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Tussen de ondergetekenden 
 
 

Constar International Holland (Plastics) BV 
 
als partij ter ene zijde 
 
en 
 

FNV Bondgenoten te Utrecht 

De Unie te Culemborg 
 
elk als partijen ter andere zijde 
 
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 
 
 

Artikel 1 
 

Definities 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. werkgever :  de partij ter ene zijde 
 
b. vakvereniging :  elk van de partijen ter andere zijde 
 

c. werknemer m/v : iedere persoon in dienst van de werkgever, waarvan de functie is 
ingedeeld, of gezien de aard van werkzaamheden behoort te worden 
ingedeeld, in één van de functiegroepen vermeld in bijlage 1 van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst. Als werknemer in de zin van deze 
overeenkomst wordt niet beschouwd de stagiair en vakantiewerker. 

 
d. partner : de wettelijke echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner met wie de 

werknemer blijkens een schriftelijke verklaring duurzaam samen leeft 
op eenzelfde adres 

 
e. betalingsperiode : een maand 
 
f. maand : kalendermaand 
 

g. week :  een periode van 7 etmalen, waarvan de eerste aanvangt bij het begin 
van de eerste dienst op maandagochtend 

 

h. dienstrooster :  een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemers 
normaliter hun werkzaamheden aanvangen en deze beëindigen 

 

i. normale arbeidsduur :  het gemiddeld aantal uren per week gedurende welke de werknemers 
normaliter volgens dienstrooster hun werkzaamheden verrichten 

 

j. salaris :  het salaris als bedoeld in bijlage 2, of een persoonlijk salaris conform 
artikel 7, lid 5  

 

k. maandinkomen :  het salaris, vermeerderd met eventuele ploegentoeslag en met 
eventuele structurele consignatievergoedingen als bedoeld in artikel 8 
lid 5 

 

l. ondernemingsraad  :  de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de 
Ondernemingsraden 

 

m. BW  :  Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10) 
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Artikel 2 
 

Verplichtingen van partijen ten opzichte van elkaar 
 
1. De partijen verplichten zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder trouw naar letter 

en geest te zullen nakomen en derhalve geen actie, direct of indirect, te zullen voeren of 
steunen die ten doel heeft deze overeenkomst te wijzigen en/of te beëindigen op een andere 
wijze dan is overeengekomen. 

 
2. 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. De vakverenigingen verplichten zich 
met alle hun ten dienste staande middelen het nakomen van deze overeenkomst door hun 
leden te zullen bevorderen. 

 
3. De vakverenigingen verplichten zich te zullen bevorderen dat hun leden de individuele arbeids-

overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1, zullen ondertekenen. 
 
4. De vakverenigingen verplichten zich tijdens de duur van de overeenkomst niet te zullen 

overgaan tot het uitroepen en/of ondersteunen van werkstaking in de onderneming(en) van de 
werkgever betreffende zaken die in deze overeenkomst zijn geregeld. 

 
 

Artikel 3 
 

Verplichtingen van de werkgever en de werknemer ten opzichte van elkaar 
 
1. De werkgever en de werknemer gaan met elkaar een door beiden ondertekende individuele 

arbeidsovereenkomst aan, waarbij deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing wordt 
verklaard. 

 
2. De werkgever en de werknemer zijn gehouden de orde, hygiëne en de veiligheid te bevorderen.  

De werknemer dient de terzake gegeven aanwijzingen en voorschriften na te leven, de ter 
beschikking gestelde veiligheidsmiddelen te gebruiken en zich desgevraagd periodiek medisch 
te laten keuren. 

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

werknemer te behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. 
 
4. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen 

werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed 
mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

 
5. De werknemer is gehouden, voor wat zijn werk- en rusttijd betreft, de bepalingen zoals die 

gelden voor het voor hem geldende dienstrooster in acht te nemen. 
 
6. De werknemer is gehouden ook buiten de op het dienstrooster aangegeven uren arbeid te 

verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. Werknemers die op grond 
van objectieve of medische omstandigheden geen overwerk kunnen verrichten, kunnen dit 
melden bij en voorleggen aan de werkgever. 

 
7. Indien de werknemer bij derden in loondienst werkzaam is, of als zelfstandige werkzaamheden 

uitoefent, waardoor naar het oordeel van de werkgever het verrichten van een goede 
arbeidsprestatie wordt belemmerd, kan de werkgever de werknemer het verrichten van deze 
werkzaamheden verbieden. 

  
 De werkgever is bevoegd een werknemer die dit verbod overtreedt, zonder behoud van 

inkomen te schorsen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het bedrijfsreglement 
en in geval van herhaling op staande voet te ontslaan. De werknemer die arbeidsongeschikt 
wordt als gevolg van arbeid voor derden, verliest elke aanspraak op de in artikel 13 geregelde 
aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. 
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8.  De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten gevolge van 

zijn dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting van het bedrijf, de 
grondstoffen, bewerking daarvan en de producten.  
 
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstbetrekking. Bij aanstelling of tijdens het 
dienstverband kan, indien de werkgever dit nodig oordeelt, een non-concurrentiebeding worden 
overeengekomen.  

 
9. De werknemer, die voornemens is een verbintenis jegens de overheid aan te gaan, behoeft de 

schriftelijke toestemming daartoe van de werkgever. De werknemer, die al voor de 
indiensttreding een verbintenis als bedoeld in de eerste alinea heeft aangegaan, is verplicht 
daarvan binnen 4 weken na deze datum aan de werkgever schriftelijk mededeling te doen. 

 
10. In geval de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen één of 

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

 
 

Artikel 4 
 

1. Sociaal beleid 
 
 a. Met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit respectievelijk de SER-fusie-

gedragsregels, de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Melding Collectief Ontslag 
dient de werkgever die overweegt: 

  1.  een fusie aan te gaan, 
  2.  een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of, 
  3.  de personeelsbezetting ingrijpend te herzien, 
  hierbij de sociale gevolgen te betrekken. De werkgever zal de vakverenigingen, de 

Ondernemingsraad en de betrokken werknemer inlichten over de overwogen 
maatregelen en voorts met de ondernemingsraad en de vakverenigingen de overwogen 
maatregelen alsmede de eventueel daaruit voor de betrokken werknemers 
voortvloeiende sociale gevolgen bespreken. 

 
 b. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden zal de 

werkgever alvorens een definitieve opdracht te verlenen aan een extern 
organisatiebureau om een onderzoek in te stellen betreffende de organisatie van de 
onderneming, de vakverenigingen inlichten, indien daaraan voor de betrokken 
werknemers sociale gevolgen zijn verbonden, één en ander tenzij zwaarwichtige 
bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. 

 
 c. De werkgever zal bij de aanstelling en tewerkstelling zoveel als mogelijk is gelijke kansen 

bieden aan gehandicapten en niet-gehandicapten. De werkgever zal de dienstbetrekking 
met een gehandicapte werknemer niet vanwege die handicap beëindigen. 

 
 d. De werkgever wijst elke vorm van discriminatie bij tewerkstelling af en zal zich inzetten 

om gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het arbeidsproces te bevorderen.  
  Voorts zullen vrouwelijke werknemers worden aangemoedigd om deel te nemen aan 

opleidingen, zowel intern als extern. 
 

e. De werkgever zal een beleid voeren dat seksuele intimidatie, agressie en geweld in de 
onderneming bestrijdt. In dit verband is een vertrouwenspersoon benoemd.  

  Verder zal inzake bovengenoemde de bepalingen van de Arbowet worden opgevolgd. 
 
 f. De werkgever zal, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en in samenwerking 

met de ondernemingsraad, de nodige maatregelen nemen in verband met de veiligheids- 
en milieu-hygiënische aspecten verbonden aan het productieproces. 
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 g. Het beleid van de werkgever is erop gericht om het gebruik van gevaarlijke en/of 
gezondheid bedreigende stoffen te vermijden. Eén en ander zal nader worden uitgewerkt 
in het Arbo-beleidsplan. 

 
 h. De werkgever zal voor werknemers die gebruik maken van het wettelijk recht op 

ouderschapsverlof de extra pensioenpremie, die gedurende de verlofperiode nodig is om 
de pensioenopbouw ongewijzigd voort te zetten, voor haar rekening nemen. 

     
  Indien de betrokkene dit wenst, bestaat de mogelijkheid om dit wettelijk 

ouderschapsverlof "flexibel" op te nemen, één en ander voor zover het totale volume aan 
verlof het wettelijk recht niet overstijgt, voor zover de wet dit toestaat en voor zover dit 
organisatorisch inpasbaar is. 

 
i. Een verzoek van de werknemer om in deeltijd te gaan werken zal in beginsel worden 

gehonoreerd, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht.  
 De werkgever reageert binnen een maand op een verzoek van de werknemer.  
 Indien het verzoek wordt afgewezen, dient dit schriftelijk te worden gemotiveerd.  
  Voor het werken in deeltijd zullen de volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 
  1. het werken in deeltijd geschiedt op basis van vrijwilligheid; 
  2. bepalingen van de cao gelden naar rato, tenzij anders bepaald; 
  3. werktijden worden in overleg vastgesteld; 
  4. arbeidsduur in beginsel ten minste 16 uur per week; 
  5. geen onderscheid wat betreft functieniveau, scholing en loopbaanbeleid; 
  6. in beginsel herbezetting van vrijgekomen uren. 
 
 j. Loopbaan-/opleidingsbeleid 
  De werkgever voert een loopbaan- en opleidingsbeleid dat wordt ondersteund door 

functioneringsgesprekken. In het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid zal 
tevens worden nagegaan in hoeverre en waar de organisatie mogelijkheden biedt voor 
passende functies c.q. functiewijzigingen. Het hieruit voortvloeiende opleidingsplan wordt 
jaarlijks door de werkgever opgesteld en met de betreffende ondernemingsraad 
besproken. Het volgen van bedrijfsopleidingen op verzoek van de werkgever zal zoveel 
mogelijk in werktijd plaatsvinden. Als dit echt niet mogelijk is, dan worden de 
opleidingsuren in eigen tijd niet vergoed.  

 
 k. Indien kinderen, familieleden, huisgenoten of anderen waarvoor een zorgverplichting 

bestaat ziek zijn, kan de werknemer in overleg met de werkgever verlofdagen opnemen 
indien hij dat noodzakelijk acht. In geval de werknemer vanwege de thuiszorg nog 
onvoldoende verlofdagen heeft voor een redelijke periode van aaneengesloten verlof, zal 
de werkgever naar redelijkheid en in goed overleg naar een passende oplossing zoeken. 
Indien door de thuiszorg alle verlofdagen zijn opgenomen, zal de werkgever naar 
redelijkheid en in goed overleg extra betaald verlof verlenen. 

