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Tussen ICO Holland BV te ‘s-Gravendeel 
als partij ter ene zijde 
 
en 
 
FNV Bondgenoten te Utrecht 
als partij ter andere zijde, 
 
is overeengekomen om de collectieve arbeidsovereenkomst voor werknemers van  
ICO Holland B.V. te ’s-Gravendeel, die tot 1 januari 2010 van kracht was, te verlengen voor de  
duur van 12 maanden, eindigende op 31 december2010. 
 
Artikel I: Definities 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
1. werkgever:    ICO Holland B.V. te ‘s-Gravendeel; 
2. vakvereniging: partij ter andere zijde; 
3. werknemer:   iedere in dienst van de werkgever zijnde mannelijke en vrouwelijke 

werknemer die werkzaamheden vervult en wiens functie is of behoort te zijn 
opgenomen in de in bijlage I opgenomen functielijst; als werknemer in de 
zin van deze overeenkomst wordt niet beschouwd de stagiaire en de 
vakantiewerker; 

4. maand:   een kalendermaand; 
5. week:    een periode van 7 etmalen waarvan de eerste aanvangt bij het begin van de 

eerste dienst op zondagavond; 
 6. dag:    een periode van 24 uren, beginnende 22.00 uur op de aan de bedoelde dag 

voorafgaande kalenderdag en eindigende 22.00 uur op de bedoelde dag; 
7. dienstrooster:  een door de werkgever vastgestelde en door de Arbeidsinspectie 

goedgekeurde regeling van werktijden; 
8. schaalsalaris:  het salaris als geregeld in bijlage II; 

 9. maandinkomen: het maandsalaris vermeerderd met eventuele bijzondere beloningen als 
bedoeld in artikel XI lid 2 onder a en als bedoeld in artikel X lid 5 onder c; 

10.  jaarsalaris:  het maandinkomen maal 12 vermeerderd met de vakantietoeslag en de 
eindejaarsuitkering;    

11. partner:  de man of vrouw met wie de werknemer een geregistreerd partnerschap is 
aangegaan, dan wel duurzaam samenleeft waarbij de duurzaamheid blijkt uit 
het feit dat de partners gedurende tenminste 2 jaar op hetzelfde adres staan 
ingeschreven of uit het feit dat één en ander door middel van een notariële 
akte is vastgelegd. 
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Artikel II: Algemene verplichtingen van de werkgever 
 
1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder trouw te zullen 

nakomen.  
 
2. De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke ten doel 

heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde 
arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in de artikelen XXIV en XXV. 

 
3. De werkgever verplicht zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voorwaarden, 

strijdig met het in deze collectieve arbeidsovereenkomst of het eventuele bedrijfsreglement 
bepaalde. 

 
4. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarin verwezen wordt naar deze collectieve arbeidsovereenkomst en het eventueel 
geldende bedrijfsreglement. Van deze CAO zal na elke CAO aanpassing een volledig aangepast 
exemplaar aan de werknemers worden uitgereikt. 

 
5. Indien de werkgever op grond van bedrijfseconomische omstandigheden dan wel ten gevolge 

van fusie, afstoting van activiteiten, reorganisatie of verdere automatisering respectievelijk 
mechanisering tot overplaatsing van of ontslagaanzegging aan een in het kader van de 
ondernemingsgrootte belangrijk aantal werknemers moet overgaan, zal hij zich tijdig met de 
vakvereniging in verbinding stellen met het oogmerk tot een voor betrokkenen passende 
voorlichting te komen en de uit de overplaatsing of ontslag voor betrokkenen voortvloeiende 
sociale consequenties te regelen. 

 
6. De werkgever zal de vakvereniging waar gewenst maar minstens tijdens de CAO-besprekingen 

informeren over de economische gang van zaken in de onderneming alsmede over de 
economische vooruitzichten waarbij in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de 
werkgelegenheidsaspecten. 

 
7. Bij het ontstaan van vacatures (promoties) zullen de werknemers eerst in de gelegenheid worden 

gesteld daarnaar te solliciteren. 
De vacatures zullen bekend worden gemaakt op het publicatiebord. 
Bij gelijke geschiktheid voor de vervulling van een vacature zal de werkgever voorrang geven 
aan de eigen werknemer die solliciteert boven een sollicitant van buiten het bedrijf, een en ander 
ter vrije beoordeling van de werkgever. 
 

8. In geval de werkgever tot het weer-aannemen van personeel overgaat, zal door hem bij 
sollicitatie de voorrang worden gegeven aan die gewezen werknemers, die het langste 
dienstverband bij de werkgever hadden, mits niet meer dan één jaar is verlopen sedert hun 
ontslag en het bedrijfsbelang zich naar het oordeel van de werkgever tegen deze regel niet 
verzet. 
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9. De werkgever erkent het recht op een veilige en gezonde arbeidsplaats. 
De werkgever zal een actief beleid voeren ten aanzien van beperkt inzetbare werknemers. Het 
beleid zal erop gericht zijn deze werknemers zoveel mogelijk te handhaven door middel van 
aanpassing van functie en/of werkplaats. 
Aan om-, her- en bijscholing gericht op mogelijke plaatsing binnen de onderneming zal grote 
aandacht worden besteed. 

 
10. De werkgever zal in verband met de zondagsrust van de werknemer alleen wanneer het nodig is 

verlangen dat hij op zondag arbeid verricht. 
 
11. Werkgeversbijdrage 

De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig  
de tussen AWVN en FNV Bondgenoten gesloten overeenkomst met betrekking tot de 
bijdrageregeling aan de vakvereniging. 

 
 
Artikel  III: Algemene verplichtingen van de vakvereniging 
 
1. De vakvereniging verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder trouw te zullen 

nakomen. 
 
2. De vakvereniging verplicht zich met alle haar ten dienste staande middelen nakoming van deze 

collectieve arbeidsovereenkomst door haar leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen 
voeren of te zullen bevorderen welke beoogt wijziging te brengen in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst op een andere wijze dan omschreven in artikel XXIV en XXV en daarbij 
haar krachtige medewerking aan de werkgever te zal verlenen tot ongestoorde voortzetting van 
het bedrijf. 

 
3. De vakvereniging verplicht zich te zullen bevorderen dat haar leden een individuele 

arbeidsovereenkomst ondertekenen op de grondslag van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
en het eventuele bedrijfsreglement. 

 
 
Artikel IV: Faciliteiten vakbondswerk 
 
1. Bij overleg met de werkgever kan de vakvereniging zich laten vergezellen door één lid per bond, 

werkzaam in de onderneming, mits zij hierover tevoren overleg pleegt met de werkgever onder 
opgave van naam en functie van het betrokken lid. 

 
2. Met inachtneming van de normale in de onderneming geldende regels zijn t.b.v. het 
  vakbondswerk de volgende faciliteiten overeengekomen: 

a. De werkgever zal op verzoek van de vakvereniging toestemming verlenen tot het doen van 
zakelijke mededelingen op het daartoe aangewezen publicatiebord. 

 
b. De werkgever zal - als regel buiten werktijd - bedrijfsruimte ter beschikking stellen voor 

vergaderingen van de vakvereniging over bedrijfsaangelegenheden. 
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c. In dringende gevallen zal de werkgever een bedrijfsruimte ter beschikking stellen voor 
contacten binnen werktijd, tussen bestuursleden van de bedrijfsledengroep en de bezoldigde 
functionaris van de vakvereniging. 

 
d. De voorzitter van de bedrijfsledengroep kan binnen redelijke grenzen gebruik maken van de 

telefoon en fax. 
 
e. Binnen redelijke grenzen kan de voorzitter van de bedrijfsledengroep gebruik maken van de 

reproductieapparatuur. 
 
f. Bovenstaande faciliteiten kunnen door de werkgever worden opgeschort tijdens staking of 

stakingsdreiging. 
In geval werkgever besluit de faciliteiten op te schorten, zal vooraf de vakvereniging worden 
geïnformeerd. 
 

g. Werkgever draagt er zorg voor dat een bestuurslid van de bedrijfsledengroep door het 
uitoefenen van deze functie geen nadelige invloed zal ondervinden in zijn positie als 
werknemer. 

 
h. De vakvereniging zal aan werkgever schriftelijk meedelen wie van haar leden deel uitmaken 

van het bestuur van de bedrijfsledengroep. 
 
3. De werkgever zal binnen redelijke grenzen aan de bestuursleden van de bedrijfsledengroep 

doorbetaald verlof toekennen op verzoek van de werknemersorganisatie, waarvan de betrokken 
werknemer lid is in de navolgende gevallen: 
a. Het als officieel afgevaardigde deelnemen aan een bijeenkomst van het bondscongres, de 

bondsraad, de districtsraad, een bedrijfsconferentie of een ander daarmee vergelijkbare in de 
statuten van de werknemersorganisatie opgenomen orgaan. 

 
b. Het deelnemen aan een door de werknemersorganisatie georganiseerde 

scholingsbijeenkomst. 
 
Het verzoek om vrijaf voor een van de bovengenoemde activiteiten zal door de 
werknemersorganisatie schriftelijk en tijdig aan de werknemer worden ingediend. 
 
 

Artikel V: Algemene verplichtingen van de werknemer 
 
1. 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. 
 
2. 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. 

 
3. De werknemer is gehouden voor wat zijn dienst- en rusttijd betreft de bepalingen van de op de 

daarvoor bestemde plaatsen in het bedrijf van de werkgever aanwezige arbeidslijst in acht te 
nemen. 
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4. De werknemer is gehouden ook buiten de op de arbeidslijst aangegeven uren arbeid te 

verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. 

 
5. De werknemer is mede verantwoordelijk voor de orde, veiligheid en de zedelijkheid in het 

bedrijf van de werkgever en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en 
voorschriften door of namens de werkgever gegeven. 

 
6. De werknemer is gehouden zich te gedragen naar de in het bedrijfsreglement neergelegde c.q. 

neer te leggen bepalingen. 
 
7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever zal de werknemer naast de 

dienstbetrekking geen beroep of bedrijf uitoefenen, op welke wijze en in welke vorm dan ook, 
hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en in samenwerking met andere natuurlijke of 
rechtspersonen, noch in dienstbetrekking werkzaam zijn bij andere natuurlijke of 
rechtspersonen. 
Onder het verbod zijn begrepen commissariaten bij andere rechtspersonen of gehonoreerde 
bestuursfuncties bij verenigingen of stichtingen. 

 
8. Zowel gedurende als na het eindigen van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer volstrekte 

geheimhouding betrachten ten aanzien van alle gegevens welke hem omtrent de werkgever en 
de activiteiten van de werkgever en met de werkgever gelieerde ondernemingen bekend zijn, 
voor zover deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben of aan hem ter zake door de 
werkgever uitdrukkelijk geheimhouding is opgelegd. 

 
9. Alle goederen, waaronder begrepen schriftelijke stukken en fotokopieën daarvan, welke de 

werknemer van of ten behoeve van de werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst onder zich 
krijgt, zijn en blijven eigendom van de werkgever. 
De werknemer is gehouden deze goederen op eerste verzoek van de werkgever, doch in ieder 
geval op het tijdstip waarop de dienstbetrekking eindigt, wederom aan de werkgever ter 
beschikking te stellen. 

 
10. Bij overtreding van een der bepalingen sub V.7,8 is de werkgever gerechtigd de rechter te 

verzoeken een verbod op te leggen en/of volledige schadevergoeding te vorderen alsmede om 
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over te gaan indien die alsdan nog mocht bestaan. 

 
11. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te ondertekenen, waarbij deze 

collectieve arbeidsovereenkomst en het eventuele bedrijfsreglement van toepassing worden 
verklaard. 

 
 

Artikel VI: Aanstelling en proeftijd 
 
1. De arbeidsverhouding wordt bepaald door de in de aanstellingsbrief vastgelegde individuele 

arbeidsovereenkomst, waarin deze CAO van toepassing wordt verklaard. 
 

In de aanstellingsbrief worden onder meer vermeld: 
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a. datum indiensttreding; 
b. functie volgens bijlage; I 
c. salarisschaal volgens bijlage; II 
d. aanvangssalaris plus functiegroep; 
e. locatie waar de werkzaamheden normaliter worden verricht. 

