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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
 
Tussen de ondergetekenden 
 
 
Elementis Specialties Netherlands BV te Delden 
 
als partij aan werkgeverszijde 
 
 
en 
 
 
FNV Bondgenoten te Utrecht 
CNV Vakmensen te Utrecht 
De Unie te Culemborg 
 
elk als partij aan werknemerzijde 
 
 
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: 
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ARTIKEL 1 
 
Definities 
 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder: 
 
a.  werkgever: Elementis Specialties Netherlands BV (ESN); 
 
b.  vakorganisatie: elk van de partijen aan werknemerszijde; 
 
c.  werknemer: de werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, van wie de functie 

is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort 
te worden opgenomen in bijlage I van deze CAO; 

 
d.  maand: een kalendermaand; 
 
e.  dienstrooster: een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen de 

werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden begint en deze 
beëindigt en eventueel onderbreekt; 

 
f.  dienst: de overeengekomen werktijd binnen een periode van 24 uur; 
 
g.  normale arbeidsduur: het gemiddelde aantal uren per week die de werknemer gewoonlijk 

volgens dienstrooster zijn werkzaamheden verricht; 
 
h.  schaalsalaris: het salaris als geregeld in bijlage II; 
 
i.  maandinkomen: het schaalsalaris vermeerderd met eventuele bijzonder beloningen 

als bedoeld in artikel 10 lid 1, artikel 10 lid 8a en een persoonlijke 
toeslag zoals bedoeld in artikel 9 lid 3c; 

 
j.  OR:  de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de 

ondernemingsraden (WOR); 
 
k.  BW:  Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 10). 
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ARTIKEL 2 
 
Deeltijdwerknemer 
 
 
Als op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeid minder bedraagt dan de normale 
arbeidsduur als bedoeld in artikel 7, zijn de bepalingen van deze CAO naar rato van de individuele 
arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is 
vermeld. 
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ARTIKEL 3 
 
Algemene verplichtingen van de werkgever 
 
 
1. De werkgever zal deze CAO naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid nakomen. 
 
2. De werkgever zal geen actie voeren of steunen, die tot doel heeft wijziging te brengen in deze CAO 

anders dan vermeld in de artikelen 20 en 21. 
 
3. De werkgever zal geen werknemers in dienst nemen of houden onder voorwaarden die ongunstiger 

zijn dan bepaald in deze CAO. De werkgever mag echter binnen het kader van de wettelijke 
voorschriften, in een voor de werknemers gunstige zin afwijken van deze CAO. Wanneer deze 
afwijking groepen werknemers of alle werknemers betreft, zal de werkgever hiertoe niet overgaan dan 
na overleg met de vakorganisaties. 

 
4. Rekening houdend met de taak en de positie van de OR en rekening houdend met de uitgangspunten 

van een normale bedrijfsvoering zal de werkgever:  
a.  bij het ontstaan van vacatures, de eigen werknemers eerst in de gelegenheid stellen hiernaar te 

solliciteren, voordat wordt overgegaan tot een wervingsprocedure buiten de onderneming; 
b.  om de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen, alle daarvoor relevante vacatures 

melden aan het desbetreffende Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) dan wel afmelden; 
c.  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. 
De werkgever zal daarnaast speciale aandacht schenken aan de instroom van vrouwen in 
chemisch-technische functies; 

 
5. Het algemene beleid van werkgever met betrekking tot uitzendkrachten is dat deze worden ingezet bij 

piekwerkzaamheden of ter vervanging bij ziekte. Uitzendkrachten worden vanaf de datum van inlening 
beloond conform de CAO voor ESN. Werkgever zal erop toezien dat uitzendorganisaties de juiste 
arbeidsvoorwaarden toepassen op de binnen ESN actief zijnde uitzendkrachten. In relatie hiermee zal 
ESN uitsluitend gebruik maken van de diensten van uitzendbureaus die NEN 4400-1 gecertificeerd zijn 
en zijn aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid. 

 
6. De werkgever zal ten behoeve van scholing een scholingsplan opstellen. Voor de coördinatie van dit 

plan wordt op parttime basis een werknemer vrijgemaakt. Voor de kosten van scholing en opleiding 
wordt 1% van de loonsom gebudgetteerd. 

 
7. a. Als de werkgever het voornemen heeft een reorganisatie door te voeren waarbij een belangrijk 

aantal werknemers betrokken is, zullen de vakorganisaties hierover tijdig geïnformeerd worden. 
De werkgever zal de sociale consequenties voor de betrokken werknemers met de 
vakorganisaties bespreken. 

 b. In het geval de werkgever tot het weer aannemen van personeel overgaat, zullen de werknemers 
die vroeger in dienst van de werkgever zijn geweest en om buiten hun persoon liggende redenen 
zijn ontslagen, bij sollicitatie in principe het eerst voor aanstelling in aanmerking komen, mits 
sinds hun ontslag niet meer dan 1 jaar is verlopen en het bedrijfsbelang zich tegen de aanstelling 
niet verzet. 

 
8. De werkgever zal tijdens de duur van deze cao niet overgaan tot collectief ontslag van werknemers die 

op het moment van afsluiting ervan in dienst zijn respectievelijk tijdens de duur ervan worden 
aangenomen, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken. In dat geval zal de werkgever 
hiertoe niet besluiten dan na diepgaand en indringend overleg met de vakorganisaties en de betrokken 
OR. 

 
9. De werkgever zal, behalve in geval van dringende reden als bedoeld in artikel 678 BW, een kaderlid 

van de vakorganisaties niet ontslaan dan na overleg daarover met de desbetreffende vakorganisatie. 
Bij ontslag zullen dezelfde maatstaven worden gehanteerd als die welke gelden voor werknemers die 
geen functie in het kader van het vakbondswerk vervullen. De vakorganisaties zullen aan de 
werkgever schriftelijk meedelen wie van haar leden als kaderlid zijn aangemerkt. 
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10. De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de tussen 
Werkgeversvereniging AWVN enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie 
anderzijds gesloten overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakorganisaties. Het 
aantal werknemers zal overeenkomstig artikel 5 van bovengenoemde overeenkomst worden 
vastgesteld. 
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ARTIKEL 4 
 
Algemene verplichtingen van de vakorganisaties 
 
 
1. De vakorganisaties zullen deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid nakomen. 
 
2. De vakorganisaties zullen met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van deze CAO door 

hun leden, voor zover deze op hen van toepassing is, bevorderen. Zij zullen geen enkele actie voeren 
of bevorderen, die beoogt wijziging te brengen in deze CAO, op een andere wijze dan omschreven in 
de artikelen 20 en 21 en daarbij hun krachtige medewerking verlenen tot ongestoorde voortzetting van 
het bedrijf. 
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ARTIKEL 5 
 
Algemene verplichtingen van de werknemer 
 
 
1. De werknemer is verplicht de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed werknemer te 

behartigen, ook als geen uitdrukkelijk opdracht daartoe is gegeven. 
 
2. De werknemer is verplicht alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor 

zover deze redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij 
alle verstrekte aanwijzigen en voorschriften in acht te nemen. 

 
3. De werknemer is verplicht voor wat zijn dienst- en rusttijd betreft, zich te houden aan het voor hem 

geldende dienstrooster. 
 
4. De werknemer is verplicht ook buiten het voor hem geldende dienstrooster arbeid te verrichten, voor 

zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen van deze CAO in acht 
neemt. Werknemers van 55 jaar en ouder, werkzaam in dagdienst, zullen niet worden verplicht in 
ploegendienst te gaan werken. Werknemers van 55 jaar en ouder in ploegendienst hebben bij 
voorrang het recht om te solliciteren op passende vacatures van functie in dagdienst. Werknemers van 
55 jaar en ouder kunnen alleen worden verplicht tot het verrichten van overwerk wanneer er geen 
passende alternatieven voorhanden zijn. 

 
5. De werknemer is verplicht tot BHV/EHBO, uitsluitend als de werkgever haar wettelijk verplichtingen op 

het gebied van BHV/EHBO op basis van vrijwilligheid van werknemers niet kan nakomen.  
 
