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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST  
 
 
Tussen de ondergetekenden 
 
NIZO food research B.V. te Ede 
 
als partij aan werkgeverszijde en 
 
De Unie, Vakbond voor industrie en dienstverlening te Culemborg, 
de CNV BedrijvenBond te Utrecht 
 
elk als partij aan werknemerszijde 
 
is de volgende arbeidsovereenkomst aangegaan. 
 
 

Artikel 1 
 
Definities 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. NIZO: NIZO food research B.V. te Ede; 
 
b. vakorganisatie: elke partij aan werknemerszijde; 

 
c.  medewerker:          (synoniem in de zin van deze overeenkomst: 

werknemer) iedere persoon die krachtens 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in 
dienst is van NIZO, met uitzondering van de 
directeur en de Management Teamleden; onder 
medewerker wordt in dit verband niet verstaan 
vakantiewerkers, stagiaires e.d.; in geval van 
deeltijdarbeid (parttime medewerkers) zullen de in 
deze CAO vastgestelde arbeidsvoorwaarden naar 
evenredigheid worden toegepast; 

 
d.  maand: een volle kalendermaand; 
 
e. dienstrooster:          een arbeidstijdregeling die aangeeft op welke 

tijdstippen de medewerkers normaliter hun 
werkzaamheden aanvangen en deze beëindigen 
en eventueel onderbreken; 

  
f. normale arbeidsduur:         het gemiddeld aantal uren per week gedurende 

welke de medewerkers normaliter volgens dienst-
rooster hun werkzaamheden verrichten; 
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g.  maandsalaris: het salaris als geregeld in bijlage I; 
 
h.  functievolwassene: de medewerker die de leeftijd van 23 jaar heeft 

bereikt of voor wie is beslist dat hij voor het sala-
rissysteem als zodanig zal worden beschouwd; 

 
i.  jeugdige: de medewerker die de leeftijd van 23 jaar nog niet 

heeft bereikt en voor wie niet is beslist dat hij voor 
het salarissysteem als functievolwassene zal wor-
den beschouwd;    
 

j. maximum salaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal; 
 
k. uurloon: 0,58% van het maandsalaris; 
 
l. ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op 

de Ondernemingsraden (WOR); 
 
m. BW:                                      Burgerlijk Wetboek. 
 
 
Artikel 2 
 
Algemene verplichtingen van NIZO 
 
 1. NIZO is gehouden deze CAO te goeder trouw na te komen. 
 
 2. NIZO is gehouden geen medewerkers in dienst te nemen of te houden op 

voorwaarden die in strijd zijn met het in deze CAO bepaalde. 
 
3. NIZO zal met iedere medewerker bij indiensttreding schriftelijk een individuele 

arbeidsovereenkomst aangaan, waarin verwezen wordt naar deze CAO. 
 
4. NIZO zal  een exemplaar van deze CAO aan de medewerker uitreiken. 

 
5. Veiligheid  
 NIZO zal alle maatregelen nemen welke nodig zijn voor de veiligheid binnen 

het bedrijf. Ter bevordering van deze veiligheid en mede ter uitvoering van de 
wettelijke voorschriften ter zake zal NIZO in samenwerking met de 
ondernemingsraad regelingen opstellen. 

 
6. Faciliteiten ten behoeve van de vakorganisaties  

a. Elke vakorganisatie maakt aan de directie van NIZO bekend welke leden 
voorzitter en secretaris van de bedrijfsledengroep zijn. 

 
 b.  De voorzitter en secretaris van het bestuur van de bedrijfsledengroep  

 kunnen voor het doen van zakelijke, huishoudelijke mededelingen gebruik  
 maken van door de directie aan te wijzen publicatieborden. 
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   NIZO zal een kopie van alle hier bedoelde publicaties ontvangen. 
 

c. NIZO zal voor vergaderingen van bedrijfsledengroepen binnen het bedrijf 
vergaderruimte beschikbaar stellen voor zover en voor zolang dit geen 
afbreuk doet aan de eigen behoefte van NIZO food research en de 
huishoudelijke mogelijkheden. De vergaderingen dienen buiten werktijd 
plaats te vinden. 
De vergaderruimte dient tijdig te worden aangevraagd door de voorzitter of 
secretaris van de bedrijfsledengroep. 

 
d. NIZO stelt de districtsbestuurder van een vakorganisatie in de gelegenheid 

met een lid van zijn bedrijfsledengroep individueel contact te 
onderhouden. 

 
e.  De voorzitter en secretaris van het bestuur van de bedrijfsledengroep 

kunnen binnen redelijke grenzen (o.a. voor het vermenigvuldigen van 
mededelingen ter publicatie op de publicatieborden en voor het 
vermenigvuldigen van stukken voor bestuursvergaderingen) volgens de 
bestaande procedure en voor zover dit geen afbreuk doet aan de eigen 
behoefte van NIZO food research gebruik maken van de 
kopieerapparatuur van NIZO food research. 

 
f.   NIZO zal er nauwgezet op toezien dat de medewerkers die een functie in 

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

 
7. Bijdrage aan de vakorganisaties  
 NIZO verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeen-

komstig de tussen AWVN en de CNV BedrijvenBond, de FNV Bondgenoten 
en De Unie,  gesloten overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling 
aan de vakorganisaties. Deze bijdrage wordt voor de duur van deze CAO 
gecontinueerd. 

 
8. Deeltijdarbeid  

 Medewerkers die parttime willen werken, kunnen de wens daartoe aan NIZO 
bij de afdeling HRM te kennen geven. Deze wens zal in principe worden 
gehonoreerd, tenzij zwaarwichtige belangen van het bedrijf zich tegen de 
gevolgen van een dergelijk verzoek verzetten. Een dergelijke afwijzing van het 
verzoek zal met opgave van redenen schriftelijk aan de aanvrager worden 
medegedeeld. Indien de aanvrager zich niet kan vinden in de motivering voor 
de afwijzing van zijn verzoek kan deze de kwestie in het kader van het 
individueel klachtrecht voorleggen aan de klachtencommissie. 

 
9. Fusie / Reorganisatie  
 In het kader van de verplichtingen die voortvloeien uit respectievelijk de  
 SER-fusie/gedragsregels, de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet  
 melding collectief ontslag dient NIZO die overweegt: 
 - een fusie aan te gaan, 
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 - een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of 
 - de personeelsbezetting ingrijpend te herzien, 
 hierbij de sociale gevolgen te betrekken. 
 NIZO zal de vakorganisaties, de Ondernemingsraad en de betrokken 

medewerkers inlichten omtrent de overwogen maatregelen en voorts met de 
Ondernemingsraad en de vakorganisaties overleg plegen over de eventueel 
daaruit voor de betrokken medewerkers voortvloeiende sociale gevolgen. 

 
10. Arbeidsongeschiktheid  
 NIZO voert een beleid ter voorkoming en bestrijding van 

arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Het geformuleerde verzuimbeleid is 
opgenomen in het Regelingenboek. 

 
11. Vacatures  
 NIZO zal teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen, alle 

extern te vervullen vacatures aanmelden bij de desbetreffende CWI en na 
vervulling weer afmelden. 

 
12. Scholing  
       1. Bij- en nascholing . 
 a. Teneinde de kanspositie van de medewerker op de arbeidsmarkt 

(binnen of buiten het bedrijf) te behouden en - zonodig - te versterken, is 
voortdurende aandacht voor de kennis en ervaringstoerusting van de 
medewerker van wezenlijk belang. 

 De verantwoordelijkheid voor het op peil houden van de kanspositie van 
de medewerker wordt door NIZO en medewerker gedeeld. 