 
2. Een dienstverband kan worden aangegaan: 
 

a. voor onbepaalde tijd; 
b. voor een bepaalde tijdsduur; 
c. voor het verrichten van een bepaald karwei; 
d. voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. 

 
Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald, wordt het 
dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. Indien één van de dienstverbanden 
onder b, c of d genoemd, langer dan een jaar heeft voortgeduurd, wordt het, voor wat betreft de 
opzegging, geacht te zijn gewijzigd in een dienstverband voor onbepaalde tijd, overigens op 
dezelfde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Voor de berekening 
van de duur van het dienstverband is het bepaalde in artikel 7:611 BW van toepassing. 

 
3. Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van 2 maanden 

overeenkomstig het BW, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een kortere proeftijd 
wordt overeengekomen of een proeftijd wordt uitgesloten. 

 
4. Functiewijziging tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en 

door de werknemer voor akkoord getekend en geretourneerd. 
 
 
Artikel  VII: Einde dienstverband 
 
1. Een dienstverband voor een bepaalde tijdsduur eindigt van rechtswege op het tijdstip genoemd 

in de individuele arbeidsovereenkomst. 
 
2. Een dienstverband voor het verrichten van een bepaald karwei eindigt bij het gereed komen van 

het karwei waarvoor het dienstverband werd aangegaan. 
 
3. Een dienstverband voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard, eindigt door 

opzegging door de werkgever of werknemer met een termijn van één dag, welke termijn na een 
dienstverband van twee maanden wordt verlengd tot zeven dagen. 

 
4. Een dienstverband voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijk opzegging door de werkgever 

of de werknemer tegen het einde van de maand. 
 

De opzeggingstermijn door de werkgever in acht te nemen bedraagt: 
 

- indien de werknemer vijf jaar of minder onafgebroken in dienst is: een maand; 
- voor iedere verdere vier jaar onafgebroken dienstverband: een maand meer; 
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- voor de werknemer die de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt: voor iedere periode van 
vier jaar onafgebroken dienstverband na het bereiken door de werknemer van de leeftijd van 
45 jaar en voor het bereiken door de werknemer van de leeftijd van 65 jaar: een maand extra. 

 
De krachtens het voorgaande berekende opzeggingstermijn bedraagt ten hoogste zes maanden. 
De opzeggingstermijn door de werknemer in acht te nemen bedraagt: 

 
- indien hij vijf jaar of minder onafgebroken in dienst is: een maand; 
- voor iedere verdere vier jaar onafgebroken dienstverband: een halve maand meer, tot een 

maximum van drie maanden. 
 
5. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt in ieder geval, zonder dat opzegging is 

vereist, van rechtswege, op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer de 65-
jarige leeftijd, dan wel de  pensioengerechtigde leeftijd, zo deze lager zal zijn, zal hebben bereikt. 
Voor de werknemer is de laatste werkdag de dag voor de dag waarop hij 65 jaar of 
pensioengerechtigd wordt. 

 
6. Ingeval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van artikel 7:677 en 

678 BW, almede ingeval van ontslag tijdens of bij het eindigen van de proeftijd, kan het 
dienstverband wederzijds onmiddellijk worden beëindigd. 

 
7. Schorsing 
 

De werkgever kan de werknemer voor ten hoogste 14 kalenderdagen schorsen, indien het 
vermoeden bestaat dat een dringende reden in de zin van artikel 7:677 en 678 BW aanwezig is 
om een werknemer op staande voet te ontslaan en schorsing naar het oordeel van de werkgever 
in het belang van het werk dringend gevorderd wordt. 
Deze termijn kan ten hoogste éénmaal met 14 dagen worden verlengd. 
 
Het besluit tot schorsing, alsmede het besluit tot verlenging ervan, worden door de werkgever 
terstond aan de werknemer medegedeeld, onder vermelding van de duur van de schorsing en de 
redenen, die tot de schorsing c.q. verlenging ervan aanleiding hebben gegeven. Een dergelijk 
besluit dient zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk en gemotiveerd door de werkgever aan de 
werknemer bevestigd te worden. 

 
Omtrent het voornemen tot schorsing zal de werkgever alvorens daartoe over te gaan de 
werknemer horen of doen horen, althans daartoe behoorlijk oproepen. 

 
Gedurende de schorsing behoudt de werknemer het recht op maandinkomen. 

 
8. Op non-actiefstelling 
 

De werkgever kan de werknemer voor een periode van ten hoogste 2 weken op non-actief 
stellen, indien de voortgang van de werkzaamheden - door welke oorzaak dan ook - ernstig 
wordt belemmerd. Deze termijn kan éénmaal met dezelfde periode worden verlengd. 
 
Het besluit tot op non-actiefstelling alsmede het besluit tot verlenging hiervan worden door de 
werkgever zo spoedig mogelijk aan de werknemer medegedeeld, onder vermelding van de 
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redenen waarom de voortgang der werkzaamheden deze maatregel vereisen. 
 

Na het verstrijken van de hiervoor bedoelde periode van 2 respectievelijk 4 weken is de 
werknemer gerechtigd zijn werkzaamheden te hervatten, tenzij inmiddels een ontslagvergunning 
is aangevraagd dan wel de Burgerlijke Rechter is verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. 
In dat geval kan de werkgever de op non-actiefstelling telkens met een door hem te bepalen 
termijn verlengen, zulks tot het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt dan wel de 
hiervoor bedoelde procedures zijn geëindigd. 

 
Op non-actiefstelling geschiedt steeds met behoud van maandinkomen. 

 
9. Bij beëindiging van het dienstverband vindt volledige af- en verrekening plaats van de nog 

uitstaande en gedurende het dienstverband opgebouwde rechten en verplichtingen. Op verzoek 
van de werknemer verstrekt de werkgever bij de beëindiging van het dienstverband een 
getuigschrift met vermelding van de aard van de werkzaamheden en de duur van het 
dienstverband. 

 
Artikel  VIII: Dienstrooster en arbeidsduur 
 
1. Iedere werknemer werkt volgens een van de volgende dienstroosters: 

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

 
b. een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken omvat en een 

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

normale feitelijke arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week; 
 
d. een 4-ploegendienstrooster met een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis van 36 uur per 

week. 
 
2. 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 ochtend- of een middagdienst zijn ingedeeld; de normale 
werktijd wordt begrensd door de tijdstippen van opkomen en afgaan volgens dienstrooster, 
waarbij de werknemer rond het weekeinde een ononderbroken rustperiode van 48 uur dient 
te genieten; 

 
 
c. in 3-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week gewerkt, waarbij de 

werknemers beurtelings in een ochtend-, nacht- of middagdienst zijn ingedeeld; de normale 
werktijd wordt begrensd door de tijdstippen van opkomen en afgaan volgens dienstrooster, 
waarbij de werknemer rond het weekeinde een ononderbroken rustperiode van 48 uur dient 
te genieten; 
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 d.  in 4-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 6 dagen van de week gewerkt, waarbij de 
werknemers beurtelings in een ochtend-, nacht- of middagdienst zijn ingedeeld; de normale 
werktijd wordt begrensd door de tijdstippen van opkomen en afgaan volgens dienstrooster. 

 
3. Voor de werknemers in dagdienst en de werknemers in 2- en 3-ploegendienst geldt een 

gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis van 38 uur per week; deze wordt gerealiseerd door 
toekenning van 13 roostervrije dagen. Deze roostervrije dagen moeten worden opgenomen in 
het jaar waarin ze ontstaan; een restant wordt niet overgeboekt naar het volgend jaar, zodat het 
saldo aan het einde van het jaar altijd 0 is. Deze regeling geldt niet voor administratief 
personeel, oproepkrachten en werknemers in 4-ploegendienst. Functies zijn aangegeven in de 
functielijst in Bijlage 1. De regeling is als volgt: 
a. Werknemers in dagdienst 

De 13 roostervrije dagen worden door de bedrijfsleiding, in overleg met OR/Overleg-
Platform, ingeroosterd. De aanspraak vervalt ingeval van ziekte. 

 
b. Werknemers in 2- en 3-ploegendienst 

De productieleiding stelt in overleg met de OR/Overleg-Platform een jaarrooster op waarin 
de 13 roostervrije dagen zo goed mogelijk over de verschillende diensten en het jaar worden 
verspreid. De aanspraak op arbeidstijdverkorting vervalt ingeval van ziekte. 

 
c. In geval van arbeidsongeschiktheid tijdens een blok van twee of meer aaneengesloten 

roostervrije dagen/diensten, vervalt ten hoogste 1 roostervrije dag/dienst. 
 
d. In verband met verminderde belastbaarheid van oudere werknemers en ter bevordering van 

hun inzetbaarheid, dan wel om ziekteverzuim en uitstroom te voorkomen wordt jaarlijks 
extra ADV toegekend aan de volgende categorie werknemers: 
- voor werknemers van 50 jaar en ouder: 4 uren extra 
- voor werknemers van 55 jaar en ouder: 8 uren extra 
- voor werknemers van 60 jaar en ouder: 8 uren extra. 

 
4. Deeltijd 

a. Werknemers in dagdienst kunnen verzoeken hun arbeidsduur terug te brengen tot 36 dan 
wel 32 uur per week. Een dergelijk verzoek zal door de werkgever worden ingewilligd, tenzij 
het bedrijfsbelang zich daar naar zijn oordeel tegen verzet. 

 
b. De bepalingen van deze cao zijn op deeltijdwerkers naar rato van de individuele arbeidsduur 

van overeenkomstige toepassing, tenzij anders vermeld. 
 
c. In verband met verminderde belastbaarheid van oudere werknemers en ter bevordering van 

hun inzetbaarheid, dan wel om ziekteverzuim en uitstroom te voorkomen zal voor 
werknemers van 55 jaar en ouder, vermindering van hun arbeidsduur als bedoeld in sublid a. 
geen consequenties hebben voor de opbouw van aanspraken in de voor hen van toepassing 
zijnde pensioenregeling. 

 
5. Bij de inroostering van de diensten geldt de overlegregeling van de Arbeidstijdenwet (ATW) 

zoals deze geldt tot 1 april 2007. Indien de bedrijfsomstandigheden daar om vragen kan 
werkgever in overleg met de ondernemingsraad ruimere normen overeenkomen. 
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Artikel IX: Functiegroepen en salarisschalen. 
 
1. a. De functies van de werknemers worden ingedeeld in functiegroepen. De indeling is vermeld 

in bijlage I van deze overeenkomst. 
 

b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal die een schaal omvat gebaseerd op ervaring 
en een schaal gebaseerd op periodieken. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II van 
deze overeenkomst. 

 
2. a. Werknemers, die over de kundigheid en ervaring beschikken die voor de vervulling van een 

bepaalde functie zijn vereist, worden bij tewerkstelling in die functie in de overeenkomende 
functiegroep en salarisschaal geplaatst. 

 
b. Werknemers, die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog niet over 

de kundigheden en ervaring beschikken welke voor de vervulling van hun functie zijn 
vereist, kunnen gedurende een beperkte tijd, doch niet langer dan gedurende een jaar, in een 
lagere salarisschaal worden ingedeeld dan met hun functie overeenkomt. 

 
c. Werknemers die tijdelijk een functie waarnemen welke hoger is ingedeeld in de functie dan 

hun eigen functie, blijven ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal welke met hun 
eigen functie overeenkomt. 

 
3. a. Werknemers die bevorderd worden en 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. 

 
b. Werknemers, die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek worden 

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

 
c. Werknemers, die op verzoek van de werkgever in een functie worden geplaatst die is 

ingedeeld in een lagere salarisschaal dan de huidige functie blijven gedurende het 
contractjaar in hun eigen salarisschaal ingedeeld. Daarna worden zij in de met de lager 
ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld, een en ander in 
overeenstemming met het bepaalde in artikel X lid 4 sub c. 