 

2. Informatie 
 
 a. Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de Ondernemingsraden zal de 

werkgever de ondernemingsraad periodiek inlichten en raadplegen over de gehele gang 
van zaken in de onderneming in het algemeen, en meer in het bijzonder omtrent het 
gevoerde personeelsbeleid. Bij de gegevens kunnen onder andere mede worden 
betrokken: 

  1.  de personeelsbezetting en de mutaties daarin; 
  2.  programma's met betrekking tot opleiding, werkoverleg en promotie; 
  3.  aanstelling, ontslag en de mate van verzuim; 
  4.  beoordelingssystemen en overwerk. 
 
 b. Met ingang van 1996 zal een beknopt sociaal jaarverslag over het voorgaande jaar 

worden opgesteld. Dit verslag zal ten minste 14 dagen voor de bespreking in de 
ondernemingsraad ter visie van het personeel worden gelegd dan wel op aanvraag van 
een personeelslid ter beschikking worden gesteld. 
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 c. De werkgever zal de vakverenigingen ten minste éénmaal per jaar uitnodigen teneinde 
hen te informeren over de algemene gang van zaken in de onderneming, waarbij in het 
bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de werkgelegenheidsaspecten. 

 

3. Bedrijvenwerk 
 
 a. Om contacten mogelijk te maken tussen de vakverenigingen en hun leden en tussen 

deze leden onderling, alsmede om de vakverenigingen in staat te stellen gekozen leden 
van de ondernemingsraad in hun werk te ondersteunen, zal de werkgever aan de 
vakverenigingen waar mogelijk faciliteiten verlenen. 

  
 b. De faciliteiten, die de normale voortgang in het bedrijf niet mogen schaden, zullen 

bestaan uit: 
  1. het toestaan van aankondigingen op publicatieborden voor bijeenkomsten van 

bedrijfsledengroepen van de vakverenigingen; 
 
  2. het vrijaf geven, met behoud van loon, aan bestuursleden van een 

bedrijfsledengroep, voorzover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, voor het 
bijwonen van voor hen bestemde bijeenkomsten van de vakverenigingen over 
bedrijfsaangelegenheden; 

 
  3. beschikbaarstelling - als regel buiten de werktijd - van bedrijfsruimte voor 

vergaderingen van de vakverenigingen over bedrijfsaangelegenheden; 
 
  4. beschikbaarstelling - alleen in dringende gevallen - van bedrijfsruimte binnen de 

werktijd voor contacten inzake bedrijfsaangelegenheden van bestuursleden van 
een bedrijfsledengroep met bezoldigde functionarissen van de vakverenigingen. 

 
  In de hiervoor vermelde gevallen zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met de 

werkgever. 
 

c. Ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming stelt de werkgever aan het 
bestuur van de bedrijfsledengroep een redelijk aantal uren ter beschikking, waarbij onder 
meer rekening wordt gehouden met het aantal georganiseerde werknemers.  

  Over het aantal uren dient tussen het bestuur van de bedrijfsledengroep en werkgever 
overleg plaats te vinden. 

 
 d. De werkgever zal er nauwgezet op toezien dat de werknemers die een functie in een 

vakvereniging vervullen, niet op grond daarvan in hun positie worden benadeeld en dat 
ook inzake ontslag ten aanzien van hen dezelfde maatstaven worden aangelegd als die, 
welke gelden voor werknemers, die niet met een dergelijke vakbondsfunctie zijn belast. 

 

4. Werkgelegenheid 
 

a. De werkgever zal de vakverenigingen tenminste éénmaal per jaar informeren over de 
algemene gang van zaken in de onderneming alsmede over investeringsplannen die tot 
een aanmerkelijke verandering in de bedrijfssituatie, voor zover hieraan sociale gevolgen 
en/of gevolgen voor de werkgelegenheid verbonden zijn, aanleiding kunnen geven.  

 Hierbij zal door werkgever en vakverenigingen rekening worden gehouden met de positie 
en taak van de ondernemingsraad. 

 
 b. De werkgever zal gedurende de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet 

overgaan tot gedwongen collectieve ontslagen, tenzij bijzondere omstandigheden 
ingrijpen onvermijdelijk maken. 
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1. Indien werkgever verwacht dat bepaalde ontwikkelingen de omvang van de 
werkgelegenheid in de onderneming in ernstige mate in gevaar zullen brengen, zal 
hij de vakverenigingen en de werkgeversvereniging zo spoedig mogelijk op de 
hoogte brengen en voor een gesprek uitnodigen. In dat gesprek zal werkgever de 
vakverenigingen en de werkgeversvereniging inzicht verschaffen in aard en 
mogelijke consequenties van die ontwikkelingen. Uiterlijk een week hierna zullen 
de ondernemingsraad en de werknemers hierover door de werkgever worden 
ingelicht. 

 
2. Vervolgens zal met de vakverenigingen en de werkgeversvereniging worden 

besproken welke voorgenomen maatregelen tot aanpassing van de 
personeelsbezetting binnen welk tijdsbestek dienen te worden getroffen, waarbij 
met medewerking van betrokkenen wat betreft om-, her- en bijscholing, over- en  
herplaatsing, ernaar zal worden gestreefd om gedwongen ontslagen te voorkomen.  

  Hierbij zal onder meer worden gesproken over maatregelen die de herplaatsing 
hetzij binnen het bedrijf hetzij elders kunnen bevorderen en de wijze waarop een 
en ander zal plaatsvinden. 

 
3. Voorts zal werkgever de te treffen maatregelen bespreken met de 

ondernemingsraad teneinde deze in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze naar 
voren te brengen en hierdoor (eventueel) de beslissing van de werkgever te 
beïnvloeden. Werkgever zal de resultaten van dit beraad meedelen aan de Raad 
van Commissarissen dan wel aan de daarmee vergelijkbare beleidsinstantie. 

 
4.  Indien de genoemde gevolgen voor de werknemers of een aantal werknemers zijn 

te verwachten zal werkgever in overleg met de vakvereniging en de 
werkgeversvereniging een Sociaal Plan opstellen waarin wordt aangegeven met 
welke belangen van de werknemers in het bijzonder rekening dient te worden 
gehouden en welke voorzieningen in verband daarmee kunnen worden getroffen. 

 
 c. Rekening houdend met de taak en de positie van de ondernemingsraad, alsmede 

rekening houdend met de uitgangspunten van een normale bedrijfsvoering zal: 
  1. de werkgever bij het ontstaan van vacatures binnen de onderneming, de 

werknemers in die onderneming eerst in de gelegenheid stellen hiernaar te 
solliciteren, alvorens wordt overgegaan tot een wervingsprocedure buiten de 
onderneming. Indien een interne sollicitatie leidt tot functiewijziging en daarvoor het 
volgen van een gerichte opleiding noodzakelijk wordt, zal hieraan door de 
werkgever zijn medewerking worden verleend, voor zover dit niet leidt tot een 
wezenlijke vertraging in de procedure; 

 
  2. de werkgever teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen alle 

daarvoor relevante vacatures (volledige en deeltijdvacatures en vacatures voor 
tijdelijke werkzaamheden) melden aan het desbetreffende arbeidsbureau c.q. 
afmelden; 

 
  3. de werkgever als onderdeel van het totale sociale beleid in de onderneming 

speciale aandacht schenken aan de tewerkstelling van werknemers uit de 
zogenaamde zwakke groeperingen op de arbeidsmarkt. 

 

5. Regeling werkgeversbijdrage 
 
 De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de 

tussen de AWVN, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie gesloten overeenkomst 
met betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen. Het aantal werknemers zal 
overeenkomstig de bovengenoemde overeenkomst worden vastgesteld. 
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6. Arbeidsongeschiktheid 
 

a. Ten behoeve van de (her)plaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers zal 
de werkgever met inschakeling van deskundigen onderzoek verrichten naar functies die 
geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor vervulling door gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten. 

 
b. De werkgever zal al het mogelijke doen om werknemers die gedeeltelijk 

arbeidsongeschikt zijn geworden te herplaatsen in daarvoor in aanmerking komende 
functies. Mocht blijken dat zulks niet mogelijk is, dan zal de werkgever in een zo vroeg 
mogelijk stadium en in samenwerking met externe deskundigen naar 
plaatsingsmogelijkheden elders zoeken. 

 
 c. De werkgever zal in het kader van de verzuimbestrijding een plan van aanpak 

ontwikkelen, gericht op preventie, begeleiding en reïntegratie. De VGWM-commissie c.q. 
de ondernemingsraad zal worden betrokken bij de opstelling van dit plan. 

 
  Partijen hebben de intentie om middels dit plan van aanpak een bijdrage te leveren aan 

de terugdringing van verzuim. De resultaten van de aanpak zullen periodiek met de 
onderne-mingsraad en de vakverenigingen worden besproken. 

  Indien de ontwikkeling van het ziekteverzuim daartoe aanleiding geeft, zullen CAO-
partijen op basis van een goede verzuimanalyse overleggen over te treffen maatregelen. 