 Het vereist van NIZO het voeren van een ontwikkel- & opleidingsbeleid, 
waarbij aan de medewerker de noodzakelijke informatie en middelen 
worden verschaft. Van de medewerker wordt verwacht dat hij van deze 
informatie en middelen zo goed mogelijk gebruik maakt. 

 
 b. 1.  Het ontwikkel- & opleidingsbeleid is erop gericht de medewerker 

toe te rusten en toegerust te houden voor zowel de huidige als de 
voorzienbare toekomstige functie, rekening houdend met de 
capaciteiten van de medewerker, deze zo nodig ontwikkelend zoals 
voorzien in de bedrijfsplannen. 

   
  2.  De opleidingsbehoefte wordt ten minste eenmaal per jaar 

geïnventariseerd op basis van: 
 - bedrijfsplannen en personeelsplanning, 

  - ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf, 
  - individuele behoeften van medewerkers en/of functiecategorieën. 
 
  3.  Deze inventarisatie wordt vertaald in een ontwikkel- & 

opleidingsplan. Inventarisatie en ontwikkel- & opleidingsplan worden 
met de OR besproken conform de bevoegdheden in de WOR en in 
het periodiek overleg met de vakorganisaties geëvalueerd. Daarbij 
zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, worden aangegeven welke 
aandachtspunten (vaktechniek, milieu, veiligheid, veranderingen in de 
omgeving, sociale vaardigheden) in welke opleidingen een rol van 
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betekenis hebben gespeeld. 
 
     2. Omscholing  
 Medewerkers van wie de functie feitelijk dan wel inhoudelijk vervalt en van 

wie verwacht kan worden dat zij door omscholing in staat zullen zijn 
binnen de onderneming een functie te vervullen van hetzelfde niveau als 
de eerder uitgeoefende functie, zullen, indien NIZO daar toestemming 
voor geeft, in staat worden gesteld dergelijke scholing te volgen. 

 
3. Op de faciliteiten, genoemd onder 1 en 2, is de regeling Kosten-vergoeding 

en Verlof bij Studie van toepassing zoals die is opgenomen in het 
Kwaliteitshandboek hoofdstuk 5.3. 

 
 

Artikel 2 A 
 
Algemene verplichtingen van de vakorganisaties 
 
1. De vakorganisaties verplichten zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te 

goeder trouw te zullen nakomen. 
 
2.   De vakorganisaties verbinden zich met alle hun ten dienste staande middelen 

nakoming van deze overeenkomst door hun leden te zullen bevorderen, ge-
nerlei actie te zullen voeren of te zullen bevorderen welke beoogt wijziging te 
brengen in deze overeenkomst en voorts hun volledige medewerking aan 
NIZO te zullen verlenen tot ongestoorde voortzetting van het bedrijf ook indien 
een dergelijke actie door derden zou zijn veroorzaakt. 

 
3.   De vakorganisaties verplichten zich te zullen bevorderen dat hun leden een 

individuele arbeidsovereenkomst tekenen op de grondslag van deze collectie-
ve arbeidsovereenkomst. 

 
 

Artikel 3  
 
Algemene verplichtingen van de medewerker 
 
 1. De medewerker is verplicht de werkzaamheden die hem door of namens 

NIZO worden opgedragen, voor zover die passen bij het niveau van zijn func-
tie naar beste vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de 
voorschriften van orde, veiligheid en geheimhouding die door of namens NIZO 
zijn gesteld. 

 
 2. De medewerker is gehouden voor wat zijn dienst- en rusttijd betreft, de bepa-

lingen van het binnen NIZO van toepassing zijnde dienstrooster in acht te ne-
men. 

 
 3. De medewerker is gehouden ook buiten de op het dienstrooster aangegeven 
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uren arbeid te verrichten, voor zover NIZO de desbetreffende wettelijke voor-
schriften en de bepalingen van deze CAO in acht neemt. 

 
 4. De medewerker is medeverantwoordelijk voor de orde, veiligheid en hygiëne 

binnen NIZO en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen 
en voorschriften door of namens NIZO gegeven. 

 
 5. De medewerker is gehouden bij indiensttreding een individuele arbeidsover-

eenkomst te tekenen, waarbij deze CAO van toepassing wordt verklaard. 
 
 6. Het is de medewerker niet geoorloofd zonder toestemming van NIZO werk-

zaamheden voor derden te verrichten welke liggen op het arbeidsgebied van 
het bedrijf. NIZO kan aan de toestemming de voorwaarde verbinden dat de 
vergoeding die aan de werkzaamheden verbonden is aan NIZO wordt afge-
dragen. 

  
7. Het is de medewerker verboden om buiten de werkzaamheden voor het 

bedrijf, werkzaamheden waarvoor een vergoeding wordt verleend te verrich-
ten indien daardoor de dienstvervulling van de medewerker of het aanzien van 
zijn functie wordt geschaad, zulks ter beoordeling door NIZO. 

  
 8.  a. Alle uitvindingen van medewerkers in dienst van het bedrijf en in de uitoefe- 

   ning van hun functie gedaan, blijven eigendom van het bedrijf. 
 

b. Persoonlijke rechten ten aanzien van het uitvinderschap, zoals bedoeld on-
der a van dit lid, worden overgedragen aan het bedrijf 

 
 9. Behalve in het geval dat uitoefening van de functie zulks meebrengt, is voor 

het openbaar maken van verkregen resultaten, het houden van lezingen, het 
verstrekken van inlichtingen en het geven van adviezen het arbeidsgebied van 
het bedrijf betreffende, toestemming door of namens NIZO nodig. 

 
10. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hij in verband met 

de uitoefening van zijn functie omtrent de resultaten van de onderzoekingen 
en keuringen alsmede omtrent de inrichting van bedrijven en fabrieken, de 
handel en andere omstandigheden van personen en bedrijven bij welke het 
bedrijf onderzoekingen of keuringen verricht ervaart. Deze verplichting geldt 
niet tegenover NIZO. NIZO kan de medewerker van deze verplichting onthef-
fen. Bij schending van deze verplichting tot geheimhouding heeft NIZO het 
recht de werkelijk geleden schade in rechte te vorderen. De hier bedoelde ge-
heimhoudingsplicht blijft geldig, tenzij de informatie deel wordt van het publie-
ke domein, anders door in gebreke of nalatigheid van de medewerker. 

 
11. Teneinde de positie van het bedrijf in het bedrijfsleven zuiver te houden kan 

door NIZO voor daartoe in aanmerking komende medewerkers bij het begin 
van een onderzoeksproject in de vorm van een vertrouwelijke opdracht wor-
den bepaald, dat gedurende een termijn van één jaar nadat hun deelname 
aan het project is beëindigd van NIZO toestemming nodig is om in een ander 
dienstverband arbeid te verrichten, die verband houdt met de werkzaamheden 
die aan een project als hierboven bedoeld worden verricht. De beslissing 
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wordt aan de betreffende medewerkers bij het begin van het onderzoekspro-
ject schriftelijk medegedeeld. Bij overtreding kan een door NIZO te bepalen 
boete worden gesteld die maximaal een jaar salaris kan bedragen, onvermin-
derd het recht van het bedrijf om de werkelijk geleden schade in plaats van de 
boete in rechte te vorderen. 

 
 
Artikel 4 
 
Indienstneming, schorsing en ontslag 
 
1. Bij het aangaan van elke arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd 

van twee maanden. De proeftijd wordt schriftelijk overeengekomen. 
 
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de arbeidsovereenkomst 

aangegaan: 
 a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
 b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur; 
 c. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van 

werkzaamheden. 
 

