijk door argumenten (o.a. uitbreiding van 
 werkzaamheden, onjuiste functieomschrijving enz.) te worden ondersteund. 
 De werkgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van het bezwaar van de 
 werknemer. 
 
2. Indien de onder 1 aangegeven weg niet binnen 3 maanden leidt tot een bevredi- 
 gende oplossing, kan de werknemer zijn bezwaar voorleggen aan de vakvereni- 
 ging waarbij hij is aangesloten. In overleg met de betrokken werknemer kan het 
 bezwaar worden voorgelegd aan de functiewaarderingsdeskundigen van de 
 vakverenigingen. 
 Deze nemen het bezwaar in behandeling en stellen een onderzoek in, waarbij de 
 deskundigen functiewaardering van de werkgever aanwezig zijn. 
 De deskundigen functiewaardering van de werkgever en die van de vakvereni- 
 gingen overleggen gezamenlijk met de betrokken werknemer en de werkgever 
 en doen dan een bindende uitspraak. 
 
3. Bovengenoemde procedure geldt in principe voor georganiseerde werknemers. 
 Voor niet georganiseerde werknemers geldt dezelfde procedure, met dien verstan- 
 de dat het bezwaar, vermeld onder punt 2, wordt ingediend bij de bestuurder van 
 de onderneming. 
 De bestuurder kan zich bij de behandeling van het betrokken bezwaar laten 
 adviseren door een externe deskundige functiewaardering. 
 
4. 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. 
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BIJLAGE IV 
 
VERGOEDING VOOR VUIL EN ONAANGENAAM WERK 
 
1. De regeling 
 Voor een vergoeding komen in aanmerking de werknemers die ingedeeld zijn in 
 een functie zoals vermeld in lid 3. 
 De vergoeding wordt gegeven als een toeslag over alleen de gewerkte dagen; 
 over vakantiedagen, (ziekte-)verzuimdagen e.d. vindt derhalve geen vergoeding 
 plaats. 
 
 De toeslag is belast voor sociale premies en in te houden loonbelasting. 
 
 De toeslag wordt buiten beschouwing gelaten voor de berekening van andere 
 toeslagen zoals vakantietoeslag, overwerktoeslag, ploegendiensttoeslag, 
 eindejaarsuitkering e.d. 
 
 Betaling geschiedt overeenkomstig de periode waarover overwerk wordt berekend. 
 
2. De toeslag 
 De vergoeding voor vuil en onaangenaam werk kent 3 groepen, waarin de functies 
 die voor een toeslag in aanmerking komen, zijn ingedeeld. 
 
 De bruto-toeslag bedraagt in: 
 
 Groep I:   € 1,36 per gewerkte dag 
 Groep II:  € 0,91 per gewerkte dag 
 Groep III: € 0,45 per gewerkte dag 

Deze toeslag is ook van toepassing op werknemers uit de dagdienst  die invallen op  
functies als bedoeld bij de groepsindeling, zoals hieronder vermeld. 

 Tevens geldt vanaf 1 april 1998 voor medewerkers in de IVC een extra vergoeding van 
 € 4,54 bruto per gewerkte dag, voor elke dag waarbij de buitentemperatuur warmer is  
 dan 25°C. 
 Bij ploegendienst geldt een gelijke regeling als bij feestdagentoeslag. 
 
3. De groepsindeling 
 

Groep 1  Groep 2                           Groep 3 
    
Medewerkers meng/IVC Medewerkers tunnelbedrijven         PCO's tunnelbedrijven 
Monteurs IVC  Monteurs tunnelbedrijven         Monteurs overig 
Medewerkers dekaarde  Laboranten           
     PCO's meng/IVC           
     GVA-machinisten 
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BIJLAGE V 
 
REISKOSTENREGELING 
 
De vergoeding bedraagt € 0.19 per kilometer bij een woon-werk afstand tot maximaal  
20 kilometer enkele reis. De woon-werk afstand wordt berekend op basis van postcode  
en huisnummer volgens het programma “routenet.nl”. 
De vergoeding voor zakelijke kilometers, gereden met privé auto worden vergoed à € 0,28  
netto per kilometer.
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BIJLAGE VI 
 
CHAUFFEURSREGLEMENT CNC  
 
In afwijking van het terzake in de CAO bepaalde gelden voor de vrachtautochauffeurs  
van CNC de onderstaande regelingen c.q. nadere toevoegingen. 
 