 
  De keuze van de Arbodienst zal plaatsvinden na instemming van de ondernemingsraad. 

 

7. Opleiding en scholing 
  
 Van de gehele organisatie wordt een zogenaamde skill-matrix gemaakt, waarin per werknemer 

wordt aangegeven wat de aanwezige kennis, kunde en vaardigheden zijn in vergelijking met de 
voor een goede vervulling van de functie wenselijke of noodzakelijke kwaliteiten.  

 Over de bevindingen zullen ondernemingsraad en werknemers periodiek worden geïnformeerd. 
 

8. Employability 
Werkgever zal het lopende investeringsprogramma voortzetten en ook doorgaan met de 
opleidingsprogramma’s om zodoende te blijven werken aan behoud van werkgelegenheid en 
verbetering van de arbeidsmarktpositie van de werknemers. Bij de werving van nieuwe 
werknemers zal extra aandacht worden besteed aan diegenen, welke een moeilijke positie 
innemen op de arbeidsmarkt, maar wel beschikken over de noodzakelijke kwaliteiten. Constar 
stelt zich in principe open voor eventuele Wajongers, die zich melden voor een 
werkervaringsplaats en zorgt zo mogelijk voor begeleiding. 

 

 

Artikel 5 
 

Indiensttreding en ontslag 
 
1. Bij het aangaan van een dienstverband geldt wederzijds een proeftijd van 2 maanden, tenzij in 

de individuele arbeidsovereenkomst een kortere regeling wordt getroffen. 
 
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de dienstbetrekking aangegaan: 

a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur. 

 
 In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van toepassing is.  
 Indien deze vermelding ontbreekt, wordt de dienstbetrekking geacht voor onbepaalde tijd te zijn 

aan-gegaan, tenzij sprake is van een stilzwijgend voortgezette arbeidsovereenkomst als 
bedoeld in artikel 668 lid 1 BW. 
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3. Vanaf het moment dat tussen de werkgever en de werknemer: 
a. voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd in een 

periode van 36 maanden of langer met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, of 
b. meer dan 3 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben 

opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, 
geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst die is aangegaan 
voor een periode van niet langer dan 3 maanden die onmiddellijk volgt op een tussen de 
werkgever en de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst voor 3 maanden of langer. 
Artikel 668a lid 2 is niet van toepassing (opvolgende werkgevers). 
 

4. Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
a. 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 1, in welke gevallen de arbeidsovereenkomst wederzijds onmiddellijk 
kan worden beëindigd, neemt de arbeidsovereenkomst een einde door opzegging met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 672 BW onveranderd. 

 
Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdsduur. 
b. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdsduur eindigt van rechtswege, zonder dat 

opzegging vereist is op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele 
arbeidsovereenkomst, dan wel op het tijdstip bepaald op grond van artikel 667 en 668 
BW. 

 
5. Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, zal de werkgever de 

werknemer tijdig voor het tijdstip, waarop de aldus voortgezette dienstbetrekking van 
rechtswege eindigt, erop opmerkzaam maken dat de dienstbetrekking een einde neemt.  

 
6. Het bepaalde in artikel 670 BW lid 1 (opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) is voor 

werknemers, als bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel, alsmede - in voorkomende gevallen - voor 
werknemers vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd niet van toepassing. 

 
7. De dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op de 

eerste dag van de maand, waarin de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, zonder dat hiertoe 
enige opzegging is vereist. 

 
8. Het bepaalde in artikel 670 BW lid 3 (opzeggingsverbod wegens vervulling militaire dienst) is 

voor werknemers als bedoeld in lid 2 sub b niet van toepassing. 
 
9. Uitzendkrachten: 
 

a. Inzet: uitzendkrachten worden alleen ingezet bij tijdelijke pieken en ziekte. Er wordt alleen 
gebruik gemaakt van Nen-gecertificeerde uitzendbureaus.  

b. Beloning: uitzendkrachten worden vanaf dag één betaald volgens de Constar CAO. 
c.    Opeenvolgend werkgeverschap: In afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a, lid 2 BW  
        worden de verschillende uitzendovereenkomsten aangemerkt als één 
       arbeidsovereenkomst voor de gezamenlijk duur van de uitzendovereenkomsten. De 
       werknemer die na als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt te hebben direct bij de 
       werkgever in dienst treedt, begint derhalve aan de tweede ketenovereenkomst. 
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Artikel 6 
 

Dienstrooster en arbeidsduur 
 
1.  Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 
 
 a.  een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale arbeidsduur 

aangeeft van gemiddeld 40 uur per week. 
 
 b.  een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken omvat en een 

normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week. 
 
 c.  een 3-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken omvat en een 

normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week. 
 
 d.  een volcontinudienstrooster dat een periode van 5 aaneengesloten weken omvat en een 

normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 33,6 uur per week. 
 
2.  Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder 

worden geacht deel uit te maken van de in lid 1 bedoelde werkweken. 
 
3.  a.  In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen  

07.00 uur en 18.00 uur. 
 
 b.  In 2-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week gewerkt, waarbij 

de werknemers beurtelings in een ochtenddienst en een middagdienst zijn ingedeeld. 
 
 c. In 3-ploegendienst wordt normaliter gedurende 120 uren gewerkt vanaf het begin van de 

eerste dienst in de week, waarbij de werknemers beurtelings in een ochtenddienst, 
middagdienst en nachtdienst zijn ingedeeld. 

 
 d.  In de volcontinudienst wordt normaliter op alle dagen van de week gewerkt, waarbij de 

werknemers beurtelings in een ochtenddienst, middagdienst en nachtdienst zijn 
ingedeeld, afgewisseld door roostervrije dagen. 

 

4. Vaststelling dienstrooster 
 
 a. Een dienst omvat normaliter een periode van acht te werken uren. 
 
 b. Iedere werknemer ontvangt een schriftelijke mededeling waarin het van toepassing zijnde 

rooster is vermeld. 
 
 c. Wijzigingen in het van toepassing zijnde rooster zullen in principe 7 dagen van tevoren 

worden kenbaar gemaakt. 
 
 d. Algemene roosterwijzigingen worden minimaal vier weken tevoren vastgesteld in overleg 

met de ondernemingsraad. 
 
 e. Algemene roosterwijzigingen waarin zondagsarbeid is opgenomen, zullen niet worden 

ingevoerd dan na overleg met de vakverenigingen. 
 

5.  Arbeidsduurverkorting 
 

a. Voor de niet-volcontinudienst werknemers zullen, zo mogelijk in overleg met de 
betrokken werknemer, 12 roostervrije dagen c.q. diensten op jaarbasis worden 
vastgesteld. Van deze 12 roostervrije dagen kunnen maximaal 6 dagen in de vorm van 
halve dagen worden vastgesteld, waarvan 2 dagen in blokken van 2 uur kunnen worden 
opgenomen. Parttimers verwerven roostervrije dagen naar rato. 

 
b.  Op roostervrije dagen wordt door werknemers waarvoor deze zijn vastgesteld met 

behoud van inkomen niet gewerkt. 



#473727 

 12 

 
c. Eenmaal vastgestelde roostervrije dagen zijn vervallen met het verstrijken van de datum, 

tenzij op verzoek van de werkgever arbeid is verricht. In dat geval wordt in onderling 
overleg een vervangende roostervrije dag vastgesteld. 

 
d. De algemene methode voor de vaststelling van roostervrije dagen of diensten zal door de 

werkgever in overleg met de ondernemingsraad worden vastgesteld. 
 

e. Voor de niet volcontinudienst werknemers zal nationale bevrijdingsdag een roostervrije 
dag c.q. dienst zijn.  

 
 

Artikel 7 
 

Functiegroepen en salarisschalen 
 

1. Algemeen 
 

a. De functies van de werknemers zijn op basis van functiewaardering ingedeeld in 
functiegroepen. De indeling is vermeld in bijlage 1 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 2 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 gebruik maken van de in de onderneming geldende 
beroepsprocedure, zoals opgenomen in bijlage 3 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

 

2. Leeftijdschaal 
 
 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 maand, volgend op die waarin de 
werknemer zijn verjaardag heeft gevierd. 

 

3. Functiejarenschaal 
 
 De werknemer die de voor zijn salarisschaal geldende functievolwassen leeftijd heeft bereikt, 

wordt beloond volgens de functiejarenschaal. De periodiekdatum is vastgesteld op 1 januari. 
 
 De individuele toekenning kan geschieden na 6, 12 of 18 maanden. Tot het moment van 

introductie van een goed beoordelingssysteem, zullen geen periodieke verhogingen per 
periodiekdatum worden onthouden of extra worden toegekend.  

 

4. Overplaatsingen 
 
 Indien overplaatsing plaatsvindt om economische reden kan dit alleen geschieden na overleg 

met de ondernemingsraad. 
 
 Indien het bedrijfsbelang dit vereist, kan de werkgever de werknemer tijdelijk andere dan zijn 

normale werkzaamheden laten verrichten. In geval een werknemer overgeplaatst wordt naar 
een andere afdeling en/of in een andere functie, zal het onderstaande van toepassing zijn: 
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 a. Tijdelijke overplaatsingen 
  
  1. De werknemer die tijdelijk andere dan zijn normale werkzaamheden verricht, zal, 

indien voor deze werkzaamheden een hogere salaris/functiegroep geldt, het 
verschil tussen zijn normale schaalsalaris en het voor de andere werkzaamheden 
geldende schaalsalaris bijbetaald krijgen als compensatietoeslag, met ingang van 
de dag waarop de andere werkzaamheden voor het eerst verricht worden en hij 
deze hoger betaalde werkzaam-heden volgens de daaraan te stellen eisen vervult. 
Indien hij aan deze eisen nog niet voldoet, zal hij gedurende maximaal 2 maanden 
het voor hem tot dusver geldende schaalsalaris ontvangen. 