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

 
3. In geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin 

van de artikelen 678 en 679 BW en tijdens of aan het einde van de proeftijd 
als bedoeld in lid1 kan de arbeidsovereenkomst wederzijds met onmiddellijke 
ingang worden opgezegd. In alle andere gevallen eindigt de 
arbeidsovereenkomst:  
a. voor medewerkers voor onbepaalde tijd in dienst 

  door opzegging door NIZO of de medewerker met inachtneming van 
de termijn als genoemd in artikel 672 BW. Voor beide partijen 
bedraagt de termijn van opzegging na de proeftijd nooit minder dan 
een maand. De opzegging dient zodanig te geschieden dat het einde 
van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van een 
kalendermaand. 

 
 b. voor medewerkers voor een bepaalde tijdsduur in dienst 
  op de laatste dag van het tijdvak genoemd in de individuele arbeids-

overeenkomst. 
 
 c. voor medewerkers in dienst voor het verrichten van een bepaald 

geheel van werkzaamheden 
  bij het beëindigen van de werkzaamheden waarvoor de medewerker 

is aangenomen. 
 
4. De arbeidsovereenkomst tussen NIZO en de medewerker eindigt van 
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rechtswege op de laatste dag van de maand, vóór de maand waarin de 65-
jarige leeftijd wordt bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 

 
5. De medewerker kan, indien het belang van de dienst dit vordert door NIZO 

met behoud van salaris worden geschorst. 
 
 6. Van besluiten tot schorsing of ontslag, die schriftelijk per aangetekend 

schrijven door NIZO bevestigd dienen te worden, is binnen één maand 
beroep op de directie van het bedrijf mogelijk. 

 
 

Artikel 5 
 
Dienstrooster en arbeidsduur 
 
1. Iedere medewerker werkt volgens een dienstrooster dat een normale 

arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week.  
 

Iedere (fulltime) medewerker met een normale arbeidsduur van gemiddeld 40 
uur per week heeft per jaar 104 uur arbeidsduurverkorting (ADV) waardoor de 
gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis 38 uur per week bedraagt. Voor een 
parttime medewerker geldt het aantal ADV uren naar rato. 
 
De arbeidsduurverkorting is nader geregeld in artikel 6 van deze 
overeenkomst. 

 
2. Als dagdienst wordt aangemerkt de uren die vallen op maandag t/m vrijdag 

tussen 06.00 en 18.00 uur (zie voorts bijlage II). 
 
3. Over algemene dienstroosterwijzigingen, waarbij een belangrijk aantal 

medewerkers is betrokken, zal NIZO, met inachtneming van de bepalingen 
van de Wet op de Ondernemingsraden, overleg plegen met de betrokken 
medewerkers. 

 
4. Binnen NIZO is een regeling inzake variabele werktijden van kracht die als 

bijlage II deel uitmaakt van deze overeenkomst. 
 
5. Iedere medewerker ontvangt van NIZO mededeling van het dienstrooster 

waarin hij zijn werkzaamheden verricht. 
 
6.     a. Met behoud van de rechten zoals genoemd in lid 1 van dit artikel bedraagt 

voor medewerkers van 60 t/m 63, resp. 64 jaar de gemiddelde normale 
arbeidsduur 37,5 resp. 35 uur per week bij het maandsalaris gebaseerd 
op 40 uur per week 

    
        b. In plaats van de regeling vermeld onder a van dit lid kunnen medewerkers 

van 60 jaar en ouder ook kiezen om 32 uur per week te gaan werken bij 
het maandsalaris gebaseerd op 40 uur per week. De invulling van deze 
32-urige werkweek is naar keuze ofwel per week 4 dagen van 8 uur ofwel 
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per week 4 dagen van 7,5 uur en een keer per 4 weken een extra dag van 
8 uur. Bij het gebruik maken van bovenstaande regeling komen de 104 
uur ADV en de 5 extra vakantiedagen op basis van leeftijd (zie artikel 11 
lid 2.b) te vervallen. Het aantal basis vakantiedagen wordt op basis van 
een 32-urige werkweek berekend. 

 
 
Artikel 6 
 
Arbeidsduurverkorting 
 
1. Per kalenderjaar heeft NIZO het recht van de 13 ADV-dagen er maximaal vijf 

collectief vast te stellen. De data waarop de collectieve ADV- dagen dienen te 
vallen zullen in overleg met de Ondernemingsraad worden bepaald. 

 
2. Individuele verhindering op grond van artikel 10 of artikel 13 van deze 

overeenkomst op vastgestelde ADV-dagen geeft geen recht op vervangend 
vrijaf. Indien de verhindering echter plaatsvindt tijdens een periode van 
aaneengesloten collectief vastgestelde ADV-dagen zal slechts één ADV-dag 
komen te vervallen. Voor de andere dagen zullen vervangende ADV-dagen 
worden vastgesteld. 

 
3. Indien in opdracht van NIZO ten gevolge van bijzondere 

bedrijfsomstandigheden op een ADV-dag moet worden gewerkt volgens het 
normale dienstrooster geldt deze arbeid niet als overwerk en wordt in overleg 
met de betreffende medewerker(s) een andere ADV-dag vastgesteld. 

 
4. Parttime medewerkers en medewerkers die slechts een deel van het 

kalenderjaar in dienst van NIZO zijn, ontvangen de in lid 1 genoemde ADV-
dagen naar evenredigheid, afgerond naar boven op halve dagen. Indien een 
ADV-dag samenvalt met een dag dat de parttime medewerker niet of 
gedeeltelijk zou werken, zal niet dan wel naar rato een ADV-dag worden 
ingehouden. 

 
 

Artikel 7 
 
Functiegroepen en salarisschalen / toepassing van de 
salarisschalen 
 
 1. a. De functies van de medewerkers zijn op basis van het 

functiewaarderingssysteem FW-18 ingedeeld in functiegroepen. 
Gedurende de looptijd van de CAO wordt FW-18 vervangen door de 
HAY-methode. 

 
 b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal, welke een gedeelte 

omvat dat gebaseerd is op de leeftijd van de medewerker en een 
gedeelte, dat gebaseerd is op salarisposities. 
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  De schalen zijn opgenomen in bijlage I van deze CAO. 
 
 c. Iedere medewerker ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep 

waarin zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hijzelf is 
ingedeeld, zijn maandsalaris en eventueel van het aantal salarisposities 
waarop zijn maandsalaris is gebaseerd. 

 
 2.   Het maandsalaris bij aanstelling  

Bij de aanstelling van een medewerker wordt het maandsalaris op een van 
de volgende wijzen vastgesteld. 

 
a. Normale inschaling 

  Bij het inschalen van een medewerker geldt in beginsel als 
aanstellingssalaris: 

  - voor een functievolwassene de 0-salarispositie van de voor de 
functie van toepassing zijnde salarisschaal, 

- voor een jeugdige medewerker de bij zijn leeftijd behorende 
salarispositie van de voor de functie van toepassing zijnde 
salarisschaal. De leeftijd op het tijdstip van indiensttreding is basis 
voor de inschaling. 

 
b. Hogere inschaling 

  Door NIZO kan bij de aanstelling van een medewerker worden bepaald 
dat het aanstellingssalaris hoger zal zijn dan bij normale inschaling. 

  Dit kan plaatsvinden indien: 
- een redelijke verhouding moet worden bereikt tussen het 

aanstellingssalaris en de waarde van de ervaring van de aan te 
stellen medewerker en/of; 

- een redelijke verhouding moet worden bereikt tussen het 
aanstellingssalaris en het betalingsniveau van de functiecategorie 
op de arbeidsmarkt, een en ander binnen een evenwichtig 
salarisbeleid in de organisatie; 

  - aan een medewerker zodanige functie-eisen worden gesteld dat dit 
hem onderscheidt van de overige in hetzelfde organisatie-
onderdeel en in dezelfde functie werkzame personen. 