 
 
Artikel X: Toepassingen van de salarisschalen 
 
1. a. De werknemers ontvangen het schaalsalaris van de periodieken schaal bij O periodieken 

behorende bij de functiegroep waarin zij overeenkomstig hun normaliter uit te oefenen 
functie zijn ingedeeld, indien zij daarvoor over de vereiste kundigheden en ervaring 
beschikken. 

 
b. Dit schaalsalaris wordt eenmaal per jaar opnieuw vastgesteld door toekenning van een 
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periodiek, zoals aangegeven in de salarisschaal en wel met ingang van 1 januari van elk 
kalenderjaar, mits de betrokken werknemer gedurende ten minste 3 aan de genoemde datum 
voorafgaande maanden in dienst van de werkgever is. 

 
c. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats bij indeling in een andere salarisschaal op 

grond van het bepaalde in artikel IX lid 3 onder a, b of c, alsmede ten aanzien van 
werknemers, die op grond van het artikel IX lid 2 onder b bepaalde nog in een lagere 
salarisschaal zijn ingedeeld dan met hun functie overeenkomt. 

 
2. a. Indien, in afwijking van het in lid 1.a. bepaalde, aan een werknemer een schaalsalaris 

behorende bij één of meer periodieken is toegekend, zal de eerstvolgende functie-
jarenverhoging eveneens worden toegekend conform het bepaalde in lid 1.b. 

 
b. Ligt, in geval van bevordering zoals bedoeld in artikel IX, lid 3.a. tussen die bevordering en 

de daaraanvolgende datum 1 januari een termijn van minder dan 3 maanden, dan kan bij 
wijze van uitzondering de eerstvolgende periodiekenverhoging 12 maanden later dan met 
ingang van 1 januari volgend op de bevordering worden toegekend. 

 
3.  Werknemers die nog niet over de opleiding en ervaring beschikken om hun functie volledig  
  te kunnen vervullen, waaronder schoolverlaters en langdurig werklozen, worden ingedeeld in  
  de ervaringsschalen behorende bij hun functieschaal. 
 
4. a. Indien een werknemer in een hogere salarisschaal wordt ingedeeld, wordt hem een zodanige 

schaalsalaris toegekend als nodig is om de in lid 5 onder a bedoelde verhoging mogelijk te 
maken. 

 
b. Indien een werknemer om aan hemzelf toe te rekenen redenen als bedoeld in artikel IX lid 3 

onder b in een lagere salarisschaal wordt ingedeeld, kan hem een zodanige schaalsalaris 
worden toegekend als in verband met de in lid 5 onder b genoemde verlaging nodig is. 

 
c. Indien een werknemer als gevolg van de in artikel IX lid 3 onder c bedoelde 

omstandigheden en na de daar genoemde periode in een lagere salarisschaal wordt ingedeeld, 
wordt hem een zodanig schaalsalaris toegekend als nodig is om de in lid 5 onder c bedoelde 
vermindering te realiseren. 

 
d. Indien een nieuwe werknemer elders zoveel voor de door hem te vervullen functie bruikbare 

ervaring heeft verkregen, dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem met het 
salarisschaal bij nul periodieken te belonen, kan hem een - in overeenstemming met die 
ervaring - hoger schaalsalaris worden toegekend. 

 
e. Bedragen van € 6,81 of minder worden bij de toepassing van het bepaalde in dit lid en van 

lid 5 afgerond tot het naastbijliggende schaalsalaris. 
 
5. a. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer die beloond wordt volgens de 

periodiekenschaal bedraagt de verhoging ten minste de helft van het verschil tussen de twee 
betrokkenen salarisschalen bij nul periodieken. 

 
b. Bij indeling in een lagere salarisschaal om aan hemzelf toe te rekenen reden als bedoeld in 
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artikel IX lid 3 onder b, van een werknemer die beloond wordt volgens de periodiekenschaal 
bedraagt de verlaging ten minste de helft van het verschil tussen de twee betrokken 
salarisschalen bij nul periodieken. 

 
c. Bij indeling in een lagere salarisschaal als gevolg van de in artikel IX lid 3 onder c bedoelde 

omstandigheden of als gevolg van het opheffen van functies, van een werknemer die 
beloond wordt volgens de periodiekenschaal, wordt hem via inschaling een schaalsalaris 
toegekend dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijk schaalsalaris ligt. Indien de 
salarisschaal niet toereikend is, wordt het tekort omgezet in een persoonlijke toeslag. Dit 
bedrag maakt geen deel uit van het schaalsalaris, maar stijgt wel mee met verhogingen van de 
salarisschalen. 

 
6. a. De werknemer die een functie, welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, ten minste  

5 volledige en opéénvolgende diensten in één maand waarneemt, ontvangt per volledig 
waargenomen dienst een toeslag op zijn maandsalaris ter grootte van 0,25% van zijn 
maandinkomen tot een maximum van 5% per maand. In dit verband wordt onder 
waarnemen verstaan dat het merendeel van de taken van de desbetreffende functie en de 
daarbij behorende verantwoordelijkheden worden waargenomen. 
Toelichting: 
De werknemer die een functie, welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie waarneemt,  
ontvangt per volledig waargenomen dienst een toeslag op zijn maandsalaris ter grootte van  
0,25 % van zijn maandinkomen tot een maximum van 5% per maand. Dit geldt indien 
duidelijk sprake is van volledige waarneming. Indien sprake is van waarneming van het  
merendeel der taken en daardoor de zwaarte van de waarneemfunctie niet zonder meer  
duidelijk is (bijv. voorman-wachtchef, operator-voorman en operator-1ste operator), geldt  
de toeslag ook, nadat er een vergelijk tussen de betreffende functies is gemaakt op basis van  
de in ORBA gemaakte functieomschrijvingen. Op het moment dat uit die vergelijking een 
groepsverschil tussen de zwaarte van de waarneemfunctie en de eigen functie blijkt, zal een  
eventuele toeslag op die uitkomst zijn gebaseerd. 
 

b. De werknemer kan aan een tijdelijke overplaatsing in een hoger beloonde functie geen 
aanspraak ontlenen op een definitieve plaatsing in een hogere functie of een definitieve 
overeenkomstige beloning. 

 
7. Het maandsalaris van hen, die door gebreken niet meer hun oorspronkelijke functie kunnen 

vervullen, alsmede het maandsalaris van voor de vervulling van hun functie minder validen, kan 
door de werkgever in afwijking van het in dit artikel, in artikel IX en in artikel XI.2.c. bepaalde, 
naar redelijkheid worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 
uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetgeving. 

 
8. Voor elke volle dienst of gedeelte van een dienst, gedurende welke een werknemer in een maand 

niet heeft gewerkt ten gevolge van afwezigheid zonder gegronde reden, militaire dienst, 
willekeurig verzuim, wordt het maandinkomen met een evenredig deel verminderd. 

 
9. Het maandsalaris wordt bij nabetaling voldaan, doch uiterlijk 2 dagen voor het verstrijken van 

de desbetreffende maand. 
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Artikel XI: Bijzondere beloning 
 
1. Algemeen 

De schaalsalarissen, bedoeld in de artikelen IX en X, worden geacht een normale beloning te 
zijn voor een normale functievervulling in dagdienst gedurende een kalendermaand. Bijzondere 
beloningen in de vorm van toeslagen op het schaalsalaris worden slechts toegekend, indien een 
groter beroep op de werknemer wordt gedaan dan uit een normale functievervulling in de 
dagdienst voortvloeit. Onder de normale functievervulling wordt mede verstaan geringe 
incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder. 

 
2. Toeslag voor het werken in ploegen 

a. 1. Voor geregelde arbeid in 2-ploegendienst wordt 15% toeslag op het schaalsalaris gegeven. 
 2. Voor geregelde arbeid in 3-ploegendienst wordt 20% toeslag op het schaalsalaris gegeven.  

3. Voor geregelde arbeid in 4-ploegendienst wordt 25% toeslag op het schaalsalaris gegeven.  
 
b. Indien een werknemer die normaliter in dagdienst werkt invalt in de ploegendienst en 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. Werknemers, die anders dan door eigen toedoen worden overgeplaatst uit een ploegendienst 

naar een met een lagere toeslag beloonde ploegendienst dan wel naar de dagdienst, 
ontvangen: 
1. Indien zij korter dan 6 maanden in ploegendienst hebben gewerkt de ploegentoeslag 

  behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende maand. 
 

2. Indien zij een half jaar doch niet langer dan 3 jaar in ploegendienst hebben gewerkt de 
ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en de 
volgende maand. 

 
3. Indien zij 3 jaar doch niet langer dan 5 jaar in ploegendienst hebben gewerkt de 

ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en de 
volgende maand en 50% van deze toeslag (dan wel van het verschil tussen de twee 
toeslagen) gedurende de daarop volgende 6 maanden. 

 
4. Indien zij langer dan 5 jaar in ploegendienst hebben gewerkt de ploegentoeslag behorende 

bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en volgende maand en 50% van 
deze toeslag (dan wel van het verschil tussen de twee toeslagen) gedurende de 
daaropvolgende 12 maanden. 

 
3. Meerwerk 

Deeltijdwerkers die binnen het voor hen geldende rooster voor voltijdwerkers boven hun 
contractuele uren in opdracht van de werkgever extra uren werken, ontvangen een 
meerwerktoeslag van 15% per extra gewerkt uur. Daarnaast tellen deze meeruren mee voor de 
berekening van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. 

 
4.  Overwerk 

a. Onder overwerk wordt verstaan al het door de werkgever opgedragen werk op uren die het 
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aantal uren van het dienstrooster bij een normale arbeidsduur, zoals genoemd in artikel VIII, 
overschrijden. 

 
b. Het verrichten van overwerk wordt zoveel mogelijk voorkomen c.q. beperkt. In eerste 

instantie zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Werknemers van 55 jaar en ouder 
worden om ziekteverzuim en uitstroom te voorkomen en ter bescherming van hun 
gezondheid op hun verzoek niet uitgenodigd overwerk te verrichten. 

 
c. Voor overwerk binnen de 4-ploegendienst zullen in principe eerst vrijwilligers binnen de 4-

ploegendienst worden gezocht, terwijl overwerk binnen de 3-ploegendienst in principe eerst 
aan medewerkers van de 3-ploegendienst zal worden aangeboden. 

 
d. Zodra de normale dagelijkse werktijd met meer dan ½ uur wordt overschreden, wordt als 

overwerkvergoeding uitbetaald het gewone uurloon, vermeerderd met de eventueel van 
toepassing zijnde ploegentoeslag plus 50% daarvan, over de gewerkte uren, inclusief het 
eerste ½ uur.  
Een zelfde overwerkvergoeding wordt betaald ingeval van het verrichten van 
werkzaamheden op zaterdag tot 22.00 uur. Voor het verrichten van overwerk tussen 
zaterdag 22.00 uur en zondag 22.00 uur wordt een vergoeding betaald bestaande uit het 
gewone uurloon verhoogd met een toeslag van 100 % daarvan. Het overwerk wordt slechts 
vergoed over tijdseenheden van ½ uur. 
De werknemer kan de overgewerkte uren ook compenseren met vrije tijd, met dien 
verstande dat uitsluitend de gewerkte tijd en niet de toeslag in vrije tijd kan worden omgezet. 
Deze compenserende vrije tijd dient binnen 3 maanden na het verwerven van de uren te zijn 
opgenomen. Indien redelijkerwijs deze uren niet zijn opgenomen, volgt uitbetaling. De 
werkgever behoudt zich het recht voor om het verzoek tot opname al dan niet te honoreren. 

 
e. Incidenteel overwerk van minder dan een half uur wordt niet uitbetaald. Omdat bij de 

heftruckchauffeurs dit overwerk geen incidenteel karakter heeft is de drempel die geldt voor 
overwerk van de heftruckchauffeurs gelegd bij 15 minuten. 

 
f. Werknemers die geen recht hebben op ATV dagen kunnen overuren opsparen (à 150%) om 

te gebruiken op die dagen waarvoor in overleg met de OR/Overleg-Platform verplichte 
ATV-dagen worden vastgesteld. In alle overige gevallen worden overuren in principe 
uitbetaald. 

 
5. Tegemoetkoming reiskosten 

1. Woon-werkverkeer 
a. Voor een tegemoetkoming in de reiskosten van het dagelijks woon-werkverkeer komen 

alle werknemers in aanmerking, met uitzondering van diegenen, die gebruik maken van 
een bedrijfsauto. 

 
b. Uitgangspunt berekeningsbasis 

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is afhankelijk van de woon-werk- 
afstand op basis van een enkele reis en is vastgesteld op de maximaal belastingvrije 
vergoeding. 
 
De vergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de vergoeding die is afgeleid van de in 
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2003 door ICO Holland B.V. gehanteerde methode voor afstanden en bedragen met een 
maximumafstand van 30 km. 

 
c. Afstandbepaling 

De afstand woon-werkverkeer zal worden bepaald aan de hand van de werkelijke afstand 
woning-werk (via de kortste weg). Bij verschil van mening over de afstandbepaling beslist 
de werkgever. 

 
d. Doorbetaling van de vergoeding bij afwezigheid 

1.  Tijdens vakantie wordt de vergoeding doorbetaald. 
2.  Tijdens buitenlandse dienstreizen, herhalingsoefeningen militaire dienst of een externe 

cursus, seminar e.d. wordt de vergoeding doorbetaald met een maximum van één 
maand. 

3.  Tijdens ziekte wordt de maximaal belastingvrije vergoeding, als bedoeld in sub b, ten 
hoogste over de eerste volledige maand van afwezigheid doorbetaald. 

4.  Tijdens non-activiteit gedurende een ingegane opzegtermijn wordt geen vergoeding 
verstrekt. 

 
e. Verhuizing 

Bij verhuizing wordt een eventueel gewijzigd bedrag van kracht per de eerste van de 
maand volgende op die van de verhuizing. 

 
f. De tegemoetkoming zal maandelijks, tegelijk met het salaris worden uitbetaald. De 

tegemoetkoming zal jaarlijks per 1 januari aan de hand van de belastingtabel worden 
aangepast. 

 
2. Gebruik privé-auto voor dienstreizen (kilometervergoeding) 

Indien het noodzakelijk is om voor dienstreizen en op verzoek van de werkgever gevolgde 
cursussen gebruik te maken van een eigen auto - zulks ter beoordeling van de werkgever - 
kunnen de werkelijk gereden kilometers worden gedeclareerd. De vergoeding per kilometer 
bedraagt de maximaal belastingvrije vergoeding. Dit is inclusief parkeer- en tolgelden. De 
werkgever sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, die uit het gebruik van de privé-auto 
voor dienstreizen voortvloeit. 

 
 
6. Opleiding en studiekosten 

1. Opleiding 
a. De werknemers zijn verplicht alle cursussen die ter bevordering van de veiligheid worden 

georganiseerd, bij te wonen. 
 

b. De werknemers zijn verplicht alle cursussen, door de werkgever georganiseerd, die een 
directe ondersteuning vormen voor het werk van de werknemer, bij te wonen. 

 
c. Alle kosten verbonden aan de onder a. en b. bedoelde cursussen zijn voor rekening van 

de werkgever. 
 
d. Voor zover de onder a. en b. bedoelde cursussen niet kunnen worden gevolgd gedurende 

het voor de werknemer geldende werkrooster worden de bestede uren vergoed op basis 
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van het maandinkomen. Voor de zaterdag bestede uren geldt artikel XI lid 10. sub j. 
 

 e. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel geldt voor parttimers dat de cursuskosten 
  voor 100% worden vergoed. De gemaakte uren, buiten de normale werkuren, worden pro 
  rato, 100% vergoed volgens de bepalingen in deze CAO. 

 
2. Studiekosten 

Wanneer een werknemer in zijn eigen tijd op eigen initiatief een cursus volgt bestaat de 
mogelijkheid dat de voor deze cursus gemaakte kosten worden vergoed, een en ander ter 
discretie van de werkgever, die hieraan als voorwaarden kan verbinden dat de werknemer 
een aantal jaren in dienst dient te blijven en/of dat indien het diploma niet wordt gehaald, 
een deel van de cursusgelden niet zal worden vergoed, als volgt: 
a. Kosten van de cursus > € 453,78 en < € 2268,90 
 Bij dienstverlating binnen één jaar na het behalen van het diploma, dient de werknemer 

50% van de kosten van de cursus terug te betalen, na 2 jaren 0%. 
   
  b.  Kosten van de cursus > € 2268,90 

Bij dienstverlating na 1 jaar na het behalen van het diploma dient 2/3 deel te worden 
terugbetaald, na 2 jaren na het behalen van het diploma 1/3 deel van de cursuskosten te 
worden terugbetaald en na 3 jaren 0%. 
 
Het cursusmateriaal blijft in principe eigendom van ICO Holland BV. 

 
c. Indien de studie niet succesvol wordt afgerond, dient de werknemer 50% van de onder a 

en b bedoelde cursusgelden, kosten van boeken en examengeld terug te betalen. 
 
 3. Functioneren en opleidingen en arbeidsmarkt 

a. In het kader van de jaarlijks te houden functioneringsgesprekken wordt onder meer 
de eventuele individuele opleidingsbehoefte vastgesteld. Ieder kalenderjaar zal op 
basis hiervan een scholingsplan worden opgesteld dat ter advies aan 
OR/overlegplatform zal worden voorgelegd. 

 
b.  Alle door ICO Holland B.V. gegeven opleidingen staan in principe gelijkelijk open 

voor alle werknemers waarvoor deze opleidingen zijn bedoeld, ongeacht zijn/haar 
individuele dienstrooster. 

 
c.  Indien te verwachten valt dat functies komen te vervallen, zal ICO Holland BV een 

daarop gericht individueel, c.q. collectief opleidingsplan opzetten. ICO Holland BV 
zal deze afspraken financieren zolang er geen sprake is van een volgende werkgever. 

 
7. Bijzondere vergoedingen 

a. Reiskosten tijdens ziekte/vakantie/overwerk 
Indien de werknemer door ziekte niet in de gelegenheid is te werken wordt de maandelijkse 
reiskostenvergoeding voor iedere volle werkweek dat de werknemer afwezig is, naar rato 
herberekend en op de maandvergoeding in mindering gebracht. 
Tijdens vakantie krijgt men de eerste volle maand van afwezigheid de reiskosten 
woon/werkverkeer doorbetaald. Voor overwerk en door de werkgever verplicht gestelde 
vergaderingen wordt een reiskostenvergoeding gegeven. 
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De vergoeding per kilometer bedraagt de maximaal belastingvrije vergoeding. 

 
b. Wasgeld 
 De werknemers welke als gevolg van hun functie-uitoefening vuile werkkleding krijgen en 

derhalve geconfronteerd worden met kosten in verband met het wassen daarvan, hebben 
een onbelaste wasvergoeding van € 7,94 per maand. 

 
c. Vergoeding voor kleine consumpties 

Alle werknemers in ploegendienst en alle overige werknemers die hun normale 
werkzaamheden niet op kantoor verrichten hebben een onbelaste vergoeding voor kleine 
consumpties van € 6,80  per maand. 
 

d. Ingeval van schorsing of non-actiefstelling worden de onder de subleden a, b, en c 
genoemde vergoedingen niet doorbetaald.  

 Ingeval van arbeidsongeschiktheid de werknemer niet in de gelegenheid is te werken worden 
de onder de subleden b en c vermelde vergoedingen voor iedere volle werkweek dat de 
werknemer afwezig is, naar rato herberekend en op de maandvergoeding in mindering 
gebracht.  

 
8. Jubilea 

Er wordt aandacht besteed aan de volgende jubilea. 
 

12,5 jaar dienstverband 
Aan het einde van het jaar worden alle jubilarissen van dat jaar uitgenodigd voor een diner met 
de directie en de directe chef. Zij worden toegesproken en tevens wordt een "envelop met 
inhoud" uitgereikt. Op de oudejaarsbijeenkomst wordt aandacht besteed aan de jubilarissen en 
worden de andere werknemers in staat gesteld hen te feliciteren. 

 
25-jarig dienstverband 
De jubilaris krijgt een vrije dag en wordt met partner en kinderen uitgenodigd voor een diner 
met de directie en de directe chef (taxikosten van en naar het restaurant worden vergoed). De 
jubilaris wordt toegesproken en tevens wordt een "envelop met inhoud" uitgereikt. Op de 
oudejaarsbijeenkomst wordt aandacht besteed aan de jubilarissen en worden de andere 
werknemers in staat gesteld hen te feliciteren. 

 
40-jarig dienstverband 
Nog nader te bepalen. In ieder geval wordt er wel een envelop met inhoud uitgereikt. 
De envelop met inhoud zal zijn gebaseerd op het maandloon van de betrokken jubilaris waarbij 
onder maandloon dient te worden verstaan het loon in geld, inclusief de toeslagen zoals de 
ploegentoeslag en overwerk, exclusief vakantietoeslag, exclusief andere bijzondere aanspraken 
zoals die ingevolge de ziekenfondswet.  
Evenmin behoort de overhevelingstoeslag tot dat loon. De uitkering zal onbelast zijn (waarbij de 
werkgever indien nodig zorg draagt voor brutering), als volgt: 

 
12,5 jaar    :   een kwart maandloon 
25   jaar    :   een heel maandloon 
40   jaar    :   twee maal een maandloon. 
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9. Spaarregelingen 

a. Premiespaarregeling 
  De werkgever kent een premiespaarregeling. Deelname staat open voor de werknemers die 
  op 31 december 2002 deelnemer waren in de toen geldende premiespaarregeling. De  

werknemer kan een deel van het nettoloon sparen. De werkgever verstrekt een premie gelijk 
aan het gespaarde bedrag. In verband met het vervallen van de fiscale vrijstelling wordt de 
bijdrage in 2003 bruto uitgekeerd, gemaximeerd op het niveau van de werkgeversbijdrage in 
2002.  

 
b. Spaarloonregeling 

De werkgever kent een spaarloonregeling. Deelname staat open voor alle werknemers met 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer kan een deel van het bruto 
loon sparen tot het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag. 
 

10. Overige bijzondere beloningen 
a. Opkomstvergoeding voor de storingsdienst en de laboranten 

Voor diegenen die oproepbaar zijn in de storingsdienst en voor laboranten die terug moeten 
komen voor extra kwaliteitscontroles wordt er een opkomstvergoeding gegeven: de geklokte 
tijd plus een half uur. 

 
Er wordt geen kilometervergoeding gegeven. 

 
b. Consignatieregeling 

1. Werknemers die in opdracht van ICO Holland BV geconsigneerd zijn ontvangen 
daarvoor per dag op maandag t/m vrijdag 0,5% en op zaterdag 2% van hun maandsalaris. 

 
2. Werknemers onder consignatie die van huis worden ontboden voor het verrichten van 

overwerk krijgen hiervoor de geklokte tijd plus één uur als overwerk vergoed. 
 

3. Werknemers onder consignatie die van huis worden ontboden voor het verrichten van 
overwerk of worden ontboden voor het verhelpen van een storing krijgen een vergoeding 
conform het bedrag als bedoeld in artikel XI, vijfde lid onder 2, met dien verstande dat de 
vergoeding niet onbelast is. 

 
c. Vergoeding logistieke dienst op zaterdag 

Voor overwerk verricht door de logistieke dienst op zaterdag wordt 162,5% van het 
maandsalaris vergoed. Deze bepaling is tijdelijk buiten werking gesteld in verband met het 
ontbreken van de 4-ploegendienst.  

 
d. Vergoeding voor het wisselen van ploeg 

Bij wisseling van ploeg op verzoek van de werkgever, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte collega, 
wordt een vergoeding gegeven van 1,75% van het maandsalaris. 

 
e. Vergoeding voor het wisselen van de ploegendienst naar de dagdienst 

Hiervoor wordt geen extra vergoeding gegeven. 
 

f. Vergoeding voor vaste Jetmill operators 
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De operators die ingedeeld zijn als vaste Jetmill operator krijgen een bruto vergoeding van 
€ 76,08 per maand als toeslag op hun salaris. 
In geval van arbeidsongeschiktheid de werknemer niet in de gelegenheid is te werken wordt 
de vergoeding voor iedere volle werkweek dat de werknemer afwezig is naar rato 
herberekend en op de maandvergoeding in mindering gebracht. In geval van schorsing of 
non-actiefstelling wordt de vergoeding niet doorbetaald. 

 
g. Vergoeding bij invallen als Jetmill operator 
 De werknemer die de functie van Jetmill operator gedurende ten minste 1 volledige dienst in 

een maand waarneemt, ontvangt per volledig waargenomen dienst een bruto vergoeding van 
€ 3,82 als toeslag op het salaris, tot een maximum van € 76,08 per maand. Voor waarnemen 
geldt eenzelfde definitie als onder artikel X.6.a.  

 
h. Vergoeding voor Bedrijfshulpverlener 

Werknemers met een geldig Bedrijfshulpverlenersdiploma krijgen een bruto vergoeding van 
€ 7,61 per maand. In geval van arbeidsongeschiktheid de werknemer niet in de gelegenheid 
is te werken wordt de vergoeding voor iedere volle werkweek dat de werknemer afwezig is 
naar rato herberekend en op de maandvergoeding in mindering gebracht. In voorkomende 
situaties moet een medewerker dan een beroep op deze mensen kunnen doen. 

 
i. Vergoeding voor opleiding op zaterdag 

Werknemers die verplicht een cursus of voorlichting op zaterdag moeten volgen krijgen 
hiervoor een vergoeding van 150%.  
 