1. Functieloon 

Het functieloon is gebaseerd op 152 diensturen per 4 weken, waarbij als diensturen  
worden aangemerkt: 

 rijtijden 

 laden en lossen 

 bediening van kranen en vulmachines 

 wachttijden 

 grensformaliteiten 

 onderhoud 

 eventuele assistentie in de garage 

 overige functioneel gebonden werkzaamheden 
 
2. Functie-indeling 
 Het schaalsalaris is afhankelijk van functiegroepindeling zoals vermeld in bijlage I. 
 
3. Overwerk 
 Overuren zijn de uren, niet liggend op zaterdag of zondag, waarmede in dagdienst 
 de diensttijd van 8 uur per dag c.q. 40 uur per week wordt overschreden. 
 Voor de 2-ploegendienst geldt als overwerk de uren waarmee de diensttijd van 
 160 uur per 4 weken wordt overschreden. 
 
 Bij overuren geldt een toeslag van 50%.  
 
 Overwerk wordt als volgt afgerond: 
 *   0 - 15 min.: geen vergoeding 
 * 15 - 30 min.: ½ uur vergoeding 
 * 30 - 45 min.: ¾ uur vergoeding 
 * 45 - 60 min.: 1 uur vergoeding 
 

De eerste 10 overuren per week worden altijd uitbetaald. Daarna geldt de tijd-voor-tijd 
regeling, dit wil zeggen: op zijn verzoek kan een chauffeur de uren laten compenseren 
in vrije tijd met een maximum van 50 uur, terwijl de overwerktoeslag wordt uitbetaald. 
 
Indien de bedrijfsomstandigheden dit vereisen, kan het verrichten van overwerk ver- 
plicht worden. 

 
4. Weekeinde-uren op zaterdag en zondag 
 Voor weekeinde-uren op zaterdag (00.00 -18.00 uur) en zondag (zaterdag 18.00 -  
 zondag 24.00 uur) geldt een toeslag van 50%, respectievelijk 100%.  
  
 Voor diensturen op een feestdag geldt een toeslag van 200%.  
 
5. Ploegendienst 
 Voor chauffeurs die in een 2-ploegendienst rijden, geldt de regeling vergoeding 
 onaangename uren zoals vermeld onder punt 6. 
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 In de 2-ploegendienst wordt gemiddeld 40 uur per week gewerkt, van maandag 
 tot en met vrijdag zodanig echter dat in een periode van 4 weken 160 uren 
 worden gemaakt. 
 In de ochtenddienst bedraagt de arbeidsduur 45 uur en in de middagdienst 36 uur. 
 
6. Onaangename uren 
 Waar niet in ploegendienst wordt gewerkt is de normale arbeidstijd gelegen tussen 
 06.00 - 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag. 
 Per dienstuur, gemaakt na 18.00 uur en voor 06.00 uur ontvangt men een toeslag 
 van 30% van het schaalsalaris. 
 Als overuren en onaangename uren samenvallen, dan geldt de hoogste toeslag. 
 Voor de vergoeding van onaangename uren duurt de week van zondag 24.00 uur 
 tot vrijdag 24.00 uur. 
 
7. Pauze   
 Voor elke dienst (ochtend, middag, dag) wordt op de diensttijd 1 uur in mindering 
 gebracht voor pauze/rusttijd. 
 Diensttijd (uren) minus 1 uur pauze = betaaluren. 
  
8. Verblijfskosten 
 Noodzakelijk gemaakte kosten voor verblijf buiten het bedrijf (ter beoordeling van 
 de werkgever en tegen overlegging van bescheiden) worden aan de chauffeurs 
 vergoed. Voor het verstrekken van een warme maaltijd geldt de regeling zoals 
 gesteld is binnen CNC. 
 
9. Ongevallenverzekering 
 De werkgever verplicht zich ten behoeve van chauffeurs een ongevallenverzekering 
 af te sluiten die in een uitkering bij invaliditeit of overlijden voorziet. 
 
10. Koffiegeld   
 Chauffeurs kunnen in de kantine gebruikmaken van de gratis verstrekte koffie. 
 Koffiegeld wordt derhalve niet verstrekt. 
 