6. De werknemer is mede verantwoordelijk voor de orde en de veiligheid in het bedrijf van de werkgever 

en verplicht tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en voorschriften, door of namens de 
werkgever gegeven. De werkgever is bevoegd een werknemer te schorsen, aan werknemers boetes 
op te leggen en overige disciplinaire maatregelen te nemen met inachtneming van het gestelde in 
artikel 650 BW en zoals overeengekomen en uitgewerkt in de met de OR overeengekomen 
“Schorsingsregeling” en “Boeteregeling”. 

 
7. Als de werknemer al dan niet tegen beloning arbeid voor derden of als zelfstandige wil gaan 

verrichten, moet hij dit schriftelijk ten minste één week van tevoren aan de werkgever melden. Het is 
de werknemer verboden deze werkzaamheden aan te vangen, als de werkgever daartegen schriftelijk 
bezwaar maakt. De werkgever is bevoegd, als de werknemer na een speciaal tot hem gericht verbod 
wel betaalde arbeid voor derden verricht of als zelfstandige een nevenbedrijf uitoefent, hem op 
staande voet te ontslaan. De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van betaalde arbeid 
voor derden, verliest elke aanspraak op de in artikel 15 geregelde aanvullingen op de wettelijke 
uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. 

 
8. De werknemer is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten gevolge van zijn 

dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld over de inrichting van het bedrijf, de grondstoffen, 
bewerking daarvan en de producten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 

 
9. De werknemer is verplicht, als de werkgever dit vraagt, zich te laten keuren door een door de 

werkgever aan te wijzen arts in het kader van een zogenaamd periodiek geneeskundig onderzoek en 
in geval van speciale keuringen noodzakelijk voor de uitoefening van de functie. 
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ARTIKEL 6 
 
Indiensttreding en ontslag 
 
 
1. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt voor zowel de werkgever als 

de werknemer een proeftijd van 2 maanden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt een 
wederzijdse proeftijd van 1 maand. 

 Bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of bij de omzetting van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt geen 
proeftijd. 

 
2. Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. 
 Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, wordt de arbeidsovereenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn 

aangegaan. 
 
3. a. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor een periode van maximaal 2 

jaren. Deze arbeidsovereenkomst kan maximaal verlengd worden voor een zodanige periode dat 
de arbeidsovereenkomsten tezamen niet langer dan 3 jaren duren. Als deze werknemer langer 
dan 3 jaren in dienst is geweest, wordt hij geacht voor onbepaalde tijd in dienst te zijn. 

 b. Werknemers met een leer/arbeidsovereenkomst kunnen na voltooiing van hun studie, in afwijking 
van artikel 668a BW, te werk gesteld worden op een tijdelijke arbeidsovereenkomst van maximaal 
een jaar. 

 
4. De arbeidsovereenkomst kan wederzijds met onmiddellijke ingang worden opgezegd wegens een 

dringende reden in de zin van de artikelen 678 en 679 BW en tijdens of aan het einde van de proeftijd 
als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

 
5. Behalve in de gevallen genoemd in lid 4 van dit artikel, eindigt de arbeidsovereenkomst voor een 

werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is: 
a.  door opzegging door de werkgever met een termijn genoemd in artikel 672 lid 2 BW.  
 De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een 

arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:  
- korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;  
- vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;  
- tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;  
- vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.  

b.  door opzegging door de werknemer met een termijn genoemd in artikel 672 lid 3 BW van één 
maand. 

De opzegging zal zodanig geschieden dat het einde van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het 
einde van de maand. 

 
6. a. Behalve in de gevallen genoemd in lid 4 van dit artikel, eindigt de arbeidsovereenkomst voor een 

werknemer die voor bepaalde tijd in dienst is van rechtswege op de kalenderdatum, genoemd in 
de individuele arbeidsovereenkomst, dus zonder dat er enige opzegging is vereist. 

b. Het bepaalde in artikel 670 BW eerste lid (opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) en in 
artikel 670 BW derde lid (opzeggingsverbod wegens vervulling militaire dienstplicht) is voor 
werknemers als bedoeld in lid 2 sub b van dit artikel niet van toepassing. 

c. Als een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is voortgezet, zal de werkgever aan 
de werknemer een week voor het tijdstip waarop de aldus voortgezette arbeidsovereenkomst van 
rechtswege eindigt, hiervan schriftelijke mededeling doen, tenzij het bepaalde in lid 3 van dit 
artikel van toepassing is. 

 
7. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer eindigt van rechtswege op de eerste dag 

van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.  
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ARTIKEL 7 
 
Dienstrooster en arbeidsduur 
 
 
1. De werknemer werkt volgens een van de volgende dienstroosters: 

a. een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale arbeidsduur aangeeft 
van 40 uur per week en 8 uur per dag. 

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

c. een 5-ploegendienstrooster dat een periode van 5 aaneengesloten weken omvat en een normale 
arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 33,6 uur per week. 
Voor iedere werknemer wordt individueel het rooster samengesteld. Daarbij kunnen per 
kalenderjaar maximaal 6 diensten worden verplaatst om bezettingsproblemen als gevolg van 
vakantie, opleidingen, ziekte of verhoogde bedrijvigheid te voorkomen. In het rooster worden op 
jaarbasis gemiddeld 214 diensten van 8 uur ingeroosterd. Gemiddeld 4 diensten worden niet 
ingeroosterd ter compensatie van 10 minuten ploegenoverdracht. Eén dienst is gereserveerd als 
oproepdienst. 

d. een seizoensgebonden dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale 
arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week in een dagdienstvenster van 07.00 uur tot 
19.00 uur. In dit rooster wordt gedurende 17 weken per jaar 7 uur per dag gewerkt (laagseizoen), 
gedurende 17 weken 8 uur per dag (normaal seizoen) en in het hoogseizoen gedurende 17 
weken 9 uur per dag, 5 dagen per week gespreid over 6 dagen (zaterdag inbegrepen). 

 
2. De werknemer in (seizoensgebonden) dagdienst respectievelijk 3-ploegendienst ontvangt 92 uur 

arbeidsduurverkorting op jaarbasis, waarmee de gemiddelde arbeidsduur geacht wordt te zijn verkort 
tot 38 uur per week. De arbeidsduurverkorting dient te worden geëffectueerd in blokken van minimaal 
4 uur, zoveel mogelijk over het jaar verspreid. De werkgever stelt in overleg met de OR jaarlijks 
maximaal 4 dagen als collectieve roostervrije dagen vast. De overige dagen worden op basis van 
halfjaarlijkse planning door de werknemer in overleg met de werkgever ingeroosterd. De opbouw van 
de roostervrije tijd vindt tijdsevenredig in de loop van het kalenderjaar plaats, naar de mate waarin de 
werknemer werkt. Bij ziekte van een aaneengesloten periode van 1 maand of langer vindt geen 
opbouw van arbeidsduurverkorting plaats. Als de werknemer ziek is op een ingeroosterde dag, vervalt 
de arbeidsduurverkorting op die dag. 

 
3. 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. 
 
4. a. In dagdienst wordt normaliter gewerkt op basis van het reglement variabele werktijden. 
 b. In 3-ploegendienst wordt normaliter gewerkt van maandag tot en met zaterdag, waarbij de 

werknemers beurtelings in een ochtend-, middag- en nachtdienst zijn ingedeeld. 
 c. In 5-ploegendienst wordt normaliter op alle dagen van de week gewerkt, waarbij de werknemer 

regelmatig van dienst wisselt en een van de diensten een ochtend-, middag- of nachtdienst is. 
 d. In de seizoensgebonden dagdienst wordt in het laagseizoen en in het normaal seizoen gewerkt 

van maandag tot en met vrijdag en in het hoogseizoen van maandag tot en met zaterdag, waarbij 
de werknemer in beginsel beurtelings in een vroege en een late dienst is ingedeeld. 

 
4. De 80/90/100-regeling is verlengd tot 1 oktober 2011, met dien verstande dat de werknemer die voor  

1 oktober 2011 60 jaar wordt, niet eerder dan 2,5 jaar direct voorafgaande aan de beoogde 
pensioendatum van de regeling gebruik kan maken.  
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ARTIKEL 8 
 
Functiegroepen en salarisschalen 
 
 
1. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in functiegroepen. De indeling, die is gebaseerd op het 

ORBA-systeem, is vermeld in bijlage I. 
 
2. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal, die een schaal omvat gebaseerd op leeftijd en een 

schaal gebaseerd op functiejaren. De schalen zijn opgenomen in bijlage II van deze overeenkomst. 
 
3. Iedere werknemer ontvangt mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld, de 

salarisschaal waarin hij is ingedeeld, zijn schaalsalaris en eventueel het aantal functiejaren waarop zijn 
schaalsalaris is gebaseerd. 

 
4. Als een werknemer bezwaar heeft tegen zijn functiebeschrijving of tegen de indeling van zijn functie, 

kan hij gebruik maken van de in de onderneming geldende beroepsprocedure, zoals opgenomen in 
bijlage III van deze CAO.  
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ARTIKEL 9 
 
Toepassing van de salarisschalen 
 
 
1. a. De schaalsalarissen worden één maal per jaar met ingang van 1 april vastgesteld. Voor 

werknemers, ingedeeld in de leeftijdschaal vindt de wijziging plaats op grond van de leeftijd die zij 
in de periode van 1 oktober van het voorafgaande jaar tot 1 oktober van het lopende jaar bereikt 
hebben, dan wel zullen bereiken. 

 b. Als bij indiensttreding functiejaren zijn vastgesteld, zal het aantal functiejaren met ingang van  
  1 april daaraanvolgend alleen dan met 1 worden verhoogd, als de indiensttreding heeft 

plaatsgevonden voor 1 oktober. In geval van een bevordering op of na 1 oktober, kan bij wijze 
van uitzondering de toekenning van de functiejarenverhoging een jaar later plaatsvinden dan per 
de eerstvolgende 1 april. 

 
2. a. Werknemers, die voldoen aan de eisen die aan de functie worden gesteld, worden bij 

tewerkstelling in die functie in de overeenkomende functiegroep en salarisschaal geplaatst. 
 b. Werknemers, op wie de leeftijdschaal niet van toepassing is en die bij hun indiensttreding of bij 

plaatsing in een hogere functie nog niet over de kundigheden en ervaring beschikken die voor de 
vervulling van hun functie zijn vereist, kunnen gedurende een beperkte tijd in een lagere 
salarisschaal worden ingedeeld dan met hun functie overeenkomt.  

  De duur van deze periode zal ten hoogste 6 maanden bedragen als de indeling een salarisschaal 
lager plaatsvindt, respectievelijk ten hoogste 12 maanden als de indeling twee salarisschalen 
lager plaatsvindt, dan met de functie overeenkomt. Genoemde perioden van 6 respectievelijk 12 
maanden worden verlengd met de duur van eventuele afwezigheid als deze afwezigheid (een) 
aaneengesloten periode(n) van langer dan 1 maand heeft bedragen. Aan te stellen VAPRO B 
proces leerling-operators worden in het eerste leerjaar beloond volgens salarisschaal II. 

 c. De werknemer die op schriftelijke aanwijzing van de afdeling P&O gedurende tenminste 5 
achtereenvolgende diensten een functie waarneemt die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, 
ontvangt daarvoor een uitkering. De hoogte van deze uitkering is vermeld in bijlage IV en is 
gebaseerd op een volle maand waarneming. Als een gedeelte van de maand wordt 
waargenomen, wordt het bedrag naar evenredigheid toegekend. 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. De waarneming zal maximaal 6 
maanden duren. 

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

vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de overeenkomende hogere 
salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die, waarin de plaatsing in de 
hogere functie heeft plaatsgevonden. De salarisverhoging zal minimaal het bedrag bedragen 
zoals schematisch vermeld in bijlage V. 

b.  Werknemers, die door eigen toedoen wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek worden 
geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende lager salarisschaal 
ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie is 
geschied. De salarisverlaging zal minimaal het bedrag bedragen zoals schematisch vermeld in 
bijlage V. 

c.  Werknemers, die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie worden 
geplaatst, worden met ingang van de eerstvolgende maand in de met de lager ingedeelde functie 
overeenkomende salarisschaal ingedeeld op een salaris 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. De persoonlijke toeslag wordt evenveel verminderd 
als het schaalsalaris stijgt. Na het bereiken van de 55-jarige leeftijd wordt de persoonlijke toeslag 
of het eventuele restant ervan niet meer afgebouwd. 

 
4. Tenzij in deze CAO anders aangegeven, wordt voor elke volle dienst of een gedeelte van een dienst 

gedurende welke een werknemer in een maand niet heeft gewerkt, het maandinkomen met een 
evenredig deel verminderd. 

 
5. De vastgestelde salarissen worden uiterlijk op de laatste dag van elke maand betaalbaar gesteld.  
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ARTIKEL 10 
 
Bijzondere beloningen 
 
 
1. Toeslag voor het werken in ploegen 

a.  Voor geregelde arbeid in 3-ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven van 
24%. 

b.  Voor geregelde arbeid in 5-ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven van 
30%. 

c.  Als de werknemer niet gedurende een hele maand arbeid in ploegendienst heeft verricht, wordt 
een evenredig deel van de onder a respectievelijk b genoemde toeslag gekort voor elke volledige 
dienst gedurende welke hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

d.  Zijn als gevolg van overplaatsing naar een andere dienst aan het einde van de week meer 
diensten gemaakt dan die behoren bij het dienstrooster dat aan het begin van de week op hem 
van toepassing was, dan zullen deze meerdere diensten als overwerk worden betaald in welk 
geval over de desbetreffende uren geen ploegentoeslag wordt toegekend. 

e.  De werknemer, die op verzoek van de werkgever overgeplaatst wordt naar een andere ploeg of 
dienst of die gaat werken buiten het geldende dienstrooster, ontvangt daarvoor per overgang een 
eenmalige toeslag van 1% van het schaalsalaris. Bij terugplaatsing wordt deze toeslag alleen dan 
opnieuw betaald als niet van tevoren de tijdsduur van overplaatsing is aangegeven. 

f.  De werknemer die anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar 
de dagdienst of naar een met een lager toeslagpercentage 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: 
1. als hij korter dan 3 maanden in ploegendienst heeft gewerkt, geldt het bepaalde in lid 1 sub 

c van dit artikel; 
2. als hij langer dan 3 maanden, maar korter dan 6 maanden in ploegendienst heeft gewerkt: 

100% gedurende de lopende maand; 
3. als hij langer dan 6 maanden, maar korter dan 3 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 100% 

gedurende de lopende en de daaropvolgende maand; 
4. als hij langer dan 3 jaar, maar korter dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 

100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand; 
  80% gedurende 2 maanden; 
  60% gedurende 2 maanden; 
  40% gedurende 2 maanden; 
  20% gedurende 2 maanden; 

5. als hij langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand; 
  80% gedurende 4 maanden; 
  60% gedurende 4 maanden; 
  40% gedurende 4 maanden; 
  20% gedurende 4 maanden; 

6. als hij langer dan 10 jaar in ploegendienst heeft gewerkt en bovendien 55 jaar of ouder is op 
het moment van overplaatsing: 
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand; 
  80% gedurende 12 maanden; 
  60% gedurende 12 maanden; 
  40% gedurende 12 maanden; 
  20% gedurende 12 maanden; 

7. De werknemer van 60 jaar of ouder die wordt overgeplaatst naar de dagdienst of naar een 
met een lager toeslagpercentage beloond dienstrooster, behoudt de ploegentoeslag 
behorende bij zijn vorige functie. 

 
2. Meeruren 

a.  Wanneer de werknemer met een deeltijdarbeidsovereenkomst in opdracht van de werkgever 
meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft, maar blijft binnen het 
dienstrooster op basis van artikel 7 lid 1 van een werknemer met een voltijd 
arbeidsovereenkomst, is sprake van meeruren. 
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b.  De deeltijdwerknemer ontvangt per gewerkt meeruur het normale uurloon. Voor de 
deeltijdwerknemer in de 5-ploegendienst bedraagt het uurloon in dit kader 0,68% van het 
schaalsalaris vermeerderd met de ploegentoeslag. 

c.  Daarnaast ontvangt de deeltijdwerker een toeslag op elk gewerkt meeruur. Deze 
meerurentoeslag bedraagt voor de deeltijdwerknemer: 
- in de dagdienst, die deelneemt aan de pensioenregeling :   42%; 
- in de 5-ploegendienst, die deelneemt aan de pensioenregeling :   45%; 
- in de dagdienst, die niet deelneemt aan de pensioenregeling :   28%;  
- in de 5-ploegendienst, die niet deelneemt aan de pensioenregeling :   31%. 