 
  De hogere inschaling wordt bereikt: 
  - bij een functievolwassene door het toekennen van een hogere 

salarispositie in de salarisschaal of door het toekennen van een 
arbeidsmarkttoelage of een functietoelage boven het 
maximumsalaris; 

  - bij een jeugdige medewerker door de bepaling dat voor de 
vaststelling en verhoging zal worden afgeweken van zijn leeftijd, 
dan wel dat hij als functievolwassene zal worden aangemerkt. 

 
c. Positieregelingen 

  Een positieregeling regelt de aanvangsschaal van medewerkers zonder 
beroeps- of functie-ervaring in die gevallen waarbij het functieniveau nog 
niet nauwkeurig bepaald is of bepaald kan worden. 
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  Van toepassing zijn de volgende positieregelingen: 
  - Voor functies waarvoor als eis geldt het kennisniveau LBO, MAVO, 

of HAVO is de aanvangsschaal 3. Vaststelling van de definitieve 
functiewaarde na ten minste twee jaar in de positieregeling. 

  - Voor functies waarvoor als eis geldt het kennisniveau MBO of VWO 
is de aanvangsschaal 5. Vaststelling van de definitieve 
functiewaarde na twee tot drie jaar in de positieregeling. 

  - Voor functies waarvoor als eis geldt het kennisniveau HBO is de 
aanvangsschaal 6. Vaststelling van de definitieve functiewaarde na 
twee tot vier jaar in de positieregeling. 

  - Voor functies waarvoor als eis geldt een universitair kennisniveau is 
de aanvangsschaal 8. Vaststelling van de definitieve functiewaarde 
na vier tot zes jaar in de positieregeling. 

 
 3. De jaarlijkse herziening van het maandsalaris  
 Tot het bereiken van het maximumsalaris wordt het toegekende 

maandsalaris, afhankelijk van de functievervulling jaarlijks herzien op een 
van de volgende wijzen, onverlet de overeengekomen inpassingsmaat-
regelen ten gevolge van de invoering van het functie-waarderingssysteem 
FW-18. 

 
a. De normale verhoging 

        - Bij een goede functievervulling ontvangt de volwassen medewerker 
een salarisverhoging ter grootte van het verschil tussen twee 
opeenvolgende salarisposities van de salarisschaal die hem is 
toegekend. 

- De jeugdige medewerker ontvangt bij goede functievervulling een 
salarisverhoging ter grootte van het verschil tussen twee 
opeenvolgende salarisposities voor jeugdige medewerkers. 

 
b. Geen verhoging 

- De medewerker wordt bij een onvoldoende functievervulling géén 
salarisverhoging toegekend. De medewerker wordt bij een 
geconstateerde onvoldoende functievervulling in kennis gesteld 
van het voornemen geen salarisverhoging toe te kennen.  
Daarbij worden de redenen voor dit voornemen met betrokkene 
besproken en worden afspraken gemaakt voor het tijdvak waarin 
en de wijze waarop zijn functioneren moet verbeteren. Als bij de 
evaluatie van deze afspraken blijkt dat het functioneren op het 
gewenste niveau is gekomen, zal NIZO zijn voornemen niet tot 
uitvoering brengen. 

 
c. De extra verhoging 

        - De volwassen medewerker kan bij uitzonderlijk goede 
functievervulling een salarisverhoging ontvangen van twee- of 
driemaal de normale verhoging. 

- De jeugdige medewerker kan bij uitzonderlijk goede 
functievervulling een salarisverhoging ontvangen van twee- of 
driemaal de normale verhoging voor jeugdige medewerkers. Wordt 
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hierbij de 0-salarispositie overschreden dan gelden verder de 
salarisposities van de salarisschaal voor volwassen medewerkers. 

 
d. Aanpassing onevenwichtige salarisverhoudingen 

  De onder c genoemde extra salarisverhogingen kunnen tevens gebruikt 
worden om sterk onevenwichtige situaties in de salarisverhoudingen te 
corrigeren alsmede in het kader van een evenwichtig loopbaanbeleid. 

 
 4. De ingangsdatum van de jaarlijkse verhoging van het  maandsalaris  

a. Het herziene maandsalaris gaat in op 1 januari. 
 b. Een medewerker kan voor de eerste maal in aanmerking komen voor 

salarisherziening op 1 januari volgend op het tijdstip dat hij ten minste 
een half jaar in dienst is. 

 c. Onbillijkheden veroorzaakt door de peildatum 1 januari kunnen bij de 
salarisherziening worden gecorrigeerd conform het gestelde in lid 3 
onder d. 

 d. Het maandsalaris van een jeugdige medewerker wordt herzien op basis 
van de leeftijd op de datum waarop het herziene maandsalaris moet 
ingaan (1 januari). 

 
5. De herziening van het maandsalaris bij  onbetaald v erlof, detachering 

en schorsing van medewerkers  
  a. Bij onbetaald verlof, detachering en schorsing van medewerkers wordt 

een individuele regeling getroffen, waarbij wordt gezorgd dat de 
betrokken medewerker geen onbedoeld voor- of nadeel ondervindt. 

 
6. Het maandsalaris bij verandering van functie  

a. Bij de overgang naar een functie van een hoger niveau, dan wel bij 
herwaardering van een functie die leidt tot een hoger niveau, vastgesteld 
door middel van het Functiewaarderingssysteem FW-18, volgt 
onmiddellijke inschaling in een salarispositie van de bij dit functieniveau 
behorende salarisschaal en wel zodanig dat het nieuwe maandsalaris 
ten minste een "normale verhoging" hoger is dan het maandsalaris dat 
de medewerker in de lagere functie geniet. Herwaardering van functies 
vindt als regel per 1 januari en per 1 juli van een kalenderjaar plaats. Het 
bovenstaande sluit de mogelijkheid niet uit tot hogere vaststelling van het 
maandsalaris zoals onder lid 2b vermeld. 

 
b. Bij de overgang naar een functie van gelijk niveau blijft de bereikte 

salarispositie in de salarisschaal gehandhaafd en volgt een 
salarisontwikkeling zoals onder lid 3 vermeld. 

 
c.    Bij de overgang naar een functie van een lager niveau wegens 

bedrijfsomstandigheden of bij een niveauverlaging van de door de 
medewerker vervulde functie wordt een garantietoelage toegekend. De 
garantietoelage is het bedrag waarmee het tot dusver ontvangen 
maandsalaris + eventuele toelagen het in de nieuwe functie te 
ontvangen maandsalaris + eventuele toelagen te boven gaat.  
Deze garantietoelage wordt verminderd met latere verhogingen van het 
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maandsalaris en toelagen met uitzondering van de algemene 
verhogingen van de salarisschalen. 
 

d. Bij de overgang naar een functie van een lager niveau door eigen 
toedoen wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek wordt eveneens 
een garantie toelage toegekend zoals bedoel in lid 6 c. Deze 
garantietoelage wordt in een periode van 2 jaar afgebouwd.  

 
7. De vaststelling van het maandsalaris boven het maxi mumsalaris  

a. De persoonlijke toelage 
  Aan een medewerker die door zijn persoonlijke functievervulling, door 

buitengewone bekwaamheden en hoedanigheden, voor de organisatie 
bijzondere waardevolle dimensies toevoegt aan zijn functie wordt een 
toelage verleend nadat het maximum salaris is bereikt van de 
salarisschaal die bij het niveau van zijn functie behoort. De persoonlijke 
toelage bedraagt ten hoogste vier maal de gemiddelde salarisverhoging 
van de salarisschaal boven het maximumsalaris. 