 
  2. Indien de werknemer tijdelijk werkzaamheden verricht waarvoor een hogere dan 

zijn normale salaris/functiegroep geldt, kan hij hieraan geen aanspraak ontlenen 
voor een definitieve plaatsing in deze hogere salaris/functiegroep. 

 

 b. Definitieve overplaatsingen 
 
  1. Overplaatsing op eigen verzoek 
  Indien men overplaatsing wenst naar een andere afdeling, dienstindeling, of functie 

zonder dat hierbij sprake is van medische of naar het oordeel van de bedrijfsleiding 
andere dringende redenen, dan zal men vanaf het moment dat de overplaatsing 
gerealiseerd is, ingedeeld worden in de salaris/functiegroep die overeenkomt met 
de nieuwe werkzaamheden. 

 
  2. Overplaatsing op medisch advies of in het bedrijfsbelang 
    a. Bij overplaatsing op medische indicatie en na bevestiging door een door het 

bedrijf aangewezen arts, zal men met ingang van de feitelijke 
overplaatsingsdatum ingedeeld worden in de salaris/functiegroep behorende 
bij de nieuwe werkzaamheden. 

 
   b. Indien uit het oogpunt van bedrijfsbelang overplaatsing plaatsvindt, zal men 

met ingang van de feitelijke overplaatsingsdatum ingedeeld worden in de 
salaris/functie-groep behorende bij de nieuwe werkzaamheden. 

 
   c. Heeft de overplaatsing, zoals hierboven onder a en b gesteld, tot gevolg dat 

men een lager salaris dan zijn normale salaris gaat ontvangen, dan wordt 
het verschil tussen het oude en het nieuwe salaris bijbetaald als 
compensatietoeslag.  

    Deze compensatietoeslag zal worden afgebouwd, zoals is aangegeven in de 
van kracht zijnde afbouwregeling. Na 25 dienstjaren wordt deze 
compensatietoeslag of het eventuele restant ervan niet meer afgebouwd. 

 
   d.  Heeft de overplaatsing plaats wegens reorganisatiemaatregelen en/of ter 

voorkoming van ontslag van de betrokken werknemer, dan zal, ingeval dat 
men een lager dan zijn normale bruto salaris gaat ontvangen, het verschil 
tussen het oude en het nieuwe bruto salaris gedurende een maand worden 
bijbetaald als compensatietoeslag. 

 
   e.  Is de overplaatsing noodzakelijk geworden in verband met gedragingen of 

omstandigheden, waarvoor de werknemer persoonlijk geheel 
verantwoordelijk gesteld kan worden, dan zal hetgeen onder lid 4 sub b1 
gesteld is, onverkort van toepassing zijn. 

 

 c. Afbouw compensatietoeslagen 
 
  De compensatietoeslagen zullen geleidelijk worden afgebouwd, waarvoor de volgende 

regels zullen gelden: 
 
  1. Bij de algemene verhoging van de salarisschaal zal telkens bij de aanvang van het 

contractjaar 1% van het schaalsalaris van de werknemer worden gebruikt voor de 
afbouw van de compensatietoeslag. 
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  2. Salarisverhogingen die een gevolg zijn van functiewijzigingen zullen geheel of voor 

zover nodig, gebruikt worden om de compensatietoeslag af te bouwen. 
 
  3. Het salaris van hen, die door gebreken niet meer hun oorspronkelijke functie 

kunnen vervullen, alsmede het salaris van voor de vervulling van hun functie 
mindervalide, kan door de werkgever in afwijking van het in dit artikel bepaalde, 
naar redelijkheid worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met 
eventuele uitkering krachtens de sociale verzekeringswetgeving. Bovengenoemde 
zal in overleg met de Bedrijfsvereniging plaatsvinden. 

 
5. Voor elke volle dienst of gedeelte van een dienst gedurende welke een werknemer in een 

periode niet heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder behoud van 
salaris, militaire dienst, schorsing zonder behoud van salaris, onvrijwillige werkloosheid, 
willekeurig verzuim of wegens indiensttreding of ontslag, wordt het maandinkomen met een 
evenredig deel verminderd, tenzij artikel 10 en/of 13 van toepassing is. 

 
6. De vastgestelde salarissen worden uiterlijk op de 25ste van elke maand betaalbaar gesteld. 
 

Artikel 8 

 

Bijzondere beloning 
 

1.  Algemeen 
 
 De salarissen bepaald op grond van artikel 7 worden geacht een normale beloning te zijn voor 

een normale functievervulling in dagdienst gedurende een maand. Bijzondere beloningen in de 
vorm van toeslagen op het salaris of in de vorm van incidentele extra beloningen worden 
slechts toegekend, indien een groter beroep op de werknemer wordt gedaan dan uit een 
normale functievervulling in dagdienst voortvloeit. Onder normale functievervulling worden mede 
verstaan incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of 
minder. 

 

2.  Toeslag voor het werken in ploegen 
  
 Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt op het salaris een toeslag gegeven: 
 
 a.  deze toeslag bedraagt per maand voor de: 
  -  volcontinudienst (5-ploegendienst) 28,5% van het salaris 
  -  3-ploegendienst 21 % van het salaris 
  -  2-ploegendienst 14 % van het salaris 
 
 b.  indien een werknemer niet gedurende een hele maand arbeid in ploegendienst heeft 

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

 
 c.  de werknemer die anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek wordt 

overgeplaatst naar de dagdienst of naar een met een lager percentage toeslag beloond 
dienstrooster behoudt, afhankelijk van de periode gedurende welke hij laatstelijk 
ononderbroken in ploegendienst heeft gewerkt, de navolgende percentages van het 
geldbedrag aan ploegentoeslag op het moment van overplaatsing gedurende de 
volgende periode, e.e.a. voor zover het nieuwe salaris lager is dan het oude met 
ploegentoeslag: 

 
  1.  indien hij korter dan 3 maanden in ploegendienst heeft gewerkt geldt het bepaalde 

in lid 2 b van dit artikel. 
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  2. indien hij langer dan 3 maanden doch korter dan 6 maanden in ploegendienst heeft  
   gewerkt:  

   - 100% gedurende de lopende maand. 
 

  3.  indien hij langer dan 6 maanden doch korter dan 3 jaar in ploegendienst heeft 
gewerkt: 

   - 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand. 
 
  4.  indien hij langer dan 3 jaar doch korter dan 10 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
   -  100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 
   -  80% gedurende 1 maand; 
    -  60% gedurende 1 maand; 
   -  40% gedurende 1 maand; 
   -  20% gedurende 1 maand. 
 
  5.  indien hij langer dan 10 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
   -  100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 
   -  80% gedurende 3 maanden; 
   -  60% gedurende 3 maanden; 
   -  40% gedurende 3 maanden; 
   -  20% gedurende 3 maanden. 
 
  6. Werknemers werkzaam in de ploegendienst die op grond van medische 

omstandigheden niet meer in de ploegendienst kunnen werken, hebben recht op 
een passende functie in dagdienst, indien er voor de persoon een passende 
functie te vinden is. Eén en ander met behoud van ploegentoeslag. 

 

3.  Beloning van afwijkingen van het dienstrooster 
 
  Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de normale arbeidsduur 

volgens het dienstrooster wordt overschreden, geldt de volgende regeling. 
  

a. Van overwerk is voor een parttime werknemer eerst sprake, indien deze werknemer 
meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en wanneer de 
normale arbeidsduur per dag of per week van een werknemer met een fulltime 
dienstbetrekking wordt overschreden. Eveneens is sprake van overwerk indien de 
werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en 
wanneer er wordt gewerkt op uren die liggen buiten de in artikel 6 genoemde 
dagdienstbegrenzing. Voor alle overige uren die boven de contractuele arbeidsduur 
liggen, ontvangt de deeltijdwerker een toeslag van 30% op het geldende uurloon. 
Hierdoor blijven alle overige CAO-bepalingen gerelateerd aan het contractueel 
overeengekomen arbeidsduur. 

 
b. De hiervoor bedoelde overschrijdingen van de arbeidsduur zullen, indien de bedrijfsom-

standigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, in overleg met de 
werknemer, bij voorkeur worden gecompenseerd in vrije tijd, welke binnen 90 dagen na 
de desbetreffende overschrijding moet worden opgenomen. Deze vrije tijd mag echter 
niet worden opgenomen op zaterdagen, zondagen of feestdagen. 

  
 De werkgever zal er echter naar streven, dat aan een werknemer in de volcontinudienst 

die op een roostervrije zaterdag of zondag arbeid heeft verricht de compenserende vrije 
tijd wel op zaterdag respectievelijk zondag zal worden teruggegeven. Deze regeling is 
niet van toepassing indien arbeid is verricht op al eerder vastgestelde roostervrije dagen.  
De als dan niet opgenomen vastgestelde roostervrije dag dient binnen een periode van 
90 dagen opnieuw te worden vastgesteld. 
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c.  Het inkomen voor de hier bedoelde overschrijdingen bedraagt (inclusief het doorbetaalde 
salaris over de op maandag tot en met vrijdag vallende feestdagen) de volgende 
percentages van het salaris: 

   -  uren op maandag tot en met vrijdag : 0,86%;  
  -  uren op zaterdag en zondag  : 1,16%;  
  -  uren op feestdagen  : 1,72%. 
 
  Opgenomen compenserende vrije tijd als bedoeld onder b wordt op de hiervoor 

genoemde beloning in mindering gebracht en wel:   
  -  voor uren opgenomen op maandag tot en met vrijdag : 0,58%; 
  -  voor uren opgenomen op zaterdag en zondag  : 0,86%. 
 