11. Kleding 
 Voor de chauffeurs geldt de, in de betreffende afdeling, van toepassing zijnde 
 regeling kledinggeld c.q. verstrekking van bedrijfskleding. 
 
12. Vakantie 
 De basisvakantie bedraagt 200 verlofuren per jaar. 
 
13 Wissel chauffeurs 
 Chauffeurs die ingezet worden op een auto/functie waaraan een hogere loongroep is 

verbonden, komen in aanmerking voor functiewaarneming conform artikel 9 lid 4 van de CAO. 
 
14. Overige CAO-bepalingen 
 Voor het overige zijn de CAO-bepalingen onverkort van toepassing. 
 
15. Boetes 
 Opgelegde verkeersboetes, door toedoen of eigen schuld van de chauffeur, 

worden door de werkgever niet vergoed. 
 
. 
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BIJLAGE VII 
 
REGELING PARTIEEL LEERPLICHTIGEN 
 

1. Voor een werknemer die partieel leerplichtig is, geldt dat de in artikel 7 van de CAO 
 vastgestelde normale arbeidsduur voor hem naar evenredigheid wordt verminderd met 
 het aantal uren, waarop hij aan de verplichtingen van de leerplicht voldoet. 
 
2. Over de tijd waarop een werknemer voor de vervulling van zijn wettelijke leerplicht een 

onderwijsinstelling moet bezoeken, is geen inkomen verschuldigd. Het in deze collectieve  
arbeidsovereenkomst vastgestelde inkomen alsmede het aantal vakantieuren, worden  
naar evenredigheid verminderd. 

 
3. Op de dag waarop de werknemer een onderwijsinstelling bezoekt of zou hebben 
 moeten bezoeken of van die instelling vakantie geniet, kan hij niet verplicht worden 
 in de onderneming werkzaam te zijn. 
 
4. In geval de werknemer toch op een van de in lid 3 bedoelde dagen werkt, zal hij daar- 

voor 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.  

 Het werken op een zogenaamde schooldag of een schoolvakantiedag brengt geen 
 wijziging in het berekende aantal vakantiedagen, zoals bepaald in lid 2. 
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BIJLAGE VIII    
 
REGELING KOSTENVERGOEDING VOOR INDIVIDUELE STUDIES  
 
1. Algemeen  
 1. Voor de studiekostenregeling komen in aanmerking de medewerk(st)ers met 
  een vaste aanstelling. 
 
 2. De opleiding moet in het belang zijn van het bedrijf, voor de huidige of eventuele 
  toekomstige functie van de medewerk(st)er. 
 
 3. Zowel de opleiding als de cursus zelf, de gekozen onderwijsinstelling, moeten 
  aanvaardbaar worden geacht voor het bereiken van het opleidingsdoel. 
  De aanvrager moet redelijkerwijs in staat worden geacht de studie te volgen. 
 
 4. Studievergoedingsaanvragen dienen, voorzien van het advies van het hoofd van de 
  afdeling, te worden gericht aan het hoofd personeel en organisatie. De mede- 
  werk(st)er krijgt, indien de studie past binnen de richtlijnen, een schriftelijke 
  bevestiging van de vergoedingsregeling. 
 
 5. De medewerk(st)er is verplicht desgevraagd inlichtingen over de resultaten van 
  zijn/haar studie te verstrekken. 
 
2. De vergoeding   
 Vergoeding vindt plaats van: 

 reiskosten op basis van € 0,19 per km (de variabele autokosten): 100% 

 studiekosten (leermiddelen, boeken e.d.): 100% 

 school- en cursusgelden: 100% 

 examen- en tentamenkosten (maximaal 2 keer): 100% 
 
3. Uitbetaling 
 1. De betaalde studiekosten in een schooljaar kunnen na afloop van het schooljaar 
  worden gedeclareerd. Bij duurdere studies kan in overleg bij voorschot per kwartaal 
  worden gedeclareerd. 
 
 2. De declaraties (met relevante bewijsstukken) worden ingediend bij het hoofd 
  personeel en organisatie die voor opdracht tot uitbetaling zorgdraagt. 
 