  Het maximumbedrag van de toelage wordt in principe bereikt door 
middel van jaarlijkse verhogingen conform het gestelde in lid 3. 

 
 b. De functietoelage  
  Aan een medewerker aan wie zodanige functie-eisen worden gesteld dat 

zijn functie een bijzonder karakter draagt dat deze qua functiewaarde 
onderscheidt van de overige in hetzelfde organisatieonderdeel en functie 
werkzame personen wordt nadat het maximum is bereikt van de 
salarisschaal die bij het niveau van zijn functie behoort, een toelage 
verleend boven het maximumsalaris. De toelage wordt zodanig 
vastgesteld dat ten hoogste het maximumsalaris van de naast hogere 
salarisschaal kan worden bereikt. Het maximumbedrag van de toelage 
wordt in principe bereikt door middel van jaarlijkse verhogingen conform 
het gestelde in lid 3 of bij aanstelling conform het gestelde in lid 2b. 

 
 c. De arbeidsmarkttoelage  
  Ten gevolge van de situatie op de arbeidsmarkt kunnen verschillen 

ontstaan tussen het betalingsniveau extern en het op grond van het 
functiewaarderingssysteem en de toepassing van het salarissysteem 
vastgestelde maximumsalaris. Indien in uitzonderlijke mate verschillen 
gaan optreden en de vervulling van de functie voor NIZO van groot 
belang is, wordt ter compensatie tijdelijk een toelage verleend boven het 
maximumsalaris. 

 
 d. De bijzondere toelage  

In uitzonderlijke gevallen kan een bijzondere toelage worden verleend 
boven het maximumsalaris, op andere gronden dan dit vermeld in dit lid. 

 
        e.    De ingangs- en einddatum van toelagen boven het max imumsala- 
      ris   
        - De toelage begint op de eerste dag van de maand waarin de 

aanspraak op de vastgestelde toelage ontstaat. 
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- De toelage wordt per maand uitbetaald.   
- De toelage eindigt bij de overgang naar een andere functie, bij  

beëindiging van het dienstverband of indien de redenen ter 
verkrijging daarvan niet meer aanwezig zijn. 

        - Ingangsdatum, einddatum, tijdelijkheid, mate van uitzonderlijkheid 
en bijzonder karakter dienen schriftelijk aan de betrokken 
medewerker te worden medegedeeld. 

- Indien een arbeidsmarkttoelage of een bijzondere toelage wordt 
verleend, vervalt de verleende persoonlijke toelage of de 
functietoelage. 

 
 f. De overgangsregeling bij het vervallen van toelagen  
  Indien een toelage wordt beëindigd, komt de medewerker ter voorkoming 

van een abrupte teruggang in het salaris, in aanmerking voor een 
overgangsmaatregel als: 

        - de medewerker de toelage twee jaar of langer heeft ontvangen en 
- de toelage ten minste 5% van het salaris bedraagt. 
 

  De overgangsregeling geldt gedurende een periode gelijk aan 1/4 van de 
periode waarover de medewerker een toelage kreeg uitgekeerd met een 
maximum van 36 maanden. De overgangsregeling wordt als volgt 
berekend: 

   
Lopende maand 100% 
1/3 van de overgangsperiode (max. 12 maanden) 75% 
1/3 van de overgangsperiode (max. 12 maanden) 50% 
1/3 van de overgangsperiode (max. 12 maanden) 25% 

 
Als basis voor de berekening van de overgangsregeling wordt genomen 
het gemiddelde bruto bedrag per maand dat gerekend over het laatste 
jaar aan toelage is ontvangen. 

      
De overgangsregeling en de ontvangen bedragen worden aangepast bij 
algemene salarismaatregelen die gedurende de overgangsperiode van 
kracht worden. Bij verhoging van het maandsalaris wordt de 
overgangsregeling overeenkomstig gekort. 

 
 8. De vastgestelde salarissen  worden uiterlijk op de laatste dag van elke maand 

beschikbaar  gesteld. 
 
9.  Salariëring van OIO's  (onderzoekers in opleiding) 
 Het maandsalaris van OIO's wordt vastgesteld volgens salarisschaal 8 met 

toepassing van onderstaande kortingspercentages: 
 - gedurende het eerste jaar 55% van de 0-salarispositie; 
 - gedurende het tweede jaar 60% van de 1-salarispositie; 
 - gedurende het derde jaar 70% van de 2-salarispositie; 
  -  gedurende het vierde jaar 85% van de 3-salarispositie. 

 
 De voorwaarden voor aanstelling ten aanzien van de salariëring zijn ten minste 
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gelijk aan de aanstellingsvoorwaarden van OIO’s bij de universiteit. 
 
 

Artikel 7A 
 
Loonontwikkeling 
 
De volgende verhoging voor salarissen (zie hiervoor bijlage I) zijn overeengeko-
men: 

• Per 1 oktober 2008 een structurele verhoging van 3,25% 
• Per 1 oktober 2009 een structurele verhoging van 3,25% 

 
Voorts wordt in de maand december 2008 een éénmalige uitkering van 0,4% 
toegekend. 
 
 

Artikel 8 
 
Bijzondere beloningen/verzuimuren 
 
1. Overwerk  

a. Omschrijving  
Onder overwerk wordt verstaan het incidenteel in opdracht van NIZO 
verrichten van arbeid boven de normale arbeidsduur of boven het 
aantal uren dat in afwijking daarvan bij individuele 
arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Een opdracht dient 
vooraf verstrekt te zijn.  

 
Wanneer voorafgaand of aansluitend aan de normale arbeidsduur 
gedurende maximaal een half uur per dag werkzaamheden worden 
verricht, wordt dit niet als overwerk aangemerkt. 

 
b.  Vergoeding  

Vergoeding voor het verrichten van overwerk ontvangen 
medewerkers ingedeeld in de salarisschalen 1 t/m 10.  
Voor elk uur overwerk wordt boven het normale uurloon een toeslag 
gegeven als volgt: 
 
1. voor overwerk verricht tussen 18.00 en 22.00 uur op maandag 

t/m vrijdag: 50% van het uurloon; 
2. voor overwerk verricht op zaterdag tussen 18.00 uur en 24.00 

uur: 75% van het uurloon; 
3. voor overwerk verricht op zon- en feestdagen: 100% van het 

uurloon; 
4. voor overwerk verricht op maandag en de dag volgend op een 

feestdag als onder 3 bedoeld, tussen 00.00 uur en 06.00 uur: 
100% van het uurloon; 

5. voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op 
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maandag t/m vrijdag en tussen 00.00 en 18.00 uur op zaterdag: 
50% van het uurloon. 

 
Een parttimer die meer uren werkt dan het aantal uren dat bij 
individuele arbeidsovereenkomst is overeengekomen, krijgt daarvoor 
zijn normale uurloon uitgekeerd, alsmede een toeslag van 20% van 
zijn uurloon. Indien deze meeruren binnen een week worden 
gecompenseerd via de regeling variabele werktijden vervalt de 
toeslag. 
Werkt hij meer dan acht uur per dag, of werkt hij over tijdens 
tijdstippen genoemd onder de punten 1 t/m 5, dan gelden de daarin 
genoemde overwerktoeslagen. 
 