  De in dit lid genoemde dagen vallen samen met de kalenderdagen en lopen derhalve van 

00.00 uur tot 24.00 uur. 
 
 d.  Per maand worden de ingevolge deze collectieve arbeidsovereenkomst toegekende 

percentages getotaliseerd. 
 
 e.  De beloning van arbeid op feestdagen welke de normale arbeidsduur volgens 

dienstrooster niet overschrijdt, is geregeld in artikel 9. 
 

4.  Rusttijd 
 
 Rusttijd in de fabriek nodig geworden door overschrijding van de arbeidstijd aansluitend aan de 

normale arbeidstijd, zal tot een maximum van een half uur als zodanig worden betaald. 
 

5. Consignatie 
 
 Onder consignatie wordt verstaan, dat de werknemer van 18 jaar en ouder - in opdracht van de 

werkgever - gedurende bepaalde periode buiten het normale dienstrooster bereikbaar en 
beschikbaar is voor het verrichten van werkzaamheden om de continuïteit van het 
productieproces te waarborgen. 

 
 De geconsigneerde werknemer ontvangt daarvoor per periode van 24 uur een vergoeding van: 
 a.  1% van het functie(maand)salaris van maandag tot en met vrijdag; 
 b.  2% op zaterdag of zondag; 
 c.  4% op feestdagen. 
 
 Bij de vaststelling van de hoogte van de consignatievergoeding wordt uitgegaan van de dag 

waarop het grootste aantal uren valt. Voor een gedeelte van een 24 uur periode met een 
minimum van 8 uur geldt een pro rato betaling. 

 
 Indien de werknemer wordt opgeroepen en werk verricht, ontvangt hij naast de vergoeding voor 

consignatie de normale overwerkvergoeding, rekening houdend met 1 uur extra voor het komen 
en gaan. Gewerkte uren en het extra uur voor komen en gaan zijn in overleg te compenseren in 
tijd. 

  
 Reiskosten 
 Voor reiskosten geldt de normale kilometervergoeding conform het voor dat jaar geldende 

fiscaal forfait. 
 
 Bereikbaarheid 
 De geconsigneerde is gedurende de consignatie bereikbaar via telefoon en/of semafoon of 

anderszins, zoals vermeld op de consignatie dienstlijst en dient binnen een half uur op het 
bedrijf te kunnen zijn. 

 
 Consignatieregeling 
 De consignatieregeling is voor wat betreft consignatie- en rusttijden overeenkomstig de 

Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. 
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6. Slaapuren 
 De essentie van deze regeling is dat werknemers voldoende (nacht)rust krijgen. De werknemer 

in dagdienst, voor wie de normale arbeidsduur wordt overschreden op uren die vallen tussen 
23.00 uur en 06.00 uur, mag zijn normale arbeid (in dagdienst), die in hetzelfde etmaal zou 
worden aangevangen, zoveel later beginnen als het aantal uren van de hier bedoelde 
overschrijding, doch uiterlijk 8 uur na zijn laatste opkomst. Bij meer dan één keer opkomen 
geldt dat de betrokken werkne-mer aansluitend aan de laatste opkomst 8 uur rust in acht mag 
nemen, gerekend vanaf de aanvang een normale dagdienst. 

 
 

Artikel 9 
 

Zon- en feestdagen 
 
1.  Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 
 
 a. de algemeen erkende Christelijke feestdagen, te weten: de beide paasdagen, 

hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen en de beide kerstdagen; 
 
 b.  nieuwjaarsdag en de dagen waarop volgens aanwijzing van de overheid extra vrijaf mag 

worden verleend in verband met Koninginnedag en de nationale bevrijdingsdag; 
 

c. oudejaarsdag vanaf 17.00 uur en kerstavond vanaf 19.00 uur. 

 
2. De werknemer die voor viering van een godsdienstige feest- of gedenkdag met betrekking tot 

de eigen nationaliteit en religie tijdig een daartoe strekkend verzoek indient zal bij voorrang, voor 
zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, in de gelegenheid worden gesteld hiervoor 
vakantie op te nemen. 

 
3. Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze overeenkomst worden de 

zon- en feestdagen geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten. 
 
4. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in de volcontinudienst 

betreft volgens het geldende dienstrooster. Tijdens de kerststop hoeft geen verlof worden 
opgenomen op 24 december vanaf 19.00 uur, 25 december, 26 december, 31 december vanaf 
17.00 uur en 1 januari tot 2 januari 07.00 uur. 

 
5. Indien op een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag niet behoeft te worden gewerkt, 

wordt het maandinkomen doorbetaald. 
 
6. Werknemers in volcontinudienst, die op een feestdag arbeid verrichten, ontvangen over de 

maand waarin die feestdag valt een toeslag van 1,34 % van hun salaris per gewerkt uur.  
Indien op een ingeroosterde feestdag geen arbeid wordt verricht omdat vanwege 
bedrijfsomstandigheden opkomst door de werkgever niet noodzakelijk wordt geacht, zal geen 
verlofdag worden afgeschreven. 

 
 

Artikel 10 
 

Geoorloofd verzuim 
 
Met uitsluiting, voor zover wettelijk toegestaan, van het anders en overigens in artikel 628 en 629 b 
BW bepaalde geldt het volgende: 
 
1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 13 bepaalde van toepassing; 
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2. In de volgende gevallen waarin de werknemer de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft 

kunnen verrichten, wordt over de hieronder voor de respectievelijk bij elke dezer gevallen 
bepaalde termijnen van verlof het maandinkomen doorbetaald, mits hij zo mogelijk ten minste 
één dag tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever of diens 
gemachtigde van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis c.q. plechtigheid in het 
desbetreffende geval bijwoont: 

 
a. bij huwelijk van de werknemer in totaal 2 dagen; 
 

 b. bij verhuizing van gehuwden/ongehuwden, éénmaal per 3 jaar, 1 dag of dienst, ook 
indien betrokkene voor de eerste maal zelfstandig gaat wonen; 

 
c. huwelijksaangifte, gedurende ½ dag, tenzij de desbetreffende formaliteiten in zijn vrije tijd 

hadden kunnen geschieden; 
 

d. bij huwelijk van één van de leden van zijn/haar gezin en van bloed- en aanverwanten in 
de eerste en tweede graad (ouders, zoon, dochter, grootouders, broer, zus, kleinzoon, 
klein-dochter), gedurende 1 dag;  

   
e. bij overlijden van partner, kinderen, ouders, schoonouders, (half)broer, (half)zus, 

schoonzoon of schoondochter, van de dag van overlijden tot en met de dag van de 
begrafenis of crematie met een maximum van 4 dagen; 

  
f. bij overlijden en begrafenis of crematie van grootouders of grootouders van de partner, 

kleinkind, stiefbroer, stiefzus, zwager of schoonzus, 1 dag, tenzij de werknemer is belast 
met de organisatie van de begrafenis of crematie, dan maximaal 4 dagen; 

 
g. bij 25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer, bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk van de 

ouders of schoonouders van de werknemer en bij 50- en 60-jarig huwelijk van de 
grootouders van de werknemer, 1 dag; 

 
h. bij 12,5-, 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de werknemer, 1 dag; 

 
i. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur voor het 

noodzakelijk bezoek aan dokter c.q. specialist, voor zover dit niet in de vrije tijd van de 
werknemer kan geschieden. Bij gebleken misbruik vindt er geen doorbetaling van het 
salaris plaats; 

 
j. 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 verzuim met behoud van maandinkomen toekennen in de navolgende 
gevallen: 

 1.  het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van 
bondscongres, bondsraad, districtsvergaderingen, bedrijfsconferenties of andere 
daarmee vergelijk-bare 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 één der onder 1 en 2 van dit sublid bedoelde activiteiten zal 
door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden ingediend. 

 
3. Onbetaald verlof van lange duur 
 De werknemer kan op zijn verzoek, indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van 

de werkgever toelaten, eens in de 5 jaar gedurende een periode van 3 maanden onbetaald 
verlof opnemen. Een daartoe strekkend verzoek zal ten minste 6 maanden tevoren schriftelijk 
worden ingediend bij de werkgever. 
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Toelichting 
 
Het bepaalde in artikel 628 BW met betrekking tot de doorbetaling van het salaris is in de daar 
bedoelde gevallen van kracht. De werkgever is niet gehouden salaris door te betalen in de volgende 
gevallen: 
 
1. schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de voorwaarden als 

geregeld in het bedrijfsreglement; 
 
2. de invoering van een verkorte werkweek (een zogenaamde nul-urenweek daaronder begrepen) 

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

 
3. de voortzetting van de verkorte werkweek (een zogenaamde nul-urenweek daaronder 

begrepen), mits wanneer het betreft een verlenging die ten aanzien van de aantallen erbij 
betrokken werknemers en/of het aantal uren dat verkort zal worden gewerkt, afwijkt van de 
oorspronkelijke vergunning, de werkgever de in sub 2 genoemde procedure zal hebben gevolgd 
en wanneer het betreft een verlenging waarbij de oorspronkelijk vergunning ongewijzigd wordt 
overgenomen, hij de vakverenigingen tijdig, dat wil zeggen ten minste één week voor het ingaan 
van de verlenging daarvan mededeling doet. 

 
In de gevallen waarin het salaris moet worden doorbetaald, wordt daaronder verstaan het 
maandinkomen naar rato van het aantal gewerkt uren, tenzij partijen een afwijkende regeling treffen. 
 

Verlof voor privé-taken 

 
Bij de werkgever bestaat een regeling met betrekking tot verlof voor privé-taken. De desbetreffende 
regeling is opgenomen in het personeelshandboek. 
 
1. Calamiteitenverlof 

De werknemer kan bij zeer persoonlijke omstandigheden of door de wet/overheid opgelegde 
verplichtingen, voorzover niet geregeld in dit artikel, een beroep doen op calamiteitenverlof van 
maximaal 1 werkdag per gebeurtenis. Werkgever betaalt gedurende het verlof het salaris 
volledig door. 