11. Vakbondscontributie 
Werkgever zal met ingang van het kalenderjaar 2004 zich faciliterend opstellen inzake het fiscaal 
vriendelijk behandelen van de vakbondscontributie van een in de Stichting van de Arbeid 
vertegenwoordigde vakbond; dit onder de volgende voorwaarden: 
 
a. voor werkgever is deze faciliteit in alle omstandigheden kostenneutraal; 
 
b. doelstelling van deze faciliteit is uitsluitend de werknemer een fiscaal voordeel te bieden. 

Werkgever past deze mogelijkheid alleen toe mits een en ander juridisch en fiscaal correct is 
en aanvaardt geen aansprakelijkheid over het gebruik van deze faciliteit; 

 
c. werkgever biedt de werknemer in december de mogelijkheid om de jaarcontributie fiscaal 

gunstig via de eindejaarsuitkering te verrekenen. Werknemers kunnen op vrijwillige basis 
gebruik maken van deze faciliteit en dienen tijdig de opgave te doen; 

 
d. de (individuele) werknemer maakt aan de werkgever schriftelijk bekend of hij van deze 

faciliteit gebruik wenst te maken; 
 

e. werkgever zal nimmer partij zijn bij verschil van mening tussen werknemer en de 
betreffende vakbond over de betaling en is nimmer partij bij eventuele verrekeningen dan 
wel andere geschillen tussen werknemer en de vakbond waarbij werknemer is aangesloten. 
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Artikel XII: Zon- en feestdagen 
 
1. Onder feestdagen worden verstaan: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 

de beide kerstdagen, Koninginnedag en de dag ter viering van de Nationale Bevrijding (5 mei)  
in de lustrumjaren. 

 
2. a. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, met behoud van salaris. 
 

b. Voor de 4-ploegendienst geldt dat indien op een door de weekse feestdag (ook op zaterdag) 
roostermatig niet wordt gewerkt, hiervoor een toeslag van een dag salaris zal worden 
gegeven. Per medewerker zal dit eens per maand worden uitbetaald. Deze uitbetaling zal 
plaatsvinden aan het eind van de maand opvolgend aan de maand waarin de desbetreffende 
feestdag valt. 

 
c. Op 24 en 31 december zal na 18.00 uur geen arbeid meer in ploegendienst worden verricht 

met behoud van salaris. 
 
 
Artikel XIII: Buitengewoon verlof met behoud van salaris 
 
1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel XVII bepaalde van toepassing. 
 
2. In de volgende gevallen waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft kunnen 

verrichten, wordt de werknemer over de hieronder bepaalde termijnen van verlof het inkomen 
doorbetaald, mits hij voor zover mogelijk ten minste één week tevoren schriftelijk, zo mogelijk 
onder overlegging van bewijsstukken, van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het 
desbetreffende geval bijwoont. 

 
a. bij ondertrouw van de werknemer: de dag van ondertrouw; 
b. bij huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer: 2 dagen; 
c. bij huwelijk van een van zijn kinderen, stief- of pleegkinderen, zijn broers en zusters en de 

broers en zusters van zijn echtgenote, respectievelijk van haar echtgenoot: de dag van het 
huwelijk, ter bijwoning van de plechtigheid; 

d. bij bevalling van zijn echtgenote: 2 dagen; 
e. bij overlijden van zijn echtgenote, respectievelijk haar echtgenoot, of een van de kinderen, 

stief- of pleegkinderen en aangetrouwde kinderen: van de dag van overlijden t/m de dag van 
begrafenis of crematie; 

f. bij overlijden van een der ouders, daaronder begrepen schoon-, stief- en pleegouders, broers 
of zusters, zwagers of schoonzusters: 2 dagen; indien werknemer de begrafenis of crematie 
regelt: 4 dagen; 

g. bij overlijden van een der grootouders: 1 dag; 
h. bij 25-, 40- en 50-jarig dienstverband en bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk van de werknemer: 

1 dag; 
i. bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van de ouders of de schoonouders van de werknemer en 

bij 50- en 60-jarig huwelijk van de grootouders van de werknemer: 1 dag; 
j. bij verhuizing: de dag van de verhuizing; 
k. voor het afleggen van vakexamens of tentamens: de daarvoor nodige tijd; 
l. indien er sprake is van een partnerschap: 
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- is het bepaalde onder c. overeenkomstig van toepassing bij het huwelijk van een kind, 
broer of zuster van de partner; 

- is het bepaalde onder d. overeenkomstig van toepassing bij bevalling van de partner; 

- is het bepaalde onder e. overeenkomstig van toepassing bij overlijden van de partner of 
kind van de partner; 

- is het bepaalde onder f. overeenkomstig van toepassing bij overlijden van een der ouders, 
kind, broer of zuster van de partner; 

m. de noodzakelijke tijd voor een bezoek aan een tandarts of dokter, dan wel voor het 
ondergaan van een medisch onderzoek, mits de werknemer een dergelijk bezoek c.q. 
onderzoek niet buiten de werktijd kan afleggen c.q. ondergaan. Dwingende omstandigheden 
voorbehouden dient dit bezoek c.q. onderzoek de voorafgaande dag aan de betrokken chef 
en aan de personeelsadministratie te worden opgegeven; 

n. gedurende de daarvoor benodigde tijd, wanneer de werknemer ten gevolge van de 
uitoefening van het actief kiesrecht of de vervulling van een buiten zijn schuld bij of 
krachtens de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding persoonlijk opgelegde 
verplichting verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan 
geschieden. 

 
3. De Wet Arbeid en Zorg is onverkort van toepassing. 

 
 
Artikel XIV: Vakantie 
 
1. Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar.  
 
2. De werknemer zal, zolang de arbeidsovereenkomst duurt, voor niet-opgenomen vakantie-uren 

geen geldelijke vergoeding kunnen vorderen. 
 
3. Duur van de vakantie 

a. Behoudens het wettelijke recht op vakantie van 160 uren verwerft de werknemer per 
vakantiejaar een bovenwettelijk recht op een vakantie met behoud van salaris van 40 uren. 

 
b. Ter bescherming van zijn gezondheid en om ziekteverzuim te voorkomen heeft de 

werknemer die voor of op 30 juni in het desbetreffende vakantiejaar de hieronder genoemde 
leeftijd heeft bereikt, recht op de volgende extra vakantie met behoud van salaris: 

 
* voor werknemers van 50 jaar en ouder: 16 uren extra 
* voor werknemers van 55 jaar en ouder: 24 uren extra 
* voor werknemers van 60 jaar en ouder: 32 uren extra 

 
4. De werknemer, die na 1 januari van het lopende vakantiejaar in dienst is getreden of die vóór 

het einde van het lopende vakantiejaar uit de dienst is getreden van de werkgever, heeft in 
afwijking van het in lid 3 bepaalde voor elke maand dienstverband in het lopende vakantiejaar 
recht op een evenredig deel der in lid 3 van dit artikel geregelde vakantie. 

 
5. Berekening aantal uren vakantie 

Voor de berekening van het aantal uren vakantie wordt een werknemer, die vóór of op de 15e 
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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 na de 15e 
van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat geacht op de eerste van de volgende 
maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten. In afwijking hiervan indien 
het dienstverband korter dan één maand heeft geduurd, krijgt de werknemer een evenredig recht 
op vakantie. 

 
6. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten 

De werknemer dient bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst de werkgever een verklaring te 
overleggen, waaruit blijkt hoeveel rechten hij op vakantie bij zijn vorige werkgever(s) verworven 
doch niet in natura genoten heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel wettelijke vakantie-uren 
zonder behoud van salaris de werknemer aanspraak kan maken. 

 
7. Tijdstip van de vakantie 

a. Van de vakantie-uren dient een aaneengesloten aantal te worden opgenomen dat 
overeenkomt met de duur van minimaal 10 werkdagen. 

 
b. Tijdens de door de overheid vastgestelde officiële schoolvakanties krijgen werknemers met 

schoolgaande kinderen voorrang om hun vakantie op te nemen boven werknemers zonder 
schoolgaande kinderen. 

 
c. Aanvragen voor de aaneengesloten vakantie dienen uiterlijk op 31 maart van enig 

vakantiejaar schriftelijk te worden ingediend bij de bedrijfsleiding. 
 

d. Uiterlijk binnen 1 week nadat de aanvraag voor het lopende vakantiejaar bij de 
bedrijfsleiding is ingediend, verneemt de werknemer of zijn of haar aanvraag is toegekend. 
De toekenning wordt schriftelijk bevestigd. 

 
e. Ingeval een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet een zodanig aantal vakantie-uren 

 heeft verworven, dat deze tezamen met de eventuele ‘vakantie-uren zonder behoud van 
salaris’ als bedoeld in lid 6 van dit artikel voldoende zijn voor de hier bedoelde 
aaneengesloten vakantie, kan de werkgever bepalen dat de betrokken werknemer: 

 
1. in een andere afdeling van de onderneming dan waartoe hij behoort werkzaamheden 

moet verrichten en/of 
2. zoveel snipperuren reserveert als nodig zijn voor de aaneengesloten vakantie als bedoeld 

sub a en/of 
3. bij vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura genoten rechten op vakantie 

reserveert en/of 
4. teveel genoten vakantie-uren inhaalt en wel tot uiterlijk 31 december van het lopende 

kalenderjaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond. 
 
8. Snipperuren 

a. De snipperuren kunnen worden opgenomen in het vakantiejaar waarin zij zijn verworven. 
 

b. Als regel geldt dat de werkgever per kalenderjaar voor 3 dagen collectieve snipperuren kan 
aanwijzen. De aanwijzing van de data zal bij aanvang van het kalenderjaar met instemming 
van de ondernemingsraad/Overleg-Platform geschieden. 
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c. De data der eventuele overblijvende snipperuren (zgn. vrije snipperuren) worden door de 

werkgever op verzoek en in overleg met de betrokken werknemer voor elk geval 
afzonderlijk vastgesteld, met dien verstande dat aanvragen voor snipperuren ten minste 2 
werkdagen tevoren schriftelijk worden ingediend bij de bedrijfsleiding. 

 
d. Voor de 4-ploegendienst geldt dat op zaterdagen per ploeg door één man gesnipperd kan 

worden, tot in totaal 4 snipperdiensten per jaar. 
 

e. Uiterlijk binnen 24 uren nadat de aanvraag bij de bedrijfsleiding is ingediend verneemt de 
werknemer of zijn aanvraag is toegekend. De toekenning wordt schriftelijk bevestigd. 

 
9. Indien de werknemer de hem toegekende vakantierechten niet voor 1 juli volgend op het 

vakantiejaar, waarin deze zijn verworven heeft opgenomen, is de werkgever gerechtigd data vast 
te stellen waarop de werknemer deze rechten alsnog zal genieten. 

 
10. Het bepaalde in lid 9 van dit artikel is niet van toepassing 

a. bij het niet of niet ten volle kunnen opnemen van de vakantie in gevallen als bedoeld in lid 
11; 

 
b. indien de vakantie buiten de schuld van de werknemer niet kon worden opgenomen; 

 
c. indien een werknemer voor de eerste oefening in militaire dienst moet treden, tenzij de 

werkgever de betrokken werknemer voor het in militaire dienst treden in de gelegenheid stelt 
de vakantie-uren, waarop hij nog recht heeft, op te nemen. 