Op verzoek van de medewerker wordt - tenzij het belang van het 
werk zich uitdrukkelijk daartegen verzet - in plaats van het normale 
uurloon, verlof gelijk aan de duur van het overwerk toegekend. Het 
verlof wordt verleend op tijdstippen waaraan de medewerker de 
voorkeur geeft, tenzij het belang van het werk zich uitdrukkelijk 
daartegen verzet. 
Als regel geldt dat dit verlof drie maanden nadat aanspraak op dit 
verlof is ontstaan, dient te zijn opgenomen. De toeslag per 
overwerkuur wordt uitbetaald en kan niet in verlof worden omgezet. 

 
2. Onregelmatige dienst  
 
 a. Omschrijving 
   Onder onregelmatige dienst wordt verstaan het in opdracht van NIZO 

incidenteel (verschoven uren) of volgens dienstrooster (o.a. ploegendienst) 
op andere tijden dan op de werkdagen maandag tot en met vrijdag tussen 
06.00 uur en 18.00 uur verrichten van werkzaamheden. Daarbij wordt de 
normale arbeidsduur van acht uur per dag en/of 40 uur per week niet 
overschreden. In het in dit verband bedoelde dienstrooster is de begin- en 
eindtijd van de werkdag vastgelegd voor een periode langer dan zeven 
aaneengesloten kalenderdagen. 

 
 b. Toeslag 

(1) Voor het incidenteel verrichten van onregelmatige dienst,  
  uitsluitend voor de medewerkers ingedeeld in de salarisschalen 1 t/m 
10, of voor het volgens dienstrooster verrichten van onregelmatige 
dienst voor alle medewerkers, geldt een toeslag als overwerk als 
genoemd in lid 1 b van dit artikel. 

      (2) Indien gewenst kan bij het langdurig werken in onregelmatige dienst 
volgens dienstrooster een gemiddeld percentage van de toeslag worden 
berekend op basis van het dienstrooster van de onregelmatige dienst. 

      (3) Wanneer een feestdag valt op een werkdag (maandag tot en met 
vrijdag) en men geen dienst heeft volgens dit rooster, wordt deze dag 
gecompenseerd met een vrije dag. Valt een feestdag op een werkdag 
(maandag tot en met vrijdag) waarop men volgens het rooster dienst 
heeft, dan worden de gewerkte uren gecompenseerd met vrije tijd en 
een toeslag over de gewerkte uren van 100%. Op verzoek van de werk
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 nemer kunnen deze gewerkte uren worden uitbetaald in plaats 
van in tijd te worden gecompenseerd. 

 
 c. Overwerk bij onregelmatige dienst 

 Bij overwerk buiten het dienstrooster geldt de vergoeding als genoemd 
onder lid 1 b van dit artikel. 
Ten aanzien van het desgewenst opnemen van verlof geldt eveneens wat 
daarover bepaald is in het betreffende lid 1 b. 

 
  d. Beëindiging onregelmatige dienst 
   Indien als gevolg van een maatregel van NIZO de onregelmatige dienst 

vermindert of wordt beëindigd, komt de medewerker in aanmerking voor 
een overgangsmaatregel als: 

     -  de medewerker twee jaar of langer zonder wezenlijke onderbreking 
een toeslag wegens onregelmatige dienst heeft ontvangen en; 

   -  de vermindering van de gemiddelde toeslag bij vermindering van de 
onregelmatige dienst 5% of meer van het nominale maandsalaris 
bedraagt. 

 
    De overgangsmaatregel geldt gedurende een periode gelijk aan 1/4 van de 

periode waarover de medewerker een toeslag voor onregelmatige dienst 
kreeg uitgekeerd met een maximum van 36 maanden.  

 
 De vergoeding wordt als volgt berekend: 
       

 Lopende maand 100% 
1/3 van de overgangsperiode (max. 12 maanden) 75% 
1/3 van de overgangsperiode (max. 12 maanden) 50% 
1/3 van de overgangsperiode (max. 12 maanden) 25% 

 

 Als basis voor de berekening van de vergoeding wordt genomen het 
gemiddeld bruto maandbedrag dat gerekend over het laatste jaar aan toeslag 
onregelmatige dienst is ontvangen. De vergoeding die op grond van deze 
overgangsmaatregel wordt genoten, wordt aangepast bij algemene 
salarismaatregelen die gedurende de overgangsperiode van kracht worden.  
 
Verhogingen van het maandsalaris (met uitzondering van de algemene 
salarisverhogingen) worden in mindering gebracht op de overgangstoelage. 
De medewerker die op eigen verzoek wordt ontheven van het min of meer 
langdurig verrichten van onregelmatige dienst komt niet voor de 
overgangsregeling in aanmerking. 

 
 3. Consignatie  

 Een consignatieregeling is van toepassing. Deze is opgenomen in het 
Regelingenboek. 

 
4. Vergoeding voor extra opkomst  
 Medewerkers die buiten de normale arbeidsduur van huis naar het bedrijf of 

de afdeling moeten terugkeren voor: 
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 -   het verrichten van een enkele handeling (bijv. een controle); 
 -   het verrichten van overwerk,  
 
krijgen de reistijd die daarmee is gemoeid vergoed met één uur overwerk. Het 
toeslagpercentage daarvoor wordt overeenkomstig het gestelde onder 1 b van 
dit artikel vastgesteld. Bovenstaande vergoeding geldt niet voor medewerkers 
die op het bedrijfsterrein wonen. 

 
 5. Compensatie reisuren bij dienstreizen  
 Bij binnenlandse dienstreizen bestaat de mogelijkheid dat medewerkers in de 

salarisschalen 1 t/m 10 compensatie wordt verleend voor reisuren die boven 
de normale arbeidsduur zijn gemaakt. Deze tegemoetkoming wordt verleend 
voor de reisuren die boven de reistijd voor het normale woon-werkverkeer van 
één uur per dag worden gemaakt. De vorm waarin de reisuren worden 
vergoed (betaling of verlof), evenals het tijdstip waarvoor eventueel verlof 
moet zijn opgenomen, wordt na overleg met de betrokken medewerkers, door 
NIZO vastgesteld. 

 
6. Algemeen  
       a. Tussen de normale arbeidsduur en het ingaan dan wel beëindigen van de 

uren die buiten de normale werktijden, hiervoor genoemd, liggen, dient een 
onderbreking van minimaal tien uur in acht te worden genomen. Indien 
daarvoor de aangrenzende normale arbeidsduur korter dan acht uur 
bedraagt, wordt voor deze werkdag toch acht uur gerekend.  

 
       b. Arbeid op zaterdag zal zoveel mogelijk worden beperkt; arbeid op zondag 

zal zoveel mogelijk worden vermeden. Jaarlijks zal met de 
ondernemingsraad worden overlegd over de arbeid in het weekend 
gedurende het achterliggende kalenderjaar. 

 
       c. Medewerkers van 55 jaar en ouder zijn niet verplicht overwerk te verrichten. 

 
 

Artikel 9 
 
Feestdagen 
 
1. Onder feestdagen worden in deze CAO verstaan: 
 
 a. de algemeen erkende Christelijke feestdagen: 
  nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e 

pinksterdag en de beide kerstdagen; 
 
 b. Koninginnedag (30 april of de dag die door de Overheid daarvoor wordt 

aangewezen), alsmede de bevrijdingsdag (5 mei) éénmaal in de vijf jaar 
(lustrumjaren). 

 
 2.   Arbeid op feestdagen zal zoveel mogelijk worden vermeden; het salaris wordt 

doorbetaald. Indien op een feestdag wel wordt gewerkt, geldt het bepaalde in 
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artikel 8 lid 1 b sub 3. 
 