 
3. Overwerk 

a.  Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de arbeidsduur volgens de 
bepalingen zoals genoemd in artikel 7 wordt overschreden, is er sprake van overwerk. 

b.  Van overwerk is voor een deeltijdwerknemer eerst sprake, als de werknemer meer uren werkt 
dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en wanneer dan de geldende arbeidsduur per 
dag en/of per week van een werknemer met een voltijd arbeidsovereenkomst wordt 
overschreden. 

c.  Voor een deeltijdwerknemer in dagdienst is eveneens sprake van overwerk als de werknemer 
meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft op uren die liggen buiten de 
in het reglement variabele werktijden genoemde dagdienstbegrenzing. 

d.  Voor een deeltijdwerknemer in ploegendienst is eveneens sprake van overwerk als de 
werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft en wanneer er 
wordt gewerkt op uren buiten de normale werktijden van werknemers met een voltijd 
arbeidsovereenkomst in dezelfde ploeg met een vergelijkbare ploegendienst. 

e.  De werknemer in dagdienst ontvangt per gewerkt overuur het normale uurloon. Het uurloon 
bedraagt 0,62% van het schaalsalaris. Daarnaast ontvangt de werknemer per gewerkt overuur de 
volgende toeslagpercentages voor uren op: 
- maandag van 00.00 uur tot en met zaterdag 12.00 uur :   50% van het uurloon; 
- zaterdag van 12.00 uur tot en met zondag 24.00 uur : 100% van het uurloon; 
- een feestdag van 00.00 uur tot en met 24.00 uur : 200% van het uurloon. 

f.  De werknemer in ploegendienst ontvangt per gewerkt overuur het normale uurloon vermeerder 
met de voor hem geldende ploegendiensttoeslag. Het uurloon bedraagt 0,62% van het 
schaalsalaris. Daarnaast ontvangt de werknemer per gewerkt overuur de volgende 
toeslagpercentages voor uren op: 
- maandag van 00.00 uur tot en met zaterdag 24.00 uur :   50% van het uurloon; 
- zondag van 00.00 uur tot en met 24.00 uur : 100% van het uurloon; 
- een feestdag van 00.00 uur tot en met 24.00 uur : 150% van het uurloon. 

g.  De tijd gewerkt in overwerk wordt tot een maximum van 40 uren per jaar gecompenseerd door 
vrije tijd. De overwerktijd boven 40 uren per jaar en de overwerktoeslag worden uitsluitend 
uitbetaald. 

h.  Als in opdracht van de werkgever op een vastgestelde collectieve roostervrije dag moet worden 
gewerkt, en de werkgever dit minimaal 28 dagen van tevoren heeft gemeld, geldt dit niet als 
overwerk, maar wordt er vervangende vrije tijd beschikbaar gesteld. 

 
4. Verschoven uren 
 De werknemer in dagdienst, die in opdracht van de werkgever arbeid verricht op tijden buiten het 

geldende dienstrooster, zonder dat daarvoor de normale dagelijkse arbeidsduur wordt overschreden, 
ontvangt daarvoor een toeslag op het schaalsalaris. Deze toeslag bedraagt voor : 
- uren op maandag van 00.00 uur tot en met zaterdag 24.00 uur :   50% van het uurloon; 
- uren op zondag van 00.00 uur tot en met 24.00 uur : 100% van het uurloon; 
- uren op een feestdag van 00.00 uur tot en met 24.00 uur : 200% van het uurloon. 
 

5. Verzuimuren 
a. De werknemer in dagdienst, die overwerk verricht op uren die vallen tussen 22.00 uur en de 

aanvang van de dienst, behoeft zijn dienst niet eerder te beginnen dan nadat hij binnen hetzelfde 
etmaal zoveel uren heeft verzuimd als het aantal uren overwerk. Vangt het overwerk echter aan 
op of na 04.00 uur dan ontstaat geen recht op verzuimuren. 

b. Het aantal verzuimuren bedraagt maximaal zoveel uren als de normale dienst duurt. De 
verzuimuren worden opgenomen direct aansluitend aan het begin van de dienst direct volgend op 
het in dit lid bedoelde overwerk en binnen het etmaal waarin het overwerk eindigt. Niet of niet 
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tijdig opgenomen verzuimuren vervallen, zonder dat de werkgever verplicht is tot betaling van 
enige vergoeding. 

  
6. Rusttijd 

Rusttijd nodig geworden door overschrijding van de arbeidsduur aansluitend aan de normale 
arbeidsduur, zal tot een maximum van een half uur worden betaald. 

 
7. Consignatie en extra opkomst 

a.  Er is sprake van consignatie, indien de werknemer zich na schriftelijke opdracht van de 
werkgever buiten de normale werktijd bereikbaar en beschikbaar houdt voor het verrichten van 
werkzaamheden. 

b.  De vergoeding voor consignatie bedraagt per etmaal op: 
- maandag tot en met vrijdag : 1,00% van het schaalsalaris; 
- zaterdag en zondag : 2,00% van het schaalsalaris; 
- feestdagen en collectieve roostervrije dagen : 3,00% van het schaalsalaris. 
In bovengenoemde vergoeding voor consignatie is vergoeding voor telefonisch consult begrepen. 

c.  Per opkomst zal een vergoeding worden gegeven van 1 uur (100%). Bij opkomst wordt de 
gewerkte tijd beloond als overwerk. Gemaakte km-kosten worden vergoed tegen de geldende 
tarieven en volgens de bestaande regeling. 

d.  Consignatie zal niet op een individuele roostervrije dag plaatsvinden. 
e.  Er zal naar worden gestreefd de werknemer niet vaker dan een maal per vier weken en niet 

langer dan gedurende een week te consigneren. 
f.  In bijzondere gevallen kan de werkgever in gunstige zin van deze regeling afwijken. 
 

8. Bijzondere beloning colorants productie 
a. De werknemer die in de colorants productie werkzaam is binnen een dagdienstvenster van 07.00 

uur tot 19.00 uur in een seizoenrooster, ontvangt vanwege de bezwarende werkomstandigheden 
een toeslag op zijn schaalsalaris. Deze toeslag bezwarende werkomstandigheden bedraagt 6% 
van zijn schaalsalaris.  

b. De Supervisor van de colorants productie en de werknemer werkzaam binnen de afdeling Quality 
Control, die uitsluitend werkzaam is ten behoeve van de colorants productie en uit dien hoofde in 
het hoogseizoen op een aantal zaterdagen zijn werkzaamheden moet verrichten, ontvangt 
eenmaal per jaar na het einde van het hoogseizoen een uitkering van € 650,- bruto.  

  
9. De bijzondere beloningen zoals omschreven in dit artikel zijn niet pensioengevend. 
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ARTIKEL 11 
 
Zon- en feestdagen 
 
 
1. Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: nieuwjaarsdag, de beide 

paasdagen, hemelvaartsdag, Koninginnedag, de beide pinksterdagen en de beide kerstdagen en de 
door de overheid aangewezen dag ter viering van de nationale bevrijding. 

 
2. 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. 
 
3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt in de (seizoensgebonden) dagdienst en 

3-ploegendienst. Voor de 5-ploegendienst geldt, dat er niet gewerkt zal worden van 15.00 uur op 24 
december tot het begin van de eerste dienst op 2 januari. 

 
4. Indien op een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag niet behoeft te worden gewerkt, wordt het 

maandinkomen doorbetaald. 
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ARTIKEL 12 
 
Geoorloofd verzuim 
 
 
Met inachtneming van het in artikel 629b BW bepaalde geldt het volgende: 
 
1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 15 bepaalde van toepassing. 
 