 
11. Het niet-verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking der 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 wegens ziekte; 
    b. zwangerschaps- en bevallingsverlof; 
    c. het opnemen van het in artikel 3 lid 2 van de Wet Arbeid en Zorg bedoelde   
     adoptieverlof;  
    d. het anders dan voor eerste oefening als dienstplichtige opgeroepen zijn voor   
     militaire (of vervangende) dienst; 
    e. het opnemen van verlof gebaseerd op in een vorige arbeidsovereenkomst verworven 
     doch niet genoten vakantie; 
    f. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakvereniging 
     van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
    g. tegen zijn wil – anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid – niet in staat zijn 
     arbeid te verrichten (werktijdvermindering); 
    h. het genieten van verlof, als bedoeld in artikel 643 BW (politiek verlof). 
 

In de hiervoor onder a en b bedoelde gevallen worden nog vakantierechten verworven 
over de laatste 6 maanden waarin geen arbeid wordt verricht, waarbij de duur der 
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onderbreking uit de respectieve oorzaken tezamen geteld wordt, als zij elkaar met 
onderbreking van minder dan een maand opvolgen. 
 
Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid vindt niet plaats indien de 
arbeidsongeschiktheid door opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van een 
gebrek, waarover de werknemer in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie 
heeft verstrekt en voor de tijd gedurende welke de werknemer door zijn toedoen zijn 
genezing heeft belemmerd of vertraagd dan wel indien hij zonder deugdelijke grond geen 
passend werk verricht. 

 
2. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder lid 1 onder a en b van dit 

sub-lid in meer dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der 
onderbreking bij de berekening van de termijn van afwezigheid mee in aanmerking 
genomen. 

 
3. Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier bedoelde 

onderbreking is het in lid 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 
 
12. Samenvallen van vakantie met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt verricht 

a. Uren waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een der redenen, genoemd in lid 
11 sub b onder 1 van dit artikel alsmede in artikel XIII lid 2 (buitengewoon verlof) gelden 
niet als vakantie. 

 
b. Indien een der sub a genoemde verhinderingen echter eerst intreedt tijdens een vastgestelde 

vakantie of snipperdag, zullen de uren, waarop die verhindering zich voordoet, wel als 
vakantie-uren worden geteld, indien de werknemer niet vóór de aanvang van die vastgestelde 
vakantie of snipperdag aan de werkgever heeft medegedeeld, dat die verhindering zich zou 
voordoen. Indien het in sommige gevallen van artikel XIII lid 2 niet mogelijk is de 
mededeling vooraf te doen, kan deze ook onmiddellijk na afloop van de vakantie of 
snipperdag geschieden. Het vereiste van voorafgaande mededeling geldt niet indien de 
verhindering te wijten is aan ziekte van de werknemer, deze ziekte krachtens de bepalingen 
van de Ziektewet is vastgesteld en de werknemer aannemelijk kan maken dat hij zodanig in 
zijn bewegingsvrijheid beperkt was dat de bedoeling van de vakantie in genen dele tot haar 
recht kon komen. 

 
c. Indien ingevolge het sub b bepaalde aanvankelijk vastgestelde vakantie niet als zodanig geldt 

zal de werkgever na overleg met de werknemer nieuwe data vaststellen waarop de vakantie 
alsnog kan worden genoten. 

 
13. Vakantie bij ontslag 

a. Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer in de gelegenheid worden 
gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen, met dien verstande dat deze vakantie 
niet in de opzeggingstermijn mag zijn begrepen, tenzij zulks tussen de werkgever en hem 
wordt afgesproken. 

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

voor elk uur vakantie een evenredig bedrag worden uitbetaald. 
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c. Indien de werkgever bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst te veel vakantie heeft 
genoten, zal een verrekening plaatsvinden, eveneens op basis van evenredigheid. 

 
d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring 

uit, waaruit blijkt hoeveel wettelijke resp. bovenwettelijke vakantie is uitbetaald 
overeenkomstig het in punt b van dit lid bepaalde. 

 
 
Artikel XV: Vakantietoeslag 
 
1. a. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgend jaar. 
 

b. Ter gelegenheid van de aaneengesloten vakantie, maar uiterlijk vóór 31 mei, ontvangen de 
werknemers een vakantietoeslag van 8% van hun feitelijk genoten jaarinkomen, tenzij 
wettelijke maatregelen zulks verhinderen. Voor functievolwassen werknemers bedraagt de 
vakantietoeslag minimaal de afgeleide van de vakantietoeslag van werknemers in groep B 
met 3 functiejaren. 

 
c. Onder feitelijk genoten jaarinkomen wordt in dit verband verstaan 12x het maandinkomen 

in de periode van 1 juni van het voorafgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar, 
inclusief de eventuele overwerkvergoeding over die periode. 

 
2. a. De werknemer, die na 1 juni van het voorafgaande vakantiejaar in dienst van de werkgever is 

getreden, ontvangt voor elke maand dienstverband 1/12 deel van het onder 1 b bedoelde 
bedrag. 

 
b. De werknemer, wiens dienstbetrekking eindigt in de loop van het vakantiejaar, ontvangt, 

voor zover hem nog geen vakantietoeslag is toegekend voor elke maand dienstverband, 1/12 
deel van het onder lid 1 b bedoelde bedrag. 

 
c. Het bepaalde in artikel XIV lid 5 is van overeenkomstige toepassing. 

 
 
Artikel XVI: Eindejaarsuitkering 
 
Indien de werknemer het gehele kalenderjaar in dienst is, ontvangt hij in de maand december van dat 
kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 6,25% van 12x het schaalsalaris. Indien de werknemer een 
deel van het kalenderjaar in dienst is, ontvangt hij de eindejaarsuitkering berekend op basis van de 
periode van het dienstverband. 
 
 
Artikel XVII: Arbeidsongeschiktheid 
 
1. Aan werknemers die arbeidsongeschikt zijn, worden -met inachtneming van het vastgestelde 

ondernemingsbeleid ter zake, zoals neergelegd in bijlage III bij deze CAO- de navolgende 
bovenwettelijke aanvullende uitkeringen verstrekt door de werkgever. 
a. Gedurende de eerste periode van 12 maanden zal werkgever 100 % van het 

maandinkomen doorbetalen. 
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b. Gedurende de tweede periode van 12 maanden arbeidsongeschiktheid zal werkgever 70 

% van het maandinkomen doorbetalen.  
 

c. Werkgever is bereid gedurende deze periode deze 70 % te suppleren met 30 % tot 
maximaal 100 % van het loon, mits (ook) door de werknemer volledig wordt voldaan aan 
alle eisen van de regelgeving inzake ziekteverzuim, zoals ondermeer vastgelegd in de Wet 
Verbetering Poortwachter. 

 
2. Werkgever heeft de intentie uitgesproken dat zij streeft naar een reïntegratie waarin 

medewerkers de volledige verdiencapaciteit kunnen gaan benutten. Indien aan het einde van 
de tweede periode van 12 maanden arbeidsongeschiktheid er geen succes met de reïntegratie 
is geboekt, zal ruim voor het einde van deze tweede periode tussen CAO partijen overleg 
over herplaatsing plaatsvinden. 

 
3. De in loondoorbetaling c.q. uitkeringen resp. aanvullingen worden gestaakt met ingang van de 

eerste van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt. 
 
4. De werkgever heeft het recht om de in artikel 629 BW en in dit artikel bedoelde 

loondoorbetaling c.q. aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die 
a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een 

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

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

werkgever of een deskundige gegeven redelijke voorschriften of maatregelen om passend 
werk te vinden; 

e. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling van een plan 
van aanpak tot re-integratie; loonbetaling en aanvullingen op te schorten dan wel te weigeren 
ten aanzien van de werknemer die; 

f. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controle 
voorschriften); 

 
 Aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die 

g. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van 
het UWV dan wel de Arbo-dienst; 

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

i. 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. 
 

5. De werknemer zal alle rechten en aanspraken, voortvloeiend uit de schade die hij als gevolg van  
 de arbeidsongeschiktheid lijdt en die hij krachtens een wettelijke bepaling tegenover derden kan 
doen gelden, aan de werkgever cederen. 
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6. Na 2 jaar volledige arbeidsongeschiktheid zal de werkgever als regel de dienstbetrekking 
verbreken met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

 
7.   WGA-hiaat verzekering 

De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen in een collectieve verzekering ter 
dekking van de mogelijke financiële gevolgen van de op 29 december 2005 in werking getreden 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. De werknemer die niet wenst deel te 
nemen in deze verzekering, dient zulks door middel van een afstandsverklaring kenbaar te 
maken. De premie voor de verzekering  komt voor rekening van werkgever. 

 

 
Artikel XVIII:  Collectieve ongevallenverzekering 
 
De werknemer zal kunnen deelnemen in de door de werkgever voor de werknemers getroffen 
collectieve ongevallenverzekering, indien en zodra de werknemer aan de bepalingen ter zake voldoet 
en hij overigens door de verzekeringsmaatschappij op de normale voorwaarden wordt geaccepteerd. 
 
1. De premie voor de verzekering komt voor rekening van de werkgever. 
 
2. Verstaan wordt onder 

a. Verzekerden: alle werknemers, mits voorkomende op de loonlijst van de werkgever. 
 

b. Jaarsalaris: 12 maal het laatst overeengekomen bruto maandsalaris van de door een ongeval 
getroffen werknemer, vermeerderd met de vakantietoeslag, tot een 
maximum van € 113.445,05 per jaar. 

 
c. Verzekerde sommen per verzekerde: 

1. Ingeval van overlijden: 2 maal het jaarsalaris. 
2. Ingeval van algehele blijvende invaliditeit: 3 maal het jaarsalaris. 
3. Ingeval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit: een percentage van lid 3.c.2. hierboven, 

vast te stellen door de verzekeringsmaatschappij. 
 
 
Artikel XIX: Bedrijfsgezondheidszorg 
 
1. Algemeen 

Bedrijfsgezondheidszorg, zoals dat in de arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is geregeld, 
heeft in algemene zin tot doel om 'de gezondheid van werknemers te beschermen en te 
bevorderen, voor zover het zaken betreft welke samenhangen met het werk of de 
arbeidsomgeving'. Het ondernemingsbeleid ter zake is neergelegd in bijlage IV bij deze CAO. 

 
De bedrijfsgezondheidszorg wordt verleend door de Arbo-Unie Dordrecht. 
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2. Taken en activiteiten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg 
a. Spreekuur 

De bedrijfsarts houdt regelmatig spreekuur. 
Iedere werknemer kan het spreekuur bezoeken, indien hij of zij klachten of vragen heeft 
over zijn of haar gezondheid in relatie tot het werk. Om de afspraken zo goed mogelijk af te 
stemmen en omdat het spreekuur deels onder werktijd plaats vindt moet voor elk bezoek 
aan het spreekuur van tevoren met de werkgever overlegd worden. 
De bedrijfsarts kan ook een werknemer op het spreekuur uitnodigen. Hiervan wordt tijdig 
bericht gegeven. De betreffende werknemer is verplicht om aan deze uitnodiging gehoor te 
geven. 

 
Alles wat de bedrijfsarts tijdens dit spreekuur in vertrouwen wordt meegedeeld, valt onder 
het medisch beroepsgeheim. Zonder toestemming van de betrokken werknemer mag de arts 
geen vertrouwelijke informatie aan anderen meedelen. 

 
b. Aanstellingsonderzoek 

Iedere werknemer wordt zoveel mogelijk tewerk gesteld overeenkomstig zijn 
bekwaamheden en zijn lichamelijke en geestelijke eigenschappen. In verband hiermee kan er 
vóór de aanstelling van de werknemer een medische keuring plaatsvinden. Een dergelijke 
keuring zal alleen plaatsvinden, indien er sprake is van bijzondere eisen op het gebied van 
medische geschiktheid die bij de vervulling van de functie noodzakelijk zijn. Indien er geen 
medische bezwaren tegen zijn aanstelling bestaan, zal dit aan de werknemer worden 
medegedeeld. Indien er wel bezwaren blijken te bestaan, zal de keuringsarts dit schriftelijk en 
gemotiveerd ter kennis van betrokkene en van diens huisarts brengen. 

 
c. Begeleiding ziekteverzuim 

Volgens de Arbo-wet moet een Arbo-dienst werkzaamheden verrichten en maatregelen 
bevorderen ter beperking van het ziekteverzuim. De bedrijfsarts is echter niet belast met de 
uitvoering van de ziektewet; dit is de taak van de artsen van het UWV namens de 
betreffende bedrijfsvereniging. Slechts de Arbo-dienst arts dan wel de UWV-arts heeft de 
bevoegdheid om het tijdstip van arbeidshervatting en de mate van arbeids(on)geschiktheid te 
bepalen. 