 
2. Kortdurend zorgverlof 

De werknemer kan doorbetaald verlof ter hoogte van 70% van het maandinkomen opnemen 
gedurende 2 maal de arbeidsduur per week, dus maximaal 10 dagen per jaar, ten behoeve van 
de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van een (inwonend) kind tot wie de ouder in 
een familierechtelijke betrekking staat, de partner met wie werknemer samenwoont of de eigen 
ouder(s). De mogelijkheid bestaat om het bovenvermelde maandinkomen aan te vullen tot 
100% van het maandinkomen door middel van het inbrengen van vakantiedagen door de 
werknemer. 

 
3. Kraamverlof 

De werknemer heeft binnen 4 weken na de bevalling van zijn partner recht op kraamverlof van 2 
dagen of diensten. De werkgever betaalt gedurende deze 2 dagen of diensten het salaris 
volledig door. 

 
4. Adoptieverlof 
 De werknemer kan onbetaald verlof opnemen gedurende 4 aaneengesloten weken in verband 

met de adoptie van een kind dan wel bij opname in het gezin van een pleegkind.  
De werknemer heeft gedurende deze periode recht op een uitkering van 100% van het dagloon 
die via de werkgever aangevraagd wordt bij het UWV. De werkgever draagt er zorg voor, dat de 
werknemer geen schade ondervindt gedurende die periode m.b.t. loongerelateerde uitkeringen, 
vakantie- en ADV-opbouw en pensioenopbouw. 
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Spaarverlof 

 
Bij de werkgever bestaat per 1 januari 2003 een regeling met betrekking tot spaarverlof.  
De desbetreffende regeling is opgenomen in het personeelshandboek. De werknemer kan verlof 
sparen op basis van de hieronder genoemde criteria: 
 
1. Bronnen voor spaarverlof: 

a. bovenwettelijke vakantiedagen; 
b. overwerk (alleen tijd voor tijd); 
c. oud vakantiereservoir. 

 
2. Het verlof moet minimaal 6 maanden voor aanvang van het verlof worden aangevraagd. 
 
3. Het verlof dient minimaal over een aaneengesloten periode van 2 maanden opgenomen te 

worden, tenzij het zorgverlof betreft. 
 
4. Werknemer behoudt het recht om na afloop van het verlof in principe in de eigen functie terug 

te keren, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. 
 
5. Aan het einde van het jaar geeft de werknemer aan de werkgever door hoeveel dagen als 

spaarverlof worden aangemerkt. 
 
 

Artikel 11 
 

Vakantie 
 

1.  Vakantiejaar 
 
 Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 

2.  Duur van de vakantie 
 

a. Behoudens het wettelijk recht op vakantie van 20 dagen of diensten verwerft de 
werknemer per vakantiejaar een bovenwettelijk recht op een vakantie met behoud van 
salaris van 5 dagen of diensten. De werknemer in de volcontinudienst verwerft per 
vakantiejaar een bovenwettelijk recht op een vakantie met behoud van salaris van  
4 dagen of diensten. Parttimers verwerven vakantiedagen naar rato. 

 
 b.  De werknemer, voorzover niet-leerplichtig, die bij de aanvang van het vakantiejaar de 

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt heeft, in afwijking van de in lid 2a van dit artikel 
genoemde vakantierechten, per vakantiejaar recht op 2 extra dagen of diensten vakantie 
met behoud van salaris. 

 
 c. Werknemers hebben, afhankelijk van hun dienstjaren, recht op extra dagen vakantie ten 

opzichte van hetgeen in sub 2a is vastgesteld: 
  -  5 tot en met 9 dienstjaren     : 1 extra vakantiedag; 
  - 10 tot en met 14 dienstjaren : 2 extra vakantiedagen; 
  - 15 tot en met 19 dienstjaren : 5 extra vakantiedagen; 
  - 20 tot en met 24 dienstjaren : 8 extra vakantiedagen; 
  - 25 dienstjaren en langer       :11 extra vakantiedagen. 
 
  Het aantal dienstjaren op 1 januari van betreffend jaar is bepalend voor het aantal 

werkdagen of diensten vakantie. 
 
 d. De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is 

(geweest), heeft recht op een evenredig deel van de in dit artikel genoemde vakantie, 
met inachtneming van het bepaalde in lid 3. 
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3.  Berekening aantal vakantiedagen 
 
 Voor de berekening van het aantal vakantiedagen wordt een werknemer die voor of op de 15e 

van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat geacht op de eerste van die maand in 
dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten en wordt een werknemer die nà de 15e 
van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat geacht op de eerste van de navolgende 
maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten. In afwijking hiervan zal, 
indien het dienstverband korter dan één maand heeft geduurd, de werknemer een zuiver 
proportioneel recht op vakantie krijgen. 

 

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 doch niet in natura genoten 
heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel verlofdagen zonder behoud van salaris de 
werknemer aanspraak kan maken. 

 

5. Aaneengesloten vakantie 
 

a. Van de in lid 2 sub a genoemde vakantie zullen als regel zoveel dagen of diensten 
aaneengesloten worden verleend als nodig zijn voor 3 aaneengesloten kalenderweken. 

 
b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever vastgesteld na 

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

 
c. Indien de werkgever echter het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet teneinde 

gedurende die stopzetting aan alle of een deel der werknemers de aaneengesloten 
vakantiedagen te geven, moeten de betrokken werknemers gedurende het daarvoor door 
de werkgever na overleg met de ondernemingsraad aangewezen tijdvak met vakantie 
gaan. 

 

6. Overige vakantiedagen 
 

a.  De werkgever kan van de vakantiedagen ten hoogste 5 dagen als vaste vakantiedagen 
aanwijzen, welke als regel zullen worden ingezet voor de periode vanaf 24 december 
19.00 uur tot 2 januari 07.00 uur.  

b. De werknemer kan de overblijvende vakantiedagen opnemen op het tijdstip dat door hem 
wordt gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van de 
werkgever verzetten. 

 

7. Niet opgenomen vakantie 
 
 Indien vakantierechten niet voor 31 maart direct volgend op het vakantiejaar waarin zij zijn 

verworven door de werknemer zijn opgenomen (onder opnemen wordt mede begrepen het 
reserveren van vakantiedagen in het kader van de verlofspaarregeling), is de werkgever 
gerechtigd data vast te stellen waarop de werknemer deze dagen zal genieten. 

8. Het niet verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking van de werkzaamheden 

 
a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens 

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

 
 b.  1.  Het onder a bepaalde is niet van toepassing indien de werknemer zijn 

werkzaamheden niet heeft verricht wegens: 
   a. volledige arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt 

door opzet van de werknemer. Bij partiële arbeidsongeschiktheid worden 
vakantierechten naar rato opgebouwd en afgeboekt; 
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b. het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de 
landsverdediging of openbare orde, niet zijnde opkomstplicht voor eerste 
oefening; 

c. het genieten van verlof gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking 
verworven doch niet opgenomen verlof; 

d. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de 
vakvereniging van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 

e. onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 
f. zwangerschap of bevalling. 

 
  2. Vakantierechten tijdens ziekte zullen nog worden verworven over 6 maanden. In 

die gevallen waarbij sprake is van permanente arbeidsongeschiktheid en 
reïntegratie niet mogelijk blijkt, zullen vakantierechten worden verworven over  
12 maanden. 

 
3. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder 1 van dit sublid in 

meer dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der 
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 hier bedoelde 

onderbreking is het in lid 3 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 
 
 5. De verworven vakantierechten in de onder 1 van dit sublid genoemde gevallen 

vervallen, indien de dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd alvorens 
de arbeid is hervat. 

 
6. De werknemer die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet 

heeft bereikt, verwerft vakantierechten over de tijd welke hij besteedt aan het 
volgen van onderricht waartoe de werkgever hem krachtens de wet in de 
gelegenheid moet stellen. 

 

9. Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt 

verricht 
 
 a. Dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om één van de redenen 

genoemd in lid 8 sub b onder 1 alsmede in artikel 10 lid 2 sub c, d, e, f en k gelden niet 
als vakantiedagen. 

 
 b. Indien één van de onder sub a genoemde verhinderingen echter eerst intreedt tijdens 

een vastgestelde vakantiedag dient de werknemer daarvan zo spoedig mogelijk 
mededeling te doen. In dit geval zullen deze dagen niet worden aangemerkt als 

vakantiedagen. 
 

10. Vakantie bij ontslag 
 
 a. Voor het eindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer desgewenst in de 

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

 
 b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen, zal hem voor 

elke niet genoten dag een evenredig salarisbedrag worden uitbetaald. 
 
 c. Teveel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het salaris verrekend. 
 
 d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring uit 

waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van salaris welke de werknemer op 
dat tijdstip nog toekomt. 
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11. Verjaring 
 
 Vakantierechten welke niet zijn opgenomen voor het tijdstip liggend 5 jaar na de datum waarop 

deze zijn verworven, vervallen. 
 

12. Vervangende schadevergoeding 
 
 Rechten op het genieten van vakantiedagen kunnen behoudens in het in lid 10 sub b bedoelde 

geval nimmer worden vervangen door een schadevergoeding in geld. 
 

13. Uitvoeringsbepalingen 
 
 a. De werknemer die volgens rooster op zaterdag en/of zondag moet werken, kan van zijn 

vakantiedagen niet meer dan 3 zaterdagen en 3 zondagen opnemen. De werknemer die 
volgens rooster in de nacht van zondag op maandag moet werken, kan van zijn 
vakantiedagen niet meer dan 3 maal de nacht van zondag op maandag opnemen. 

 
 b. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad bepalen, dat de werknemers 

behoudens in geval van overmacht, de aanvraag voor vakantiedagen een bepaalde 
termijn voor de begeerde datum moeten indienen. 