2. In de navolgende gevallen waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft kunnen 

verrichten, wordt de werknemer over de hieronder voor de respectievelijk bij elk van deze gevallen 
bepaalde termijnen van verlof het maandinkomen doorbetaald, mits hij zo mogelijk ten minste een dag 
tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever of van zijn gemachtigde van het 
verzuim kennis geeft en de gebeurtenis of plechtigheid in het desbetreffende geval bijwoont: 
a. van de dag van overlijden tot en met de dag na de begrafenis of crematie bij overlijden en 

begrafenis of crematie van de echtgenote of echtgenoot of van een kind of pleegkind of van een 
van de ouders, schoonouders, schoonzoons en schoondochters; 

b. gedurende twee dagen of diensten bij overlijden, begrafenis of crematie van grootouders, 
grootouders van de echtgenoot of echtgenote, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en 
schoonzusters; 

c. gedurende een dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer zelf en gedurende twee dagen of 
diensten bij zijn of haar huwelijk, te weten de dag van het huwelijk en daaropvolgende werkdag; 

d. gedurende een dag of dienst bij huwelijk van een zijner kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, 
broers, zusters, ouders en schoonouders, zwagers en schoonzusters; 

e. gedurende een dag of dienst bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk van de werknemer, diens ouders of 
schoonouders; 

f. gedurende de bevalling van de echtgenote; 
g. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van twee 

dagen of diensten, indien de werknemer ten gevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld 
bij of krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te verrichten, 
mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden en onder aftrek van de vergoeding voor 
salarisderving, die hij van derden zou kunnen ontvangen; 

h. gedurende een dag of dienst bij het 25- en 40-jarig dienstjubileum van de werknemer; 
i. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van 2,5 

uren voor het noodzakelijk bezoek aan dokter dan wel specialist, voorzover dit niet in de vrije tijd 
van de werknemer kan geschieden. De werkgever kan in uitzonderingsgevallen langer verzuim 
toestaan. Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het salaris plaats; 

 
3. Voor de toepassing van dit artikel worden ongehuwd samenwonenden gelijkgesteld met gehuwden 

onder voorwaarde dat: 
a.  ongehuwd samenwonenden een wettelijk geregistreerde partnerrelatie hebben, 
b.  zij ongehuwd samenwonen zonder wettelijk geregistreerde partnerrelatie, waarbij  

- de partner geen bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad is, 
- beiden ongehuwd zijn en de partner bij de burgerlijke stand staat ingeschreven op hetzelfde 

adres en 
- de gezamenlijke huishouding langer dan 5 jaar bestaat of indien deze huishouding langer 

dan 0,5 jaar bestaat er een notarieel samenlevingscontract is opgesteld. 
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ARTIKEL 13 
 
Vakantie 
 
 
1. Vakantiejaar 
 Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
2. Vakantieduur 

a.  De werknemer in (seizoensgebonden) dagdienst en in 3-ploegendienst heeft per vakantiejaar 
recht op een vakantie met behoud van salaris van 20 dagen of diensten. Daarenboven heeft de 
werknemer in dagdienst en in 3-ploegendienst recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen of 
diensten. 

b.  De werknemer in 5-ploegendienst heeft per vakantiejaar recht op een vakantie met behoud van 
salaris van 17 dagen of diensten. Daarenboven heeft de werknemer in 5-ploegendienst recht op 4 
bovenwettelijke diensten. 

c.  De werknemer voor wie op 1 april 2006 de arbeidsvoorwaarden van de 5-ploegendienst van 
toepassing waren, behoudt zijn recht op vakantie met behoud van salaris van 24 dagen of 
diensten, zijnde 20 vakantiedagen of diensten vermeerderd met 4 bovenwettelijke vakantiedagen 
of diensten.  

d.  De werknemer die 10, 20 respectievelijk 30 jaar onafgebroken in dienst van de werkgever is 
geweest, heeft in aanvulling op de in lid 2b genoemde bovenwettelijke vakantie, recht op 1, 2 
respectievelijk 3 extra bovenwettelijke dagen of diensten vakantie, ingaande in het jaar waarin dit 
jubileum plaatsvindt. 

e.  Werknemers van 45, 50, 55 of 60 jaar en ouder hebben in aanvulling op de in lid 2b van dit artikel 
genoemde bovenwettelijke vakantie, recht op 1, 2, 3 respectievelijk 4 dagen extra bovenwettelijke 
dagen of diensten vakantie. Ingaande in het jaar waarin de bovengenoemde leeftijden worden 
bereikt. 

f.  Cumulatie van extra bovenwettelijke dagen als bedoeld in lid 2d en lid e vindt niet plaats. 
 

3. Berekening vakantie bij indiensttreding en ontslag 
a.  De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is (geweest), 

heeft recht op een evenredig deel van de lid 2 genoemde vakantie. 
b.  Voor de berekening van het aantal vakantiedagen, wordt een werknemer die voor of op de 15e 

van een maand in dienst treedt of de dienst verlaat, geacht op de eerste van die maand in dienst 
te zijn getreden of de dienst te hebben verlaten 

c.  Wanner de werknemer na de 15e van de maand in dienst treedt of de dienst verlaat, wordt hij 
geacht op de eerste van de navolgende maand in dienst te zijn getreden of de dienst te hebben 
verlaten. 

d.  Indien de arbeidsovereenkomst korter dan één maand heeft geduurd, heeft de werknemer een 
zuiver proportioneel recht op vakantie. 

 
4. Bij  vorige werkgever(s) verworven vakantie 
 De werknemer dient bij aanvang van de arbeidsovereenkomst de werkgever mee te delen hoeveel 

recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) heeft verworven maar nog niet heeft genoten, zodat 
de werkgever weet op hoeveel onbetaald verlof de werknemer aanspraak kan maken. 

 
5. Aaneengesloten vakantie 

a.  De werknemer dient ten minste twee weken aaneengesloten vakantie per jaar op te nemen. De 
werknemer heeft recht op een aaneengesloten vakantie van maximaal 21 kalenderdagen. 

b.  De werknemer kan na overleg met de werkgever, mits de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, 
aaneengesloten vakantie opnemen op het tijdstip dat door hem wordt gewenst. 

c.  De werkgever zal indien een werknemer in de loop van het vakantiejaar in dienst treedt, bij het 
verlenen van de vakantie rekening houden met reeds gemaakte vakantieafspraken en zonodig 
onbetaald verlof toekennen. 

 
6. Snipperdagen 

a.  De werkgever kan van de vakantiedagen ten hoogste 3 dagen als vaste vakantiedagen 
aanwijzen. Het vaststellen van deze dagen geschiedt in overleg met de OR en als regel bij de 
aanvang van het kalenderjaar. 
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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. 

c.  De werknemer in 5-ploegendienst dient de vakantiedagen op te nemen evenredig verdeeld over 
ochtend, middag en nachtdiensten, alsmede over de dagen van de week. 

 
7. Niet opgenomen vakantie 

Indien de vakantie niet voor 31 maart direct volgend op het vakantiejaar waarin zij is verworven door 
de werknemer is opgenomen, is de werkgever gerechtigd data vast te stellen waarop de werknemer 
deze vakantie zal opnemen. 

 
8. Niet verwerven vakantie gedurende onderbreking werkzaamheden 

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

b.  De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij zijn werkzaamheden niet heeft verricht 
wegens: 
1. volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, veroorzaakt buiten opzet van de 

werknemer; 
2. zwangerschaps- en bevallingsverlof; 
3. het opnemen van adoptieverlof; 
4. het anders dan voor de eerste oefening als dienstplichtige opgeroepen zijn voor militaire (of 

vervangende) dienst; 
5. het opnemen van vakantie gebaseerd op in een bij een vorige werkgever verworven maar 

niet genoten vakantie; 
6. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakvereniging van de 

werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
7. tegen zijn wil – anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid – niet in staat zijn arbeid 

te verrichten (werktijdvermindering); 
8. het genieten van politiek verlof als bedoeld in artikel 643 BW. 

c.  In de hiervoor onder b1 en b2 genoemde gevallen wordt nog vakantie verworven over de laatste 
9 maanden waarin geen arbeid wordt verricht, met dien verstande dat de tijdvakken worden 
samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen. 

d.  Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid vindt niet plaats indien de ziekte door 
opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van een gebrek, waarover de werknemer in 
het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en voor de tijd gedurende 
welke de werknemer door zijn toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd dan wel 
indien hij zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht of niet meewerkt aan redelijke 
voorschriften en maatregelen om passend werk te kunnen verrichten. 

e.  Indien een onderbreking van de werkzaamheden als bedoeld onder sub b van dit artikellid 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. Ten aanzien van 
het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier bedoelde onderbreking is het in lid 3 van dit 
artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

 
9. Samenvallen vakantie met 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 8 sub b en in artikel 12 lid 2 worden niet als vakantie aangemerkt. 

b.  Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde aaneengesloten vakantie 
of een snipperdag (of: -dienst), zullen de dagen waarop de verhindering zich voordoet, niet als 
vakantie worden geteld, indien de arbeidsongeschiktheid door de werkgever wordt geaccepteerd 
dan wel over die dagen een wettelijke uitkering terzake van ziekte is ontvangen. 

c.  Indien ingevolge het onder sub b bepaalde aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen niet als 
zodanig worden gerekend, zal de werkgever na overleg met de werknemer nieuwe data 
vaststellen waarop die dagen alsnog kunnen worden genoten. 
 