 
In de regeling ter zake van Arbo-wet en Ziektewet, is vastgelegd op welke wijze invulling 
wordt gegeven aan verzuimbegeleiding. 

 
d. Revalidatie en werkaanpassing 

Wanneer een werknemer na herstel van ziekte zijn oorspronkelijke arbeidstaak (nog) niet 
goed kan uitoefenen, zal de bedrijfsarts in samenwerking met de bedrijfsleiding, het UWV  
en de arbeidskundige, trachten het oorspronkelijke werk, tijdelijk of blijvend aan te passen 
aan de gezondheidstoestand van de betrokken werknemer. Indien noodzakelijk en indien 
daartoe ook de mogelijkheid bestaat, kan eventueel tijdelijk of blijvend ander geschikt werk 
voor de betrokken medewerker worden geadviseerd. 

 
e. Arbeidsomstandigheden 

Om een goed inzicht te krijgen in de factoren op de werkvloer die van invloed kunnen zijn 
op de gezondheid van de werknemers, zal de bedrijfsarts zich regelmatig op de hoogte 
stellen van de arbeidsomstandigheden. Ten aanzien van gesignaleerde gezondheidsrisico's, 
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zal hij door middel van aanbevelingen aan de werkgever de arbeidsomstandigheden in 
positieve zin trachten te bevorderen. 

 
f. Bedrijfshulpverlening 

De bedrijfsarts zal medewerking verlenen aan de organisatie van de Bedrijfshulpverlening 
binnen het bedrijf. Ook zal hij betrokken worden bij de opleidings- en herhalingscursussen 
in Bedrijfshulpverlening. 

 
 
Artikel XX: Pensioenregeling 
 
In de onderneming geldt een geïntegreerde pensioenregeling. De bijdrage van de werknemer 
bedraagt 2% van de pensioengrondslag per jaar. De werknemer kan toetreden tot de regeling onder 
de voorwaarden die zijn neergelegd in het pensioenreglement welke aan de werknemers zal worden 
verstrekt. Wijziging van de pensioenregeling zal plaatsvinden in overleg met werkgever en 
vakvereniging. 

 
 
Artikel XXI: Uitkering bij overlijden 
 
Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden 
verstrekt gelijk aan het bedrag van het de werknemer laatstelijk rechtens toekomend salaris over het 
resterende deel van de kalendermaand van overlijden plus de twee daaropvolgende 
kalendermaanden. Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht hetgeen de 
nagelaten betrekkingen ter zake van het overlijden van de werknemer toekomt ingevolge de 
Ziektewet, de WAO en de WIA(of andere uitkering op grond van zijn arbeidsongeschiktheid). 
 
Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan 
a. de langstlevende der echtgenoten, mits deze niet duurzaam gescheiden leefden; 
 
b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden: de 

minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen. 
 
c. Onder echtgeno(o)t(e) wordt hier mede verstaan de levenspartner mits deze, met een huwelijk 

vergelijkbare, relatie is vastgelegd in een notariële akte dan wel 2 jaar heeft geduurd en als 
zodanig schriftelijk bij de werkgever is bekend gemaakt. 
 
Onder laatstelijk rechtens toekomend salaris in dit artikel verstaan laatstelijk genoten salaris 
vermeerderd met ploegentoeslag, beloningen voor overwerk voor zover deze extra beloningen 
niet een incidenteel karakter dragen en vakantietoeslag. Geen uitkering is verschuldigd indien 
tengevolge van het toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering 
krachtens de Ziektewet of WAO of de WIA (of andere uitkering op grond van zijn 
arbeidsongeschiktheid). 
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Artikel XXII: Functioneringsgesprekken 
 
Ten behoeve van een gericht personeelsbeleid is het noodzakelijk dat de individuele werknemer in 
zijn functievervulling regelmatig wordt beoordeeld. 
 
De consequenties van zo'n beoordeling kunnen zijn 
a. een betere motivatie van de werknemer; 
b. aanvullende opleiding voor de werknemer; 
c. optimaal functioneren van de werknemer in de onderneming. 
 
Jaarlijks wordt iedere werknemer beoordeeld naar de werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
Gedurende een beoordelingsgesprek met de directe chef wordt het functioneren doorgesproken op 
basis van de volgende voor iedereen geldende en op het formulier vermelde gezichtspunten 
a. de uitoefening van de directe functie; 
b. de uitoefening van de overige taken; 
c. de manier waarop met veiligheid wordt omgegaan; 
d. de algemene taakvervulling. 
 
 
Artikel XXIII:  Tussentijdse wijzigingen 
 
1. Ingeval 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. Indien de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden nadat deze aan de orde zijn gesteld 

geen overeenstemming heeft 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 XXIV:  Duur der collectieve arbeidsovereenkomst 

 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2010 en eindigt van rechtswege 
op 31 december 2010. 
 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen. 
 
 
 
Partij enerzijds:  
 
ICO Holland B.V.; gevestigd te 's-Gravendeel 
 
 
Partij anderzijds: 
 
De FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht 
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BIJLAGE I: Groepen 
 
 
Functienaam    

    

Groep Functienaam Orba Punten Orba functienummer 

       

A   0 - 34,5   

B   35-59,5   

C Medewerker TD slijperij 60-84,5 10,31,03,01 

  Operator    10,10,04,01 

  Fysisch laborant(e)   20,10,02,01 

  Heftruckchauffeur   20,20,02,01 

  Switch-over operator   10,31,05,01 

D (*)Receptioniste / Telefoniste 85-109,5 30,00,02,01 

  A-Operator   10,10,03,01 

E 1e Extrusie operator 110-129,5 10,10,06,01 

  (*)Administratief medewerker logistiek   20,20,03,00 

  Magazijnbeheerder ( chef magazijn )   20,20,01,01 

  Allround medewerker TD   10,31,02,01 

F (*)Assistant(e) controller 130-149,5 30,30,01,01 

  (*)ICT-engeneer   30,40,01,00 

  Allround storingsmonteur   10,20,01,01 

  Allround medewerker ETD   10,32,01,01 

  Voorman technische dienst   10,31,01,01 

  (*)Planningsassistent(e)   10,10,02,01 

  (*)Commercieel medewerkster   30,10,01,01 

  (*)Secretaresse   30,00,01,01 

  (*)Kwaliteitsspecialist(e)   20,10,03,01 

  (*)1e Laborant(e)   20,10,01,01 

G (*)Allround assistent controller 150-169,5 30,30,02,00 

  Wachtchef   10,10,01,01 

 (*)1e Commercieel medewerker  30,10,01,02 

H Hoofd Technische Dienst 170-190 00,10,30,01 

(*) Functies gemerkt met * behoren tot het administratief personeel 
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BIJLAGE II: Salarisschalen per 1 januari 2010 
 
 
1. Salarisschalen per 1 januari 2010 (incl. 1,5% verhoging) 
 
 
 
 

BIJLAGE II: Salarisschalen per 1 januari 2010 

   
         

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

  

         Salarisgroep A B C D E F G H 

-2 ervaringsjaren 
1574 1627 1678 1756 1840 1930 2019 2116 

-1 ervaringsjaar 
1663 1714 1772 1854 1942 2036 2130 2234 

0 functiejaren 
1750 1806 1867 1951 2044 2143 2243 2352 

1 functiejaar 
1787 1845 1912 2002 2098 2200 2313 2433 

2 functiejaren 
1827 1883 1959 2049 2152 2261 2378 2508 

3 functiejaren 
1867 1926 2003 2096 2207 2318 2449 2589 

4 functiejaren 

 

1964 2049 2155 2264 2375 2517 2672 

5 functiejaren 

   

2190 2318 2435 2582 2753 

6 functiejaren 

      

2653 2832 
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BIJLAGE III:  Protocol Wet Verbetering Poortwachter 
 

 

 Indien na afloop van het tweede ziektejaar de WIA-uitkering niet of later ingaat door een door 
het UWV opgelegde sanctie aan de werkgever, dan zal de werkgever 100% van het bruto 
maandinkomen van de betreffende werknemer doorbetalen. De totale periode van deze 
loondoorbetaling bedraagt maximaal 52 weken (gerekend vanaf de eerste ziektedag derhalve tot 
en met week 104).  

 

 De bovenstaande regeling is ook van toepassing indien werkgever en werknemer in onderling 
overleg besluiten de aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen.  

 

 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 de 
bekwaamheden en vaardigheden van de werknemer. De werkgever kan van zijn plicht om in 
eerste instantie passende arbeid intern aan te bieden ontheven worden indien hij kan aantonen 
dat:  
- er geen geschikte functie voor de betrokken werknemer beschikbaar is of komen binnen 

het bedrijf; 
- er geen geschikte functie te maken is door een andere groepering van taken, een 

aanpassing van de werkomgeving en / of gebruikelijke prestatienormen; 
- de betrokken werknemer niet geschikt te maken is (door scholing) voor beschikbaar 

komende functies. 
De werkgever is verplicht een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als externe 
functie schriftelijk te (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de 
werknemer om een second opinion aan te vragen bij het UWV. De werknemer dient deze 
second opinion binnen 10 werkdagen na dagtekening van het gedane schriftelijke aanbod aan te 
vragen. De werknemer kan zich bij een aanbod tot intern of extern passend werk van de 
werkgever laten bijstaan door een eigen vertrouwenspersoon.  

 

 Indien de werknemer gedurende de procedure van de second opinion vooralsnog het  
passende werk weigert dan zal de loondoorbetaling plaatsvinden. Indien het UWV tot  
het oordeel komt dat de weigering van de werknemer onterecht is geweest  
dan wordt met terugwerkende kracht 30% van het betaalde loon teruggevorderd.  
 

 Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en het UWV zou 
aansluitend tot het oordeel komen dat deze weigering onterecht is, zal de weigering geen  
gevolg hebben voor het loon van de werknemer, mits deze de aangeboden arbeid alsnog direct 
(de dag volgend op de ontvangst van de UWV-beschikking) aanvaardt. Dit geldt  
ook wanneer het gaat om een aanbod bij een andere externe werkgever. 
 

 
 

 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 
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moment van ziekmelding, plan van aanpak, reïntegratieverslag, aanvraag WIA-uitkering en 
aanvraag persoonsgebonden budget. 

 

 De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad en niet eerder dan advies te hebben 
ingewonnen bij FNV Bondgenoten, komen tot de selectie van één of meer reïntegratie bedrijven 
waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het reïntegratieproces van werknemers. 
Indien bedoeld advies niet binnen 14 dagen wordt verstrekt zal werkgever tot een keuze 
overgaan. Eventueel kunnen de reïntegratiediensten ook worden geleverd door de Arbo-dienst 
van de werkgever. Bij de keuze van het reïntegratiebedrijf zal ondermeer aandacht worden 
besteed aan zaken als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

 

 Bij interne herplaatsing op een lager functieniveau, kan het verschil in salaris worden  
aangevuld met inachtneming van een Persoonlijke Toeslag. Bedoelde toeslag wordt  
jaarlijks afgebouwd met het percentage waarmee de schaalsalarissen worden verhoogd. 
 

 Bij externe herplaatsing zal een detacheringperiode van ten minste 26 weken in acht worden 
genomen. Tussen betrokken partijen vindt overleg plaats of tot definitieve plaatsing kan worden 
overgegaan. Indien een werknemer bij een andere werkgever definitief wordt geplaatst, zal op 
basis van sociaal ondernemerschap van geval tot geval worden bezien hoe de arbeidsrechtelijke 
en financiële gevolgen van deze plaatsing moeten worden afgewikkeld.  
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BIJLAGE IV: Regeling Verlofsparen 
 

 
Artikel 1 
Doel van de verlofspaarregeling 
De verlofspaarregeling biedt werknemers van ICO Holland BV de mogelijkheid om voor een 
langere periode verlof op te nemen. De werknemer kan dit verlof aanwenden voor doelen die hij zelf 
bepaalt. 
 