 
Artikel 10 
 
Buitengewoon verlof 
  
In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 4 Wet arbeid en zorg en artikel 7:628 
BW geldt dat in de navolgende niet-voorzienbare gevallen de werknemer betaald 
verlof kan opnemen mits de werknemer zo mogelijk ten minste één dag van 
tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van het 
verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont: 

a.  Bij overlijden van de echtgeno(o)t(e), inwonende ouders, schoonouders, 
stiefouders, pleegouders, kinderen, stief-, pleeg- en aangehuwde 
kinderen, van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis 
of crematie. 

 
 b. Bij overlijden van uitwonende ouders, schoonouders, stiefouders, 

pleegouders, kinderen, stief-, pleeg- en aangehuwde kinderen gedurende 
twee dagen. 
 

 c. Bij overlijden van niet onder a en b genoemde bloed- en aanverwanten tot 
en met de derde graad gedurende één dag. 

 
 d. Indien de medewerker belast is met het regelen van de begrafenis of 

crematie en/of nalatenschap van de onder b genoemde bloed- en 
aanverwanten gedurende ten hoogste vier dagen, de dag van overlijden en 
de dag van de begrafenis of crematie daaronder begrepen. 

 
 e. Bij ondertrouw van de medewerker zelf gedurende één dag en bij zijn 

huwelijk gedurende twee dagen, te weten de dag van het huwelijk en de 
daaraan voorafgaande of de daarop volgende dag. 

 
 f. Bij het huwelijk van bloed- en aanverwanten van de eerste en tweede 

graad van de medewerker gedurende één dag. 
 
 g. Bij 25-, 40- of 50-jarig dienst- en huwelijksjubileum van de medewerker en 

van zijn bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, alsmede bij 
60-jarig huwelijksjubileum van genoemde verwanten gedurende één dag. 

 
 h. Bij bevalling van de echtgenote van de medewerker gedurende twee 

dagen. 
  
 i. Gedurende een door NIZO naar billijkheid te bepalen tijdsduur, indien de 

medewerker ten gevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld bij of 
krachtens de Wet persoonlijk opgelegde verplichtingen verhinderd is zijn 
arbeid te verrichten, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan 
geschieden en onder aftrek van de vergoeding voor salarisderving, welke 
hij van derden zou kunnen ontvangen. 
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 j. Gedurende een door NIZO naar billijkheid te bepalen tijdsduur voor het 

noodzakelijk bezoek aan dokter, c.q. specialist, voor zover dat bezoek 
uitsluitend in werktijd kan plaatsvinden. 

  Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het salaris plaats. 
 
 k. Voor gehuwden of voor hen die een eigen huishouding en inboedel hebben 

bij verhuizing naar een andere gemeente gedurende twee dagen en bij 
verhuizing binnen de gemeente gedurende één dag. 

 
 l. NIZO zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn mening 

toelaten, op verzoek van de vakorganisatie, waarvan de betrokken 
medewerker lid is, aan een medewerker verzuim met behoud van salaris 
toekennen in de navolgende gevallen: 

   a. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van 
bondscongres, bondsraad, districtsvergaderingen, 
bedrijfsconferenties of andere daarmee vergelijkbare in de statuten 
van de vakorganisatie opgenomen organen, voor zover opgenomen 
in de door de vakorganisatie ter beschikking van NIZO gestelde lijst. 

 b. het deelnemen aan een door de vakorganisatie georganiseerde 
vormings- of scholingsbijeenkomst. 

 
Het verzoek om vrijaf voor een van de onder a en b van dit sublid bedoelde 
activiteiten zal door de vakorganisatie als regel schriftelijk en tijdig bij NIZO 
worden ingediend. 

 
 Bovenstaande buitengewoon verlofbepalingen wegens familieomstandig-

heden zullen overeenkomstig worden toegepast in de situatie dat er sprake is 
van duurzaam samenleven in een met een huwelijk gelijk te stellen relatie. 
Voor deze relatie geldt in elk geval als voorwaarde dat blijkens het 
bevolkingsregister de partners ten minste één jaar op hetzelfde adres staan 
ingeschreven. 

 
Calamiteitenverlof 

Verlof met behoud van inkomen voor een korte naar billijkheid te berekenen 
tijd, wordt verleend aan de medewerker die wegens bijzondere persoonlijke 
omstandigheden verhinderd is zijn arbeid te verrichten (calamiteitenverlof). 
Reden daarvoor is een plotselinge gebeurtenis, waarvoor zonder uitstel 
maatregelen door de medewerker moeten worden genomen. Op verzoek van 
NIZO dient de medewerker achteraf aannemelijk te maken dat er 
daadwerkelijk sprake was van een calamiteit. Calamiteitenverlof kan 
aansluitend gevolgd worden door (kortdurend) zorgverlof of kraamverlof. 
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Artikel 11 
 
Vakantie 
 
1. Vakantiejaar  
 Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
2. Duur van de vakantie  

a. De medewerker heeft per vakantiejaar recht op 25 dagen vakantie met 
behoud van salaris. 

 
b.  Het aan de medewerker ingevolge lid 2 a van dit artikel toekomende aantal 

vakantiedagen wordt met ingang  van het kalenderjaar waarin de te 
noemen leeftijd wordt bereikt, verhoogd met: 

 
1 dag     voor de medewerker die 40, maar nog geen 45 jaar oud is; 
2 dagen voor de medewerker die 45, maar nog geen 50 jaar oud is; 
3 dagen voor de medewerker die 50, maar nog geen 55 jaar oud is; 
4 dagen voor de medewerker die 55, maar nog geen 60 jaar oud is; 
5 dagen voor de medewerker die 60, maar nog geen 65 jaar oud is. 

 
 c. De medewerker die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van 

NIZO is (geweest), heeft recht op een evenredig deel van de in dit lid 
genoemde vakantie, met inachtneming van het bepaalde in lid 3. 

 
 3. Berekening aantal vakantiedagen  
 Voor de berekening van het aantal vakantiedagen wordt een medewerker die 

voor of op de 15e van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat, 
geacht op de eerste van die maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te 
hebben verlaten en wordt een medewerker die na de 15e van enige maand in 
dienst treedt c.q. de dienst verlaat geacht op de eerste van de navolgende 
maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten. 

 In afwijking hiervan zal indien het dienstverband korter dan één maand heeft 
geduurd de medewerker een zuiver proportioneel recht op vakantie krijgen. 

 
4. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten  
 De medewerker dient bij de aanvang van het dienstverband NIZO mede te 

delen hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven 
doch niet in natura genoten heeft, opdat NIZO weet op hoeveel verlofdagen 
zonder behoud van salaris de medewerker aanspraak kan maken. 

 

 5. Aaneengesloten vakantie  
 a. Van de in lid 2 sub a genoemde vakantie dienen ten minste tien dagen 

aaneengesloten opgenomen te worden. 
 b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door NIZO vastgesteld in 

overleg met de medewerker. 
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6. Verlofdagen  
 a. NIZO heeft het recht ten hoogste twee dagen als verplichte collectieve 

verlofdagen aan te wijzen, welke aanwijzing vóór de aanvang van het 
kalenderjaar met instemming van de ondernemingsraad geschiedt. 

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

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

waarin zij zijn verworven door de medewerker zijn opgenomen, is NIZO 
gerechtigd na overleg met de betrokken medewerker data vast te stellen 
waarop de medewerker deze dagen zal genieten. 

 
8. Het niet-verwerven van vakantierechten gedurende on derbreking van de  
      werkzaamheden  

a. De medewerker 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 medewerker zijn 
   werkzaamheden niet heeft verricht wegens: 
      -     volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, 

veroorzaakt buiten opzet van de medewerker; 
        - het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten 

aanzien van de landsverdediging of openbare orde, niet zijnde 
opkomstplicht voor eerste oefening; 

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

       - het met toestemming van NIZO deelnemen aan een door de 
vakorganisatie van de medewerker georganiseerde bijeenkomst; 

    - onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 
    -     zwangerschap of bevalling; 
    -     het genieten van verlof als bedoeld in artikel 643 B.W. (politiek  

       verlof). 
 