10. Vakantie bij ontslag 
a.  Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer desgewenst in de gelegenheid 

worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen. Deze vakantie mag echter niet 
eenzijdig in de opzeggingstermijn worden vastgesteld. 

b.  Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet geheel heeft opgenomen, zal de 
resterende vakantie bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald. 
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c.  Te veel genoten vakantie zal bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden verrekend. 
d.  De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring uit 

waaruit blijkt hoeveel vakantie is uitbetaald. 
 

11. Verjaring 
 Vakantie die niet is opgenomen en waaraan geen andere bestemming is gegeven conform het 

bepaalde in lid 6 onder d, vervalt binnen 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de 
aanspraak is ontstaan. 

 
12. Vervangende schadevergoeding 
 Behoudens in het geval als bedoeld in lid 10 onder b kan vakantie nooit worden vervangen door een 

schadevergoeding in geld. 
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ARTIKEL 14 
 
Vakantietoeslag en 13e maand 
 
 
1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Aan de werknemer die het gehele 

vakantietoeslagjaar in dienst is geweest, wordt ter gelegenheid van zijn aaneengesloten vakantie, 
doch als regel uiterlijk op 1 juni, een vakantietoeslag gegeven ten bedrage van 8%, te berekenen over 
12 x het maandinkomen over de maand april. De vakantietoeslag bedraagt voor werknemers van 23 
jaar en ouder in het vakantietoeslagjaar 2010-2011 ten minste € 1.920.  

 
2. In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale 

verzekeringswetten. 
 
3. De werknemer die na 1 juni voorafgaande aan het uitbetalingstijdstip in dienst van de werkgever is 

getreden, ontvangt een evenredig deel van deze toeslag. Hetzelfde geldt met betrekking tot de 
werknemer wiens dienstbetrekking in de loop van het uitkeringsjaar eindigt. 

 
4. De werknemer die gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is geweest ontvangt in de maand 

november een extra uitkering van 8,33% van 12 maal het maandinkomen van de maand november. 
 
5. 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 3 genoemde extra uitkering naar 
evenredigheid. 

 
6. Als voor een werknemer gedurende het vakantietoeslagjaar respectievelijk het kalenderjaar een 

wijziging is opgetreden in de individueel overeengekomen arbeidsduur dan wel in het dienstrooster, 
dan zal bij de vaststelling van de vakantietoeslag respectievelijk de extra uitkering hiermee rekening 
worden gehouden. 
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ARTIKEL 15 
 
Arbeidsongeschiktheid 
 
 
Algemeen 
 
1. Als de werknemer als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid 

te verrichten en de eerste ziektedag op of na 1 januari 2004 ligt, gelden voor hem de bepalingen van 
artikel 629 BW, de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg en de Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 
2. 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. 

 
3. Als in het kader van de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot passend 

werk wordt gedaan, 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 zal een aanbod tot passend werk - zowel bij een interne als een externe 
functie - schriftelijk (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een 
second opinion aan te vragen bij het UWV. De werknemer dient deze second opinion binnen 10 dagen 
aan te vragen. De werknemer kan zich bij een aanbod tot intern of extern passend werk van de 
werkgever laten bijstaan door een medewerker van de afdeling HR, dan wel door een andere door de 
werknemer gekozen vertrouwenspersoon. 

 
4. De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad één of meer reïntegratiebedrijven selecteren, 

waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het reïntegratieproces 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 zaken als 
privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

 
5. Voor wat betreft de inkomenssituatie tijdens arbeidsongeschiktheid volgens dit artikel wordt uitgegaan 

van een aaneengesloten (of daarmee wettelijk gelijkgestelde) ziekteperiode. Binnen deze periode 
wordt onderscheid gemaakt in: 

 a. de WULBZ-periode, de wettelijke periode als genoemd in artikel 629 BW van maximaal 104 
weken, waarin overeenkomstig de Wet Verbetering Poortwachter zo spoedig mogelijke 
reïntegratie en participatie van de arbeidsongeschikte werknemer prioriteit heeft; 

 b. de WIA-periode, de periode die volgt op de WULBZ-periode, waarin de werknemer naar de mate 
van zijn arbeidsongeschiktheid in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de 
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of de Werkhervattingsregeling 
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).  

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

werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 
 
7. Onder sociale verzekeringsuitkeringen wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen het op 

basis van de Pensioenregeling ESN uit te keren arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 
WULBZ-periode 
 
8. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 weken van de WULBZ-

periode 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum 
dagloon op grond van de Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. Gedurende de tweede 52 weken 
van de WULBZ-periode zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen worden doorbetaald. 
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9. Gedurende de WULBZ-periode ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling als 
bedoeld in lid 5, in de: 
- eerste 26 weken een aanvulling tot 100% van het maandinkomen; 
- volgende 26 weken een aanvulling tot 90% van het maandinkomen; 
- volgende 52 weken een aanvulling tot 85% van het maandinkomen. 
Arbeidstherapie wordt gelijkgesteld aan werken. Over in dit kader gewerkte uren wordt 100% van het 
maandinkomen doorbetaald. 
Als de restverdiencapaciteit gedurende de WULBZ-periode niet volledig wordt benut, zal deze worden 
vergoed als ware er gewerkt. 

 
10. De werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en die voldoet aan de voorwaarden voor 

een uitkering op grond van de IVA, ontvangt gedurende de WULBZ-periode boven op de wettelijke 
loondoorbetaling en eventueel met terugwerkende kracht, een aanvulling tot 100% van het 
maandinkomen. 

 
11. De werkgever zal, als de werknemer een aanbod tot passend werk weigert en vervolgens binnen 10 

dagen een second opinion aanvraagt bij het UWV, vanaf het moment van weigering van het aanbod 
tot passend werk en tot het moment waarop het UWV haar oordeel daarover geeft, 70% van het 
maandinkomen doorbetalen. Als de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en het 
UWV zou aansluitend tot het oordeel komen dat deze weigering op terechte gronden is geschied, zal 
de werkgever met terugwerkende kracht met een maximum van 3 maanden het maandinkomen tot 
100% aanvullen. 
 

12. Als het UWV bij de behandeling van een aanvraag tot een WIA-uitkering vaststelt dat door de 
werkgever onvoldoende reïntegratie-inspanningen zijn verricht en vervolgens beslist dat het tijdvak 
waarop de werknemer recht heeft op loon wordt verlengd, ontvangt de werknemer gedurende deze 
verlengde periode een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. De totale periode van 
loondoorbetaling zal maximaal 104 weken bedragen, gerekend vanaf de eerste ziektedag. Het 
voorgaande is tevens van toepassing indien werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten 
de aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen. 

  
WIA-periode 
 
13.  De werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, ontvangt gedurende het derde tot en met het 

zevende ziektejaar maandelijks een aanvulling op hetgeen hij met werken verdient, indien dit inkomen 
lager is dan voorheen. Deze aanvulling bedraagt in het: 
- derde ziektejaar 90% van het inkomensverlies (verschil tussen oude en nieuwe maandinkomen); 
- vierde ziektejaar 80% van het inkomensverlies; 
- vijfde ziektejaar 70% van het inkomensverlies; 
- zesde ziektejaar 60% van het inkomensverlies; 
- zevende ziektejaar 50% van het inkomensverlies. 
Als door de werkgever wordt overwogen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen van een 
werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is en die niet binnen ESN kan worden herplaatst, 
zal hiervan melding worden gemaakt aan de vakorganisaties. Op initiatief van de vakorganisaties kan 
hierover dan overleg met werkgever plaatsvinden. 