 
 

Artikel 12 
 

Vakantietoeslag 
 
1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 
 
2. De werknemer ontvangt met de betaling van het maandinkomen over de maand mei een 

bedrag als vakantietoeslag van 8% van de som van de door de werknemer bij de werkgever in 
het vakantietoeslagjaar verdiende maandinkomen. Voor vakvolwassen werknemers met een 
volledig dienstverband gedurende het gehele vakantietoeslagjaar zal deze toeslag over mei 
2011 ten minste € 1.682,73 bedragen. 

 
3. Indien het dienstverband van een werknemer na 1 juni verbroken wordt, ontvangt hij met de 

laatste maandbetaling zijn vakantietoeslag. 
 
4. In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantieuitkeringen krachtens de sociale 

verzekeringswetten. 
 

Eindejaarsuitkering 
 
In de maand december zal aan de werknemer een eindejaarsuitkering worden gegeven van 4,5% van 
zijn feitelijke jaarinkomen.  
 
Het jaarinkomen bedraagt de som van de 12 maandsalarissen in het betreffende jaar verhoogd met 
de eventuele ploegentoeslag. De werknemer die op het moment van de uitbetaling nog géén vol jaar 
in dienst van de werkgever is, ontvangt de eindejaarsuitkering naar rato van het aantal maanden 
dienstverband.  
De werknemer die vóór het moment van uitbetaling in overleg en met toestemming van de werkgever 
de dienstbetrekking verbreekt, ontvangt een proportioneel deel van de eindejaarsuitkering. 
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Artikel 13 

Arbeidsongeschiktheid 

 

Waarbij de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004 
 
1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 

bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 629 BW, de 
Ziektewet (zoals die luiden vanaf 1 januari 2004), de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW) en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet 
anders is bepaald. 

 

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

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

 

b. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 
 Gedurende de eerste periode van 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in 

artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een 
aanvulling tot 100% van het maandinkomen. 

 

 c. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 
  Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de tweede periode van  

52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW weken 70% van het 
maandinkomen tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon inzake 
de Wet financiering sociale verzekeringen worden doorbetaald.  

 

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

artikel 7:629 BW ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een 
aanvulling tot 80% van het maandinkomen. Werknemers die voldoen aan alle eisen van 
de Wet Verbetering Poortwachter en het beleid van Constar International, en gericht op 
een volwaardige en actieve reïntegratie, ontvangen een aanvulling tot 100% van het 
maandinkomen.  

 
3. Lid 2 geldt niet wanneer de werknemer de in de onderneming geldende voorschriften bij ziekte 

niet nakomt. Bovendien heeft de werknemer alsdan geen aanspraak op een evenredig deel van 
de vakantietoeslag. 

 
4. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandinkomen dat de 

werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 
 
5. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de dienst-

betrekking met de werknemer eindigt en de aanvullingen zijn niet van kracht voor werknemers 
die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of na hun AOW-gerechtigde leeftijd in dienst 
blijven of komen van de werkgever.  

 
6. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling te weigeren (geldt 

voor de punten a t/m c) of op te schorten (geldt voor punt d) en de aanvullingen te weigeren of 
in te trekken (geldt voor alle punten) ten aanzien van de werknemer die: 

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

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

 c.  zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd en/of zonder deugdelijke grond geen 
passend werk verricht; 
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 d. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoor-
schriften); 

 e. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion 
van de Arbodienst; 

 f. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de 
voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt; 

 g. misbruik maakt van de voorziening. 
   
 Daarnaast kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de werknemer de voor 

hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften) niet naleeft. 
 
7. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is een protocol opgenomen als bijlage van  
 de CAO. 
 
 

Artikel 14 
 

Uitkering bij overlijden 
 
Indien een werknemer overlijdt zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden 
verstrekt op grond van het bepaalde in artikel 674 BW, gelijk aan het bedrag van het de werknemer 
laatstelijk rechtens toekomend salaris vanaf de dag van overlijden tot en met één maand na de dag 
waarop het overlijden plaatsvond. 
 
Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen 
terzake van het overlijden van de werknemer toekomt ingevolge AAW en de WIA. 
 
Onder nagelaten betrekking wordt verstaan: 
a.  de langstlevende der partners, mits deze niet duurzaam gescheiden leefden 
b.  indien deze niet meer in leven is of de partners duurzaam gescheiden leefden; de minderjarige 

wettige of erkende natuurlijke kinderen 
c. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a en b: degene met wie de werknemer in 

gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan de werknemer grotendeels voorzag. 
 
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 en tweede 
graad bestaat.  
 
Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, indien 2 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. 
 
Onder laatstelijk rechtens toekomend salaris wordt in dit artikel verstaan het laatstelijk genoten salaris 
vermeerderd met oververdiensten, ploegentoeslag, beloningen voor overwerk, voor zover deze extra 
beloningen niet een incidenteel karakter dragen, vakantietoeslag en vast overeengekomen jaarlijkse 
uitkeringen.  
Geen uitkering is verschuldigd, indien de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden door 
toepassing van artikel 1638c lid 3 BW geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 1638c  
lid 1 BW of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering op grond van 
de sociale verzekeringswetten als hierboven bedoeld. 

 

Artikel 15 
 

Pensioenregeling 
 
In de onderneming van werkgever gelden pensioenregelingen waaraan deelname verplicht is voor 
elke werknemer die in dienst treedt. Wijzigingen in de pensioenregeling die betrekking hebben op de 
werk-nemersbijdrage 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 vakverenigingen. 
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De werknemerspremie wordt met ingang van 1 januari 2010 verhoogd met 0,5% (van de loonsom), 
waarbij de premieverdeling weer opschuift in de richting van de oorspronkelijke 2/3

de
 deel voor 

werkgever en 1/3
de

 deel voor werknemer. De berekening van de premieverdeling gebeurt onder aftrek 
van de eerder afgesproken 1%  die ten laste van de werkgever komt. 
 
 

Artikel 16 
 

VUT-regeling 
 
De VUT-regeling die op 1 maart 1998 voor een periode van 5 jaar werd overeengekomen en is 
verlengd tot 1 januari 2006, is na 1 januari 2006 alleen van toepassing voor de werknemers die op       
1 januari 2005 55 jaar of ouder waren. De voorwaarden, uitkeringshoogte en premie zijn opgenomen 
in het VUT-reglement. 
 

Artikel 17 

 

Ziektekostenverzekering 
 
De werkgever biedt de werknemer de mogelijkheid te participeren in een collectieve ziektekosten-
verzekering. 
 
 

Artikel 18 
 

Spaarregeling 
 
De werkgever biedt aan de werknemers de gelegenheid deel te nemen in een spaarloonregeling. 
Voor de regeling zal volledig gebruik worden gemaakt van de wettelijke mogelijkheden. De nadere 
uitwerking vindt plaats in overleg met de ondernemingsraad. De regeling is opgenomen in het 
personeelshandboek. 
 
 

Artikel 19 
 

Tussentijdse wijzigingen 
 
1. In geval van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoudingen in 

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

 
 
2. Ingeval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad sprake is van 

ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoudingen 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 2 maanden nadat deze aan de orde zijn gesteld, 

geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij welke de wijzigingen heeft voorgesteld 
gerechtigd deze collectieve arbeidsovereenkomst met een termijn van een maand per 
aangetekend schrijven aan alle overige partijen op te zeggen. 
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Artikel 20 

Duur der collectieve arbeidsovereenkomst 

 
Deze CAO treedt in werking per 1 oktober 2010 en eindigt 30 september 2011 van rechtswege, 
derhalve zonder dat enige opzegging is vereist. 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve  
woonplaatsen: 
 
Partij ter ene Partijen ter andere zijde 
 
Constar International Holland (Plastics) BV FNV Bondgenoten te Utrecht 
te Zevenaar 
  
 
A. Bloemendal J. Segaar 
 
 De Unie te Culemborg 
 
 
  
 J. Rensen 
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BIJLAGE 1 - Functiegroepen 
 
 
 

Groepen Punten ORBA 
 
 
 
Groep 1 : 0 - 29,5 punten ORBA 
 
Groep 2 : 30 - 49,5 punten ORBA 
 
Groep 3 : 50 - 69,5 punten ORBA 
 
Groep 4 : 70 - 89,5 punten ORBA 
 
Groep 5 : 90 - 109,5 punten ORBA 
 
Groep 6 : 110 - 129,5 punten ORBA 
 
Groep 7 : 130 - 149,5 punten ORBA 
 
Groep 8 : 150 - 169,5 punten ORBA 
 
Groep 9 : 170 - 189,5 punten ORBA 
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BIJLAGE 2 -  Salarisschalen 

 

Constar International Holland (Plastics) B.V.      