4. Terugvordering 
 1. Maximaal 100% van de verstrekte vergoeding voor de studiekosten (exclusief 
  reiskosten) kan worden teruggevorderd: 

 als de studie zonder acceptabele reden onderbroken of beëindigd wordt, of  
                   wanneer de studieresultaten niet bevredigend zijn; 

 als de dienstbetrekking tijdens de studie of binnen 1 jaar na voltooiing van  
                   deze studie, anders dan van de zijde van de CNC, wordt verbroken. 
  Na één jaar kan nog 2/3 van de verstrekte vergoeding voor studiekosten 
  (exclusief reiskosten) worden teruggevorderd. Na twee jaar bedraagt dit nog 
  1/3 van de verstrekte vergoeding. Na drie jaar vindt geen terugvordering meer 
   plaats. 
 
 2. Bij duurdere studies, dit ter beoordeling van de CNC, kan de termijn waarbinnen 
  men bij vertrek moet terugbetalen, verlengd worden. 
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5. Verzuim 
 Voor alleen het afleggen van examens van studies, waarvoor een tegemoetkoming is 
 verleend, wordt in het algemeen voor het noodzakelijk verzuim bijzonder verlof 
 toegekend. 
 
6. Studieopdrachten 
 Voor het volgen van een studie in opdracht van het bedrijf wordt als regel een 100% 
 tegemoetkoming in de kosten verstrekt. 
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BIJLAGE IX    
 
ZORGVERZEKERING 2006 
 
Bij de invoering van de zorgverzekering in 2006 kennen we twee categorieën van werknemers: 

 Werknemers, die voorheen particulier waren verzekerd; 

 Werknemers, die voorheen ziekenfonds waren verzekerd. 
 
Particulieren 2005 
Uitgangspunt was de situatie per 31-12-2005. 
De verzekering werd door CNC betaald (basisverzekering 3

e
 klasse plus basis aanvullend  

verzekering plus de collectiveitsmodule). 
Een eventuele duurdere aanvullende verzekering diende door de werknemer zelf te worden  
betaald. Aan de hand van onderstaand voorbeeld wordt de berekeningsmethodiek uitgelegd. 
 
De werknemer heeft een verzekering van € 3750,12  per jaar. 
Kosten voor de werknemer 42% van € 3750,12 = €1575,05. 
Voor 2006 bedragen de kosten van deze werknemer, op basis van de situatie per 31-12-2005: 

 42% belasting van de vergoeding door de werkgever (ZVW max. € 1950,-- ) € 819,--. 

 Afhankelijk van de gezinssituatie per 31-12-2005 de kosten van de zorgverzekering voor  
2006. In dit voorbeeld een volwassene. Ook hier wordt weer de basisverzekering plus de  
basis aanvullende verzekering plus de collectiviteitsmodule vergoed. Totaal € 1060,92.  

De kosten voor deze werknemer in 2006 bedragen dus € 1879,92 (€ 819,-- plus € 1060,92) 
T.o.v. 2005 namen de kosten voor deze werknemer dus netto € 304,90 per jaar toe. 
Dit bedrag is omgerekend naar een bruto bedrag (€ 304,90/0,58 = € 524,64). 
Aan deze werknemer wordt elke 4 weken een bedrag van bruto € 40,36 vergoed. 
 
Ziekenfondsverzekerde in 2005 
De ziekenfondsverzekerde betaalde in 2005 een nominale premie aan de zorgverzekeraar en  
op zijn salaris werd een procentuele premie (ZFW) ingehouden plus de belasting over het  
werkgeversgedeelte van de ZFW. 
De werknemer betaalde aan ZFW-premie plus belasting + € 1275,-- en aan nominale premie  
+ € 500,-- (geschat). 
In 2006 betaalt hij hetzelfde bedrag als de voorheen particulier verzekerde werknemer. 
Daar waar de werknemer een niet-werkende partner heeft en/of studerende kinderen boven  
de 18 jaar, zal een aanzienlijke lastenverzwaring optreden t.o.v. 2005 omdat voorheen alleen  
de nominale premie betaald diende te worden en nu het volledige bedrag voor de zorgverzekering. 
Voor deze situaties heeft CNC een compensatieregeling opgezet. 
Uitgangspunt is de huidige polisadministratie en er is een viertal punten geformuleerd om voor 
een bijdrage in aanmerking te komen: 
1. partner zonder inkomen 
2. studerende kinderen tussen de leeftijd van 18 en 25 jaar zonder inkomen 
3. kinderen die ouder worden dan 17 jaar en voldoen aan punt 2 
4. partners die zonder inkomen komen gedurende de nieuwe verzekeringsvorm. 
 