 
14. De werknemer die 35 tot 80% arbeidsongeschikt is en die voldoet aan de voorwaarden voor een 

uitkering op grond van de WGA, ontvangt gedurende het derde tot en met het zevende ziektejaar een 
aanvulling op de WGA-uitkering van 5% van zijn maandinkomen. 

 Als er minder dan 50% van de verdiencapaciteit wordt gebruikt, zal de werknemer na het tweede 
ziektejaar nog maximaal 6 maanden 75% van het maandinkomen ontvangen 

 
15. De werknemer die na het bereiken van de leeftijd van 60 jaar volledig arbeidsongeschikt wordt, 

ontvangt na afloop van de WULBZ-periode tot zijn pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) een 
aanvulling op de IVA-uitkering tot 80% van het maandinkomen. 
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Overige bepalingen 
 
16. De in de vorige leden bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen worden beëindigd wanneer de 

arbeidsovereenkomst met de werknemers eindigt. 
 
17. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en aanvullingen te 

weigeren of op te schorten ten aanzien van de werknemer die zich niet houdt aan de verplichtingen die 
artikel 629 en artikel 660a BW hem opleggen, als de wettelijke uitkering door het desbetreffende 
uitvoeringsorgaan wordt geweigerd of gekort, of als de werknemer de in de onderneming geldende 
voorschriften bij ziekte niet nakomt. In het laatste geval heeft de werknemer bovendien geen 
aanspraak op een evenredig deel van de vakantietoeslag en de 13

e
 maand. 

 
18. In geval de werkgever met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen een of 

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

 
19. Als een werknemer bij een andere werkgever wordt geplaatst, zal op basis van sociaal 

ondernemerschap van geval tot geval worden bezien hoe de arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen 
van deze plaatsing moeten worden afgewikkeld, waarbij in principe zal worden getracht een 
gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden. 
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ARTIKEL 16 
 
Uitkering bij overlijden 
 
 
1. Als de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden 

verstrekt op grond van het bepaalde in artikel 674 BW. De uitkering zal op zo fiscaal vriendelijk 
mogelijke wijze worden uitbetaald. 

 
2. In afwijking van het gestelde in artikel 672 lid 2 BW, is deze uitkering gelijk aan het bedrag van het 

maandinkomen, vermeerderd met de vakantietoeslag, dat de werknemer zou hebben ontvangen vanaf 
de dag na overlijden tot en met 2 maanden na de maand waarin het overlijden plaatsvond. Op dit 
bedrag wordt in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen bij overlijden van de 
werknemer toekomt op grond van de Ziektewet en de WIA. 

 
3. De werkgever is geen uitkering verschuldigd, indien de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het 

overlijden door toepassing van artikel 629 BW geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 629 
lid 1 BW of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering op grond van de 
sociale verzekeringswetten als hiervoor genoemd in lid 2. 
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ARTIKEL 17 
 
Pensioenregeling 
 
 
1. In de onderneming van de werkgever geldt een pensioenregeling. Deelname aan de regeling is 

verplicht met inachtneming van het gestelde in het pensioenreglement. 
 
2. Wijzigingen in de pensioenregeling zullen - met inachtneming van het bepaalde in de WOR -door de 

werkgever worden vastgesteld in overleg met de vakorganisaties. 
 
3. Vanaf 1 april 2005 geldt als uitgangspunt dat de werknemers eenderde deel van de totale 

pensioenlasten betalen. 
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ARTIKEL 18 
 
Spaarloonregeling 
 
 
In het bedrijf van de werkgever bestaat een spaarloonregeling waarvan de deelname voor de werknemer 
open staat op grond van het desbetreffende reglement. 
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ARTIKEL 19 
 
Vakbondscontributie 
 
 
Leden van de vakorganisaties kunnen op vrijwillige basis een maal per jaar in december een fiscaal 
voordeel behalen door hun contributie te betalen uit het bruto loon. Daarvoor worden zoveel mogelijk die 
beloningscomponenten gebruikt, die niet van invloed zijn op de uitkeringsgrondslag sociale zekerheid en op 
de pensioengrondslag. Deze faciliteit wordt door de werkgever geboden mits en voor zolang dit fiscaal 
acceptabel is. 
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ARTIKEL 20 
 
Tussentijdse wijziging 
 
 
1. In geval van ingrijpende veranderingen in de algemene 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. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee 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 21 
 
Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst 
 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 oktober 2010 en eindigt 1 oktober 2011 van 
rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist. 
 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen: 
 
 
 
Partij ter ene zijde Partijen ter andere zijde 
 
Elementis Specialties Netherlands BV FNV Bondgenoten 
te Delden  te Utrecht   
 
 
 
W. Pielage J. Hendriks 
 
 
  

 De Unie 
 te Culemborg 
 
 
 
 J. Rensen 

 
  
  
 CNV Vakmensen 
 te Utrecht 
 
 
  
 G. van Dijk 
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Bijlage I 
 
behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Elementis Specialties Netherlands BV 
 
 
Indeling functiegroepen 
 
 
Groep I     0 tot en met   29,5 ORBA-punten 
 
Groep II   30 tot en met   49,5 ORBA-punten 
 
Groep III   50 tot en met   69,5 ORBA-punten 
 
Groep IV   70 tot en met   89,5 ORBA-punten 
 
Groep V   90 tot en met 109,5 ORBA-punten 
 
Groep VI 110 tot en met 129,5 ORBA-punten 
 
Groep VII 130 tot en met 149,5 ORBA-punten 
 
Groep VIII 150 tot en met 169,5 ORBA-punten 
 
Groep IX 170 tot en met 189,5 ORBA-punten 
 
Groep X 190 tot en met 209,5 ORBA-punten 
 
Groep XI    210 tot en met 230    ORBA-punten 
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 Bijlage II 
 
behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Elementis Specialties Netherlands BV 
 
 
Salarisschalen per 1 maart 2011 
 
Inclusief verhoging met 2% 
Bedragen in euro’s 
 
 
Leeftijdsschaal  
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

16   505   563   828   857        

17   579   646   922   955 1004 1059      

18   665   743 1108 1144 1205 1269      

19   767   857 1290 1336 1404 1480 1583     

20   899 1006  1475 1527 1603 1630 1652 1698    

21 1060 1186 1660 1718 1765 1798 1834 1872    

22 1243 1389 1750 1813 1845 1884 1922 1970    

23 1461 1634 1844 1908 1926 1969 2013 2069 2179   

24       2103 2168 2288 2382  

25        2290 2398 2521 2670 

 
 
Functiejarenschaal 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

  0 1461 1634 1844 1908 1926 1969 2103 2290 2398 2521 2670 

  1 1490 1668 1883 1950 2005 2054 2192 2363 2534 2633 2798 

  2 1521 1703 1920 1993 2048 2117 2263 2463 2616 2743 2925 

  3 1550 1740 1962 2034 2086 2159 2307 2522 2725 2854 3053 

  4 1579 1775 1998 2078 2125 2202 2359 2582 2797 2975 3183 

  5  1811 2037 2119 2172 2246 2403 2650 2869 3074 3316 

  6   2078 2161 2206 2290 2455 2703 2945 3171 3447 

  7     2249 2333 2500 2760 3014 3268 3578 

  8     2291 2375 2551 2821 3086 3366 3712 

  9        2419 2597 2884 3163 3464 3840 

10         3231 3562 3973 

11         3305 3658 4100 

12          3754 4232 

13          3853 4362 

14          3951 4487 

15           4612 
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Bijlage III 
 
behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Elementis Specialties Netherlands BV 
 
 
Beroepsprocedure functiewaardering 
 
1. Begeleidings- en beroepscommissie ORBA 

a. In de onderneming is een Begeleidings- en beroepscommissie ORBA ingesteld. De commissie 
ziet toe op de uitvoering van functiewaardering en op de naleving van de beroepsprocedure 
functiewaardering. 

b. De commissie bestaat uit 5 leden, waarvan 2 te benoemen door de werkgever, 2 door de OR en 
1, in casu de voorzitter door de werkgever en ondernemingsraad gezamenlijk. De commissie wijst 
een secretaris uit haar midden aan. 

c. De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 3 jaar, waarna herbenoeming 
voor maximaal 3 jaar kan plaatsvinden. 

d. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door bedanken, bij beëindiging van het dienst-
verband, dan wel door het verstrijken van de zittingsperiode. 
 