           

Salarisschalen per 1 januari 2010 (inclusief een verhoging van 0,5%)     

           

Functiejarenschaal          

           

Groep   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Functiejaren 1752,84 1790,11 1845,25 1922,39 1995,37 2093,54 2219,00 2378,07 2566,00 

1 Functiejaar 1760,72 1818,99 1874,63 1956,52 2030,55 2132,91 2267,83 2434,79 2639,52 

2 Functiejaren 1801,14 1845,25 1903,51 1989,09 2065,73 2172,83 2319,80 2494,09 2713,52 

3 Functiejaren 1826,86 1873,05 1933,95 2022,14 2100,90 2217,42 2370,18 2550,79 2786,50 

4 Functiejaren 1852,07 1900,88 1963,34 2054,69 2133,97 2256,79 2421,64 2607,48 2862,09 

5 Functiejaren 1875,15 1929,23 1992,23 2088,28 2169,12 2298,80 2473,62 2665,22 2934,53 

6 Functiejaren  1957,58 2020,57 2121,37 2204,85 2338,70 2524,01 2721,93 3011,17 

7 Functiejaren   2049,97 2155,49 2239,46 2380,17 2575,98 2780,71 3083,08 

8 Functiejaren     2274,13 2421,64 2626,39 2838,98 3156,05 

9 Functiejaren        2894,62 3231,67 

           

           

           

           

Leeftijdschaal          

           

Groep   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 jaar 964,07 984,56 1014,88 1057,32      

17 jaar 1139,35 1163,57 1199,41 1249,57 1296,98     

18 jaar 1314,64 1342,58 1383,94 1441,81 1496,53 1570,17    

19 jaar 1489,91 1521,60 1568,45 1634,04 1696,06 1758,58 1775,21   

20 jaar 1577,56 1611,10 1660,72 1730,16 1795,84 1842,32 1863,95 1902,45  

21 jaar 1665,19 1700,61 1752,98 1826,29 1895,60 1926,07 1952,73 1997,58 2155,45 

22 jaar 1752,84 1790,11 1845,25 1922,39 1995,37 2009,80 2041,47 2092,70 2258,08 

23 jaar      2093,54 2130,25 2187,83 2360,72 

24 jaar       2219,00 2282,95 2463,36 

25 jaar        2378,07 2566,00 
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BIJLAGE 3 - Beroepsprocedure 
 
1. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn/haar functiebeschrijving respectievelijk tegen de 

indeling in de desbetreffende functieschaal, legt hij/zij dit bezwaar na overleg met zijn/haar chef 
voor aan de afdeling personeel en organisatie. Deze stelt binnen 3 maanden degene die beroep 
heeft aangetekend in kennis van de beslissing van de werkgever. 

 
2. Indien binnen 3 maanden nadat de werknemer de behandeling van zijn/haar bezwaar kenbaar 

heeft gemaakt nog geen overeenstemming is bereikt, is de werknemer bevoegd zijn/haar 
bezwaar voor te leggen aan de districtsbestuurder van één van de vakverenigingen, partij bij de 
CAO. 

 
3. Naar aanleiding van het onder lid b genoemde, zijn de deskundigen van de vakverenigingen 

bevoegd een onderzoek ter plaatse in te stellen, zulks in samenwerking met een deskundige 
van de AWVN. 

 
4. Indien tussen de deskundigen van beide partijen overeenstemming is bereikt, zal de daaruit 

voortvloeiende beslissing bindend en van kracht zijn vanaf het moment dat de in lid a bedoelde 
klacht is gedeponeerd. Indien deze deskundigen niet tot overeenstemming komen, zal de 
directie, de deskundigen gehoord hebbende, een beslissing nemen. 



#473727 

 31 

BIJLAGE 4 - Garantieregeling bij functieonderhoud 

 
Werknemers die in dienst zijn van Constar International worden op uniforme wijze ingeschaald. Na 
functie-onderhoud wordt in geval van wijziging van salarisschaal de hieronder vermelde regeling 
gehanteerd: 
 
1. Het oude salaris, het salaris als bedoeld in bijlage 2 van de CAO, van de werknemer wordt 

opgezocht in de nieuwe salarisschaal. Soms zal dat bedrag er niet exact in vermeld staan, dan 
wordt het naast hogere salarisbedrag, als bedoeld in bijlage 2 van de CAO, als nieuw salaris 
gekozen. Werknemers die in de hun bekende schaal blijven ingedeeld, blijven op hetzelfde salaris 
staan. 

 
2. De werknemer wiens oude salaris onder het salaris bij 0 functiejaren in de nieuwe salarisschaal 

ligt, wordt op 0 functiejaren ingeschaald. 
 
3. De werknemer wiens oude salaris boven het maximum van de nieuwe salarisschaal ligt, wordt 

ingeschaald op het maximum van de nieuwe salarisschaal. De werknemer ontvangt daarenboven 
een persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen het oude en nieuwe salaris. 

 
4. De persoonlijke toeslag blijft onderdeel van het salaris in de zin van pensioenopbouw, 

vakantietoeslag, ploegendiensttoeslag, eindejaarsuitkering, etc. 
 
5. De werknemer die reeds een persoonlijke toeslag had, wordt ingeschaald op basis van het oude 

salaris zonder persoonlijke toeslag. Als het nieuwe salaris lager is dan het oude salaris met 
persoonlijke toeslag, dan ontvangt de werknemer een nieuwe persoonlijke toeslag ter grootte van 
het verschil tussen het maximum van de oude en de nieuwe (lagere) salarisschaal. Daarnaast 
behoudt de werknemer zijn oude persoonlijke toeslag boven het maximum van de oude schaal. 
Het totale salarisbedrag wordt derhalve gegarandeerd. 

 
6. De nieuwe persoonlijke toeslag blijft onderdeel van het salaris in de zin van pensioenopbouw, 

vakantie-toeslag, ploegendiensttoeslag, eindejaarsuitkering, etc. 
De algemene CAO-loonverhogingen worden niet betaald over de nieuwe persoonlijke toeslag. De 
nieuwe persoonlijke toeslag wordt dus bevroren. Derhalve kan er sprake zijn van 2 verschillende 
persoonlijke toeslagen, te weten een oude en een nieuwe persoonlijke toeslag. Met betrekking tot 
de oude persoonlijke toeslag worden vastgelegde afspraken gerespecteerd. 

 
7. De werknemer die in de jeugdschalen valt, ontvangt het salaris dat bij zijn/haar leeftijd in de 

betreffende schaal is aangegeven. Indien het salaris lager is dan het oude salaris, dan ontvangt 
de werknemer een persoonlijke toeslag ter grootte van het verschil tussen het oude en het nieuwe 
salaris. 

 
8. De persoonlijke toeslag vervalt zodra het salaris met persoonlijke toeslag passend is in de 

salarisschaal waarin de functie, welke de werknemer op dat moment binnen Constar Zevenaar 
bekleedt, is ingedeeld. 

 
9. Bij herindeling in een hogere salarisschaal of toekenning van een verhoging van de jeugdschaal of 

periodieken (niet inhoudende algemene loonsverhogingen) wordt de persoonlijke toeslag evenveel 
verminderd als het salaris stijgt. 

 
Op de uit deze regeling voortvloeiende persoonlijke toeslag is artikel 7 lid 4 sub c (afbouw 
compensatietoeslagen) van de CAO niet van toepassing.  
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BIJLAGE 5 - Protocol Wet Verbetering Poortwachter 
 
1. Indien na afloop van het ziektewetjaar of de ziektewetjaren de WIA-uitkering niet of later ingaat bij 

wijze van een door de UWV opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal de aanvulling op de 
verplichte loondoorbetaling tot 100% respectievelijk 80% worden gecontinueerd. De totale 
periode van loondoorbetaling zal maximaal 104 weken bedragen. 

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

overleg besluiten de aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen. 
 
3. Indien in het kader van de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot 

passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot 
intern passend werk te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met opleiding, 
ervaring en vaardigheden van de werknemer. 
De werkgever is verplicht een aanbod tot passend werk zowel naar een interne als een externe 
functie schriftelijk te (laten) doen. Met betrekking tot de loondoorbetaling gedurende maximaal 
104 weken worden intern en extern geplaatste werknemers gelijk behandeld. 
Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een second opinion aan te 
vragen bij de UWV. De werknemer dient deze second opinion binnen 10 dagen aan te vragen. 
De werknemer kan zich bij een aanbod tot intern of extern passend werk laten bijstaan door een 
medewerker van het Bedrijfsmaatschappelijk werk, dan wel door een eigen vertrouwenspersoon 
van de werknemer. 

 
4. Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWV zou aansluitend 

tot oordeel komen dat deze weigering op terechte gronden is geschied, dan zal de werkgever met 
terugwerkende kracht het maandinkomen tot 100% respectievelijk 80% aanvullen. 

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

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

 
6. De werkgever zal in overleg met de ondernemingsraad komen tot een selectie van één of meer 

reïntegratiebedrijven, waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het reïntegratie-
proces van werknemers. Eventueel kunnen de reïntegratiediensten ook worden geleverd door de 
Arbodienst van de werkgever. Bij de keuze van het reïntegratiebedrijf zal onder meer aandacht 
worden besteed aan de zaken als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere 
kwaliteitseisen. 
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Bijlage 6 -  Protocol 

 
1. Vakbondscontributie 

Vanaf december 2005 wordt desgewenst de aan vakbondsleden in rekening gebrachte en 
werkelijk betaalde vakbondscontributie fiscaal verrekend, zolang daarvoor de fiscale 
mogelijkheid aanwezig is. Betrokken werknemers wordt gewezen op de consequenties van 
bovenvermelde verrekening voor het brutoloon sociale verzekeringen en arbeidsvoorwaardelijke 
berekeningstoeslagen (er is een reglement en declaratieformulier beschikbaar). 

 
2. Levensloop 

Per 1 januari 2006 kunnen werknemers deelnemen aan de Levensloopregeling. Constar is 
bereid een collectieve regeling aan te bieden en zal hiertoe initiatief nemen. Partijen leggen de 
condities waaronder werknemers gebruik kunnen maken van de levensloopregeling vast in een 
reglement. 

 
3. WGA-premie 

Constar zal gedurende de looptijd van deze CAO (1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011) geen 
gebruik maken van het verhaalsrecht op werknemers van 50% van de WGA-premie. Constar 
heeft het recht om na de looptijd van deze CAO te gaan verhalen, tenzij partijen hierover andere 
afspraken maken. 

 
5. Wajongers 

De werkgever heeft bij de werving van nieuwe werknemers ook aandacht voor het aantrekken 
van jonggehandicapten (Wajongers).  

 
6. Indexatie pensioenen 

Pensioenen worden, indien er ruimte voor indexatie is, geïndexeerd vanuit overrente.  
 
7. Fiscaal faciliteren fietsproject en fitnessregeling 

De werkgever oriënteert zich op het fiscaal faciliteren van het aanschaffen van een fiets voor 
woon-werkverkeer en op een fitnessaanbod, binnen de kaders van de toekomstige werk-
kostenregeling.  
 