 
Artikel 2 
Wie kan deelnemen 
De regeling is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. Voor werknemers met een deeltijdcontract geldt deze regeling naar rato van de omvang van hun 
contract op het moment van aanvraag. 
 
 
Artikel 3 
Ingangsdatum 
De regeling gaat in per 1 januari 2003, hetgeen betekent dat vanaf deze datum uit nieuw verkregen 
rechten kan worden gespaard en eenmalig de in voorgaande jaren opgebouwde vakantiedagen 
kunnen worden ingebracht in het spaarsaldo. 
 
 
Artikel 4 
Opbouwen van verlof 
Het uitgangspunt van de verlofspaarregeling is tijd voor tijd. Dit betekent dat een werknemer dagen 
bestemt voor de verlofspaarregeling en daarvoor later een zelfde aantal vrije dagen kan opnemen. 
 
De werknemer geeft eenmaal per kalenderjaar, voor aanvang van het vakantiejaar, schriftelijk aan 
hoeveel verlofdagen, conform CAO art. XIX, hij voor de verlofspaarregeling wil bestemmen. De 
inleg kan bestaan uit: bovenwettelijke vakantiedagen, tijdvoortijd vergoeding bij overwerk en 
ingekochte vakantiedagen. De werknemer ontvangt jaarlijks een overzicht van het met de 
verlofspaarregeling opgebouwde saldo vrije dagen.  
 
De eenmaal ten behoeve van de verlofspaarregeling bestemde dagen kunnen niet worden 
teruggeboekt naar het vrij beschikbare saldo vakantiedagen of vrije diensten. 
 
De dagen die voor de verlofspaarregeling zijn bestemd kunnen, met uitzondering van het gestelde in 
de artikelen 8 en 9 van dit reglement, niet worden uitbetaald. 
 
Het saldo van de verlofspaarregeling mag op enig moment niet meer dan 250 dagen bedragen. 
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Artikel 5 
Opnemen van gespaarde dagen 
De werknemer dient minimaal 3 maanden voorafgaand aan de door hem gewenste ingangsdatum 
van het verlof schriftelijk bij de werkgever een verzoek tot opnemen van (een deel van) het 
spaarverlof in. Deze termijn is niet van toepassing als het spaarverlof wordt gebruikt voor 
zorgdoeleinden en het moment van verlof niet in redelijkheid kan worden voorzien.  
 
Het spaarverlof kan worden gecombineerd met wettelijke verlofregelingen, zoals bijvoorbeeld 
ouderschapsverlof. Het verlof kan volledig worden opgenomen of in deeltijd. Het opgenomen verlof 
zal niet korter zijn dan 8 weken en niet langer dan 52 weken. 
Alleen voor zorgdoeleinden zijn in overleg kortere periodes toegestaan. 
Opname direct voorafgaande aan het (vroeg)pensioen is niet toegestaan. 
 
Bij onvoorziene omstandigheden kan in onderling overleg het verlof opgeschort worden. Het 
opnemen van gespaarde tegoeden gaat niet ten koste van andere verlofvormen. De werknemer kan 
na afloop van het verlof in principe terugkeren in de oude functie. 
Bij het vaststellen van de verlofperiode wordt rekening gehouden met de reguliere feestdagen. 
 
Indien de werkgever bezwaar heeft tegen de voorgestelde verlofperiode zal hij dit besluit schriftelijk 
gemotiveerd binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek meedelen. In onderling overleg zal de 
werkgever met de werknemer de periode vaststellen wanneer de werknemer wel het verlof kan 
opnemen.  
 
 
Artikel 6 
Ziekte tijdens de verlofperiode 
In geval de werknemer ziek wordt tijdens het verlof gelden dezelfde regels als bij ziekte tijdens de 
reguliere vakanties. Dit betekent dat bij ziekte voor de werknemer en zijn werkgever de normale 
ziekmeldingsprocedure geldt.  
 
 
Artikel 7 
Arbeidsvoorwaarden tijdens de verlofperiode 
Tijdens de verlofperiode gelden zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden als direct voorafgaand 
aan het verlof. Voor (variabele) toeslagen en onkostenvergoedingen gelden dezelfde voorwaarden als 
bij verzuim wegens ziekte. Een en ander voor zover dit volgens fiscale wet en regelgeving is 
toegestaan.  
 
Op de door de werknemer gespaarde verlofrechten zijn de wettelijke verjaringstermijnen niet van 
toepassing zolang het dienstverband voortduurt. 
 
 
Artikel 8 
Overlijden 
Bij overlijden worden de gespaarde dagen in de verlofspaarregeling op dezelfde wijze verrekend als 
de reguliere vakantiedagen. 
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Artikel 9 
Uitdiensttreding 
Bij uitdiensttreding worden de gespaarde dagen in de verlofspaarregeling uitbetaald. 
 
 
Artikel 10 
Aanpassing regeling 
Als gevolg van wettelijke regelingen kan tussentijdse aanpassing van de verlofspaarregeling 
plaatsvinden. De regeling kan eveneens aangepast worden in onderling overleg tussen werkgever en 
vakverenigingen. 
 
 
Artikel 11 
Onvoorziene omstandigheden 
In onvoorziene gevallen waarin toepassing van de regeling leidt tot een individueel onredelijke 
situatie, wordt in onderling overleg met de werknemer een oplossing gevonden die past in de geest 
van de regeling.”  
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BIJLAGE V: Protocolafspraken CAO tot en met 31 december 2008 
 

 
1. Minimale ploegbezetting 

In verband met de veiligheid en de werkdruk is het van belang om een minimumbezetting in 
relatie tot het aantal in gebruik zijnde molens aan te houden. De personeelsinvulling zal een 
vast onderdeel vormen van de overlegvergaderingen met de OR. 

 
2. A-operator: 1e molenbediende 

Binnen iedere ploeg van de 4-ploegendienst is in principe behoefte aan één A-operator. 
Voorwaarde voor aanstelling is tenminste een afgeronde VAPRO-A opleiding. 

 
3. Arbeidsomstandigheden 

Tijdens de overlegvergaderingen van de OR zullen Arbo-zaken op de agenda staan. De 
Vakverenigingen zullen over e.e.a. worden geïnformeerd. 

 
4. Oudere werknemers 

De werknemer in ploegendienst die de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt en die over wil gaan naar 
lichamelijk minder belastend werk zal dat tijdig, dit is ten minste 6 maanden voorafgaand aan het 
moment waarop hij wil veranderen, aan de werkgever kenbaar maken. De werkgever zal passend 
werk zoeken, d.w.z. werk dat in dezelfde salarisgroep is ingedeeld als de huidige functie van de 
werknemer en in een rooster zonder nachtdienst. Indien een geschikte functie beschikbaar is 
wordt deze aan de werknemer aangeboden. Heeft de werknemer een inconveniëntentoeslag bij 
zijn huidige functie, dan behoudt hij deze bij de nieuwe functie. Indien de nieuwe functie een 
lagere of geen ploegentoeslag heeft, dan wordt de oude ploegentoeslag conform de CAO 
afgebouwd, met dien verstande dat de in de oude functie inclusief ploegentoeslag bereikte 
pensioengrondslag behouden blijft. 

 
De werknemer met een volledig dienstverband die de leeftijd van 58 jaar heeft bereikt en 
korter wil gaan werken, kan zijn dienstverband omzetten in een deeltijdcontract van 80%, 
waarbij de volgende afwijkende bepalingen van toepassing zijn: 

a. de werknemer wordt uitgesloten van overwerk; 
b. de werknemer ontvangt 90% van het salaris bij een volledig dienstverband; 
c. de pensioenopbouw van de werknemers wordt voortgezet op basis van 100% van 

het salaris bij een volledig dienstverband. 
 
5. Pensioen 

Er is tussen partijen een nieuwe pensioenregeling overeengekomen welke zal worden 
ingevoerd met ingang van 1 januari 2006. 
Uitgangspunten zijn: 
- overgang van eindloonsysteem naar geïndexeerd middelloonsysteem; 
- opbouwpercentage van 1,87% per jaar; 
- nabestaandenpensioen verzekerd op opbouwbasis met een opbouwpercentage van 1,309%; 
- verlaging franchise. 
De deelnemers worden geïnformeerd met een uitgebreid memorandum. 
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6. Wet Gelijke Behandeling  
De CAO-bepalingen en andere arbeidsvoorwaardelijke bepalingen zullen worden nagekeken 
op mogelijk (in)direct onderscheid op grond van leeftijd en contractsvorm. Indien en voor 
zover er sprake is van een (evident) objectieve rechtvaardiging zal de betreffende CAO-
bepaling worden aangepast voor vermelding van deze rechtvaardiging.  
 
CAO-bepalingen welke mogelijk strijdig zullen zijn met het beginsel van gelijke behandeling 
zullen door werkgever worden geïnventariseerd en aan de vakbond gerapporteerd. Voor 
zover noodzakelijk zullen partijen in overleg treden met het doel te komen tot een adequate 
oplossing. 

 
Indien en voor zover een medewerker zich beroept op benadeling in het kader van gelijke 
behandeling zullen partijen onmiddellijk in overleg treden ter voorkoming dat de vastgestelde 
arbeidsvoorwaarden tot onvoorziene kostenstijging zullen leiden en ervoor zorgdragen dat er 
adequate en budgetneutrale oplossingen volgen. 

 
7.  Intrekken ATV/Vakantiedag 

Bij het opnemen van een atv/vakantiedag geldt dat de als eerste opgegeven vrije dag niet 
wordt ingetrokken ongeacht of dit een ATV of vakantiedag is. 

 
8.Prijzen frisdrank- en snoepautomaat 

De prijzen van de frisdrank- en snoepautomaat dienen, conform wetgeving, te worden 
verhoogd naar minimaal de inkoopprijs.  

 
9. Stagebeleid 

ICO Holland zal in 2008 een stagereglement opstellen. 
 
BIJLAGE VI 
Protocolafspraak CAO 2009 
 
Flexibiliteit 
 
In verband met de teruglopende en sterk fluctuerende vraag heeft ICO Holland behoefte aan 
meer flexibiliteit in de organisatie van het werk, zonder dat de kosten daardoor zullen stijgen. 
Dit betekent dat werkgever nadrukkelijk gebruik zal maken van de reeds in de CAO opgenomen 
mogelijkheden om de benodigde flexibiliteit te bewerkstelligen. 
De uitdaging voor werkgever en werknemers in de komende periode is de werkgelegenheid bij 
ICO Holland te behouden.  
Afgesproken is dat bij onvoorspelbare situaties, gedurende deze recessieperiode, direct 
geschakeld gaat worden door e.e.a. te bespreken met de OR en daarna met de betrokken 
groepen werknemers. Indien gewenst kan FNV Bondgenoten daarbij worden ingeschakeld. 
Na de zomer, op 30 september 2009, zal een tussentijdsoverleg tussen werkgever en vakbond 
plaatsvinden. Daarbij zullen partijen overleggen over effecten op de CAO in verband met de 
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Ook zullen partijen een aantal wijzigingen van redactionele 
aard bespreken.  
 
BIJLAGE VII 
Protocolafspraken CAO 2010 
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1. Werkgelegenheid 
 
a. Tijdens de looptijd van de Cao zullen 5 medewerkers in aanmerking komen voor een 

EVC-traject. 
b. Werkgever zal zich inspannen om 1 stage- /arbeidsplaats voor een WAJONGER in te 

richten tijdens de looptijd van de CAO. 
 
2. WGA-premie 
Tijdens de looptijd van de CAO zal de werkgever het werknemersdeel van de WGA-premie 
niet verhalen op de werknemer.  
 
3. Studie regeling reiskosten 
Tijdens de looptijd van de CAO zullen partijen nagaan of de huidige reiskostenregeling op 
kostenneutrale wijze kan worden omgezet naar een moderne regeling.  
 
4. Overige afspraken 
a. De AWVN-bijdrageregeling zal tijdens de looptijd van de CAO worden voortgezet.  
b. De vakbondscontributie zal op fiscaalvriendelijke wijze worden verrekend.  