2. Beroepsprocedure 
a. Bezwaarfase 
 Als een werknemer bezwaar heeft tegen zijn functiebeschrijving respectievelijk tegen de indeling 

van zijn functie in de desbetreffende functiegroep, legt hij binnen 1 maand na bekendmaking 
daarvan zijn bezwaar schriftelijk voor aan zijn eigen of naasthogere leidinggevende. Deze 
bespreekt het bezwaar met betrokkene en doet binnen 1 maand schriftelijk verslag van zijn 
conclusies en eventuele te nemen vervolgacties. De afdeling HR begeleidt het proces en licht 
tevens de Begeleidings- en beroepscommissie ORBA in. 

 
b. Interne beroepsprocedure 
 Als de werknemer zijn bezwaar handhaaft, kan hij binnen 2 maanden na de bekendmaking van 

de functie-indeling schriftelijk in beroep gaan bij de Begeleidings- en beroepscommissie ORBA. 
Als deze commissie het beroep ontvankelijk verklaart, wordt het beroep in behandeling genomen. 
Daarbij kan een deskundige van werkgeversvereniging AWVN worden ingeschakeld. De 
Begeleidings- en beroepscommissie ORBA beoordeelt de informatie, de gevolgde procedure en 
adviseert de werkgever. De werkgever beslist over het bezwaar, gehoord hebbende de 
betrokkene en zijn leidinggevende(n).  

 
c. Externe beroepsprocedure 
 Als een werknemer het oneens is met de uitkomst van de interne beroepsprocedure, kan hij zijn 

beroep binnen 1 maand voorleggen aan de bestuurder van zijn vakorganisatie, partij bij deze 
CAO. Op basis van het ingediende beroep is de deskundige van de vakorganisatie bevoegd, in 
samenwerking met een deskundige van AWVN, een onderzoek ter plaatse in te stellen. 

 Als tussen de deskundigen van beide partijen overeenstemming is bereikt, zal de daaruit 
voortvloeiende beslissing bindend zijn en van kracht zijn vanaf het moment dat de in a. bedoelde 
klacht is ingediend. Als deze deskundigen niet tot overeenstemming komen, zal werkgever, de 
deskundigen gehoord hebbende, een beslissing nemen. 

 Gestreefd wordt de uitkomst van het externe beroep binnen 3 maanden na onderzoek bekend te 
maken. 

  
3. Reglement functiewaardering 

De werkwijze met betrekking tot functiewaardering en beroep zijn vastgelegd in het Reglement 
functiewaardering. Bij geschillen over de wijze waarop het reglement moet worden uitgelegd, beslist 
de werkgever in overleg met de OR. Wijzigingen of aanvullingen van het reglement Functiewaardering 
kunnen alleen tot stand komen na overleg tussen de werkgever en de OR. 
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Bijlage IV 
 
behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Elementis Specialties Netherlands BV 
 
 
Vergoedingsschema waarneming hogere functie per 1 maart 2011 
 
Waar te nemen functieschaal 
 
 
Bedragen in euro’s 
 
 

 II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I  49  104         

II    59 120        

III     66 164       

IV    100 210      

V     110 255     

VI      149 345    

VII       199 462   

VIII        264 515  

IX         294 594 

X          336 
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Bijlage V 
 
behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Elementis Specialties Netherlands BV 
 
 
Schema minimale salarisverhoging respectievelijk salarisverlaging bij plaatsing in een hogere 
respectievelijk lagere salarisschaal voor werknemers die in een functiejarenschaal zijn ingedeeld 
per 
1  maart 2011 
 
Verhoging van/naar functieschaal 
Verlaging van/naar functieschaal 
 
 
Bedragen in euro’s 
 
 

 II III IV V VI VII VIII IX X XI 

I 24 54 85        

II  29 63 108       

III   31   83 137      

IV      49 104 180     

V       58 126 227    

VI        73 174 305   

VII       100 233 357  

VIII        132 255 428 

IX         152 297 

X          172 
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Bijlage VI 
behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Elementis Specialties Netherlands BV 
 
 
Protocol afspraken 2010-2011 

 
 

1. Eenmalige uitkering 
Mede als blijk van waardering voor de inzet en bijdrage in 2010, wordt aan de werknemers in maart 
2011 een eenmalige uitkering betaald van € 750,- (bruto). Deeltijdwerknemers ontvangen deze 
eenmalige uitkering naar rato van de met hen overeengekomen arbeidsduur. Werknemers die na 1 
oktober 2010 in dienst zijn getreden ontvangen de uitkering naar rato van de periode dat zij in dienst 
waren in de periode tussen 1 oktober 2010 en 1 maart 2011. Werknemers die op of na 1 maart 2011 in 
dienst zijn getreden hebben geen recht op deze eenmalige uitkering. 

 
2. Employability 

ESN heeft 5 leerling operators in dienst genomen, die een VAPRO-opleiding (gaan) volgen.  
Verder is overeengekomen dat ESN met UWV en andere regionale re-integratiebureaus in overleg zal 
treden met als doel 1 of meerdere Wajongers/BBL’ers binnen ESN te plaatsen.  
Daarnaast zal ESN samen met VAPRO-EVC, na eerst een uitgebreid voorlichtingstraject te hebben 
gehouden, een pilot houden met EVC met 10 vrijwilligers. Gedurende de pilot zal frequent over de 
voortgang worden gerapporteerd en gecommuniceerd. De pilot zal worden afgerond met een 
evaluatie, waarna besluitvorming zal plaatsvinden over het eventuele verdere traject. 

 
3. Duurzame inzetbaarheid 

ESN heeft het stellige voornemen om op basis van eerder gemaakte afspraken en rekening houdend 
met de resultaten van het onlangs gehouden PAGO, gedurende de looptijd van de CAO onderzoek 
doen naar de vormgeving en implementatie van levensfasebeleid. Kernvraag daarbij is welke 
randvoorwaarden en maatregelen er nodig zijn om te bereiken dat werknemers tot hun pensioen 
gezond en inzetbaar zijn, teneinde zowel de medewerkers als Elementis vitaal te houden. 
De studie zal worden uitgevoerd op basis van “appreciative inquiry”, waarbij daartoe getrainde 
werknemers hun collega’s over dit thema interviewen onder supervisie van een divers samengesteld 
intern projectteam. De interviewers en het interne projectteam zullen worden ondersteund door een 
extern begeleider. Beoogd wordt de studie in september 2011 af te ronden met een rapportage en 
aanbevelingen, zodat eventuele arbeidsvoorwaardelijke zaken kunnen worden betrokken bij het 
volgende cao-overleg. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming, wordt het voornemen tot het 
onderzoek ook besproken met de ondernemingsraad ESN.  
 

4. Werkkostenregeling 
ESN maakt in 2011 gebruik van de overgangsregeling werkkostenregeling. Dat betekent dat in ieder 
geval in 2011 nog gebruik kan worden gemaakt van de fiscaal vriendelijke verrekening van de 
vakbondscontributie. Gedurende het jaar zal ESN onderzoeken welke (fiscale) gevolgen de 
werkkostenregeling zal hebben voor de bestaande vergoedingen en verstrekkingen.  

 
5 Bijzondere beloningen Laboratorium 

Gedurende de looptijd van de CAO zal onderzoek worden gedaan naar (wijze van totstandkoming 
van) roosters en werktijden binnen het Laboratorium in relatie tot de (hoogte van de) bijzondere 
beloningen bij afwijkingen daarvan. Onder andere zal aandacht worden besteed aan de beloning voor 
uren buiten het vastgestelde dienstrooster en aan mogelijkheden voor compensatie van gewerkte 
meeruren.  

 
6. Arbeidsomstandigheden. 
 Voor 2011 is een bedrag van € 370.000,- uitgetrokken voor verbetering van de 

arbeidsomstandigheden in diverse gebouwen. 
 

 