De compensatieregeling is opnieuw afgesproken voor de looptijd van deze CAO met dien  
verstande dat ook parttimers betrokken worden bij de compensatie. 

   

 
BIJLAGE X    
 
PENSIOENREGELING INGAANDE 1 JANUARI 2006 
 
1. Algemeen  

Met ingang van 1 januari 2006 is de pensioenregeling gewijzigd, behoudens voor de  
werknemers die op 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt. Voor deze  
groep werknemers geldt de oude pensioenregeling, behalve dat voor de indexatie  
alleen nog de algemene CAO-verhogingen worden toegekend.  
 
Voor de werknemers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden, geldt dat zij 1/3

e
  

deel van de pensioenpremie betalen.  
 
De pensioenuitvoerder verwoordt alle in dit kader gemaakte afspraken in een nieuw  
pensioenreglement. 

 
2. Overgangsregeling  

Voor werknemers die op 1 januari 2006 reeds in dienst zijn van werkgever en die niet  
behoren tot de groep werknemers die al  55 jaar waren op 1 januari 2005, gelden de  
volgende afspraken: 

 

 Met ingang van 2006 wordt de eindloonregeling omgezet in een voorwaardelijk  
  geïndexeerde middelloonregeling; 

 De reeds opgebouwde prepensioenrechten worden in het ouderdomspensioen   
  ondergebracht; 

 Ouderdomspensioen gaat in op 65-jarige leeftijd, maar kan op verzoek van  
  werknemer eerder ingaan op basis van de dan opgebouwde overwaarde; 

 De overwaarde in het ouderdomspensioen wordt gecreëerd door de verlaging van 
  de franchise van € 15.170,-- (jaar 2005-red.) naar € 11.354,-- en de verhoging van 

 het opbouwpercentage van 1,75% naar 2,25%; 
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 Over de bij werkgever doorgebrachte diensttijd wordt door werkgever de niet  
  benutte fiscale ruimte (het hiervoor genoemde verschil in franchise en 0,25% van  
  het opbouwpercentage) op basis van het aantal dienstjaren ingezet voor opbouw 

van extra ouderdomspensioen. Het betreft een voorwaardelijke toezegging, hetgeen  
betekent dat de werknemer van het recht dat hierdoor ontstaat jaarlijks éénvijftiende  
deel verzilvert voorafgaand aan het moment dat de werknemer (vervroegd) met  
pensioen gaat, evenwel uiterlijk in 2020 volledig heeft verzilverd, wanneer de  
pensioendatum later is. Bij de werknemer die met (vervroegd) ouderdomspensioen  
gaat binnen de voorwaardelijke toezeggingperiode van 15 jaar en waarvan het  
toegezegde nog niet volledig is afgestort bij (vroeg)pensionering zal het resterende  
gedeelte door werkgever bij (vroeg)pensionering worden afgestort. 

    Werknemers betalen 1% van hun pensioengevend salaris aan pensioenpremie. 
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BIJLAGE XI  
 
PROTOCOLTEKSTEN BEHORENDE BIJ DE CAO INGAANDE 1 APRIL 2009 
 
 

 
 

1. Arbeidsomstandigheden 
Tijdens periodiek overleg zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de verbetering  
van de arbeidsomstandigheden worden besproken.  

 
2. Scholing  

Tijdens periodiek overleg zal de werkgever de opleidings- en scholingsinspanningen  
bespreken met de vakbond. 
 

3. Pensioendepot 
De aanwezige gelden in het depot worden aangewend voor indexatie van de pensioenen  
van zowel de actieven, voor zover deelname aan de middelloonregeling, de ingegane  
pensioenen als die van de slapers. Het depot wordt vervolgens opgeheven. Mochten er  
nieuwe stortingen vanuit de pensioenregeling komen dan wordt dit gemeld aan de  
vakvereniging teneinde te bezien op welke wijze hiermee wordt omgegaan.  
 

4. Inkomen 
Er wordt een eenmalige uitkering van € 500 bruto verstrekt in december 2009, naar  
rato van dienstverband. 