In deze gevallen worden nog vakantierechten verworven over een 
periode van zes maanden waarin geen arbeid wordt verricht, waarbij 
de duur van de onderbreking uit de respectieve oorzaken tezamen 
geteld wordt. 

 
2.     Indien een onderbreking van de werkzaamheden als bedoeld onder 1 

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

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

bedoelde onderbreking is het in lid 3 bepaalde van overeenkomstige 
toepassing. 
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 c. De medewerker, die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar 

nog niet heeft bereikt en niet meer leerplichtig is, verwerft 
vakantierechten over de tijd welke hij besteedt aan het volgen van 
onderricht waartoe NIZO hem krachtens de wet in de gelegenheid moet 
stellen. 

 
 d. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de 

vakantierechten verworven naar rato van werken. 
 
9. Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere d agen waarop 

geen arbeid wordt verricht  
a. Dagen, waarop de medewerker geen arbeid heeft verricht om een van de 

redenen, genoemd in lid 8 sub b onder 1 en sub c alsmede in artikel 10 lid 
2 sub a, b, c, d, h en j gelden niet als vakantiedagen. 

 
 b.  Indien de medewerker arbeidsongeschikt wordt tijdens een vastgestelde 

vakantie of verlofdag, zullen de dagen waarop de verhindering zich 
voordoet niet als vakantie worden geteld indien de arbeidsongeschiktheid 
door de controlerende instantie wordt geaccepteerd dan wel door een 
medische verklaring wordt gestaafd respectievelijk over die dagen een 
wettelijke uitkering terzake van ziekte is ontvangen. 

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

 
c. Indien in gevolge het sub b bepaalde aanvankelijk vastgestelde 

vakantiedagen niet als zodanig worden gerekend zal NIZO in overleg met 
de medewerker nieuwe data vaststellen waarop die dagen alsnog kunnen 
worden genoten. 

 
10. Vakantie bij ontslag  

a. Bij het eindigen van het dienstverband zal de medewerker desgewenst in 
de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te 
nemen met dien verstande dat deze dagen niet eenzijdig in de 
opzeggingstermijn mogen worden begrepen. 

 
 b. Indien de medewerker de hem toekomende vakantie niet heeft 

opgenomen, zal hem voor elke niet genoten dag een evenredig 
salarisbedrag worden uitbetaald. 

 
 c. Teveel genoten vakantie wordt op overeenkomstige wijze met het salaris 

verrekend. 
 
 d. NIZO reikt de medewerker bij het einde van het dienstverband een 

verklaring uit waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van 
salaris welke de medewerker op dat tijdstip nog toekomt. 
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11. Verjaring  
 Vakantierechten, die niet zijn opgenomen voor het tijdstip liggend vijf jaar na 

het einde van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd, vervallen. 
 
12. Vervangende schadevergoeding  
 Rechten op het genieten van vakantiedagen kunnen behoudens in het in lid 

10 sub b bedoelde geval nimmer worden vervangen door een 
schadevergoeding in geld. 

 
13. Uitvoeringsbepalingen  
 a. NIZO kan met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de 

Ondernemingsraden regels stellen ten aanzien van het tijdstip waarop 
vakantie wordt verleend. 

 b. Verleende, maar nog niet opgenomen vakantie kan door NIZO worden 
ingetrokken wanneer dringende redenen van dienstbelang dit nodig maken. 

  Wanneer de betrokken medewerker hierdoor materiële, aantoonbare 
schade lijdt, wordt deze schade vergoed door NIZO. 

 
 

Artikel 12  
 
Vakantietoeslag 
 
1. De medewerker die op 30 april van een jaar in dienst is van NIZO ontvangt 

met de betaling van het salaris over de maand mei een bedrag als 
vakantietoeslag van 12 x 8% van het maandsalaris over de maand april, 
mits de medewerker vanaf 1 mei van het voorafgaande jaar onafgebroken 
in dienst is geweest, met inachtneming van een minimum van €1.785,59 
bruto. 

 
 2. De medewerker die niet vanaf 1 mei van het voorafgaande jaar 

onafgebroken in dienst is geweest, ontvangt een deel van de 
vakantietoeslag in evenredigheid met de diensttijd. 

 
 3.  Indien het dienstverband van een medewerker verbroken wordt, ontvangt 

hij met de laatste salarisbetaling zijn vakantietoeslag, gebaseerd op het 
laatstgenoten maandsalaris, in evenredigheid met de diensttijd na de 
laatste 1 mei. 

 
 4.  In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen 

krachtens de sociale verzekeringswetten. 
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Artikel 13  
 
Arbeidsongeschiktheid 
 
 1. Wetgeving  
 Indien een medewerker ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling 

niet in staat is zijn arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van 
artikel 7:629 BW, de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg (WAZ), de Wet 
Verbetering Poortwachter (WVP) en de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders is 
bepaald. 

 
 2. a. Wettelijke loondoorbetaling en aanvulling eerste pe riode van 52 

weken  
  Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de medewerker gedurende de eerste 

periode van 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 
7:629 BW 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de 
medewerker geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering 
sociale verzekeringen, worden doorbetaald. Gedurende deze periode 
ontvangt deze medewerker een aanvulling tot 100% van het 
maandinkomen.  

 
 b. Wettelijke loondoorbetaling en aanvulling tweede pe riode van 52 

weken 
  Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in 

artikel 7:629 BW zal aan de medewerker 70% van het maandinkomen, tot 
maximaal het voor de medewerker geldende maximum dagloon op grond 
van de Wet financiering sociale verzekeringen worden doorbetaald. 
Gedurende het tweede ziektejaar wordt de loondoorbetaling aangevuld met 
10% van het maandinkomen indien deze medewerker intensieve 
medewerking verleent aan de inspanningen voor re-integratie en voldoet 
aan de hieromtrent gestelde eisen in de Wet Verbetering Poortwachter 
(WVP). 

 c. Partijen verplichten zich gezamenlijk een maximale re-integratie 
inspanningen te verrichten. Door beide partijen wordt volledige benutting 
van de (resterende) verdiencapaciteit nagestreefd. Het verrichten van 
loonvormende passende arbeid wordt gelijk gesteld met werken. De 
gewerkte uren worden 100% vergoed (m.a.w. het arbeidsgeschikte deel 
waar arbeid wordt verricht wordt 100% uitbetaald). 

 
3. Maandinkomen 

Onder maandinkomen wordt in dit artikel verstaan het maandinkomen dat de 
medewerker zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn 
geweest. 

 
4. Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (I VA). 

 De arbeidsovereenkomst van de volledige arbeidsongeschikte medewerker 
die in aanmerking komt voor een uitkering krachtens de IVA, wordt na 2 jaar 
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met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke regels, beëindigd. 
 
Deze medewerker ontvangt gedurende de eerste 2-ziektejaren (dus totaal 104 
weken) met terugwerkende kracht, een aanvulling tot 100% van het 
maandinkomen dat betrokken medewerker voorafgaande aan de eerste 
ziektedag ontving. 
 

5. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) . 
NIZO en de medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35 
tot 80% (WGA gerelateerd) verplichten zich, een gezamenlijke maximale 
inspanning voor re-integratie te leveren en maximale benutting van de 
resterende verdiencapaciteit na te streven. 
De medewerker die valt onder de WGA en die krachtens de WGA in 
aanmerking komt voor een uitkering, ontvangt op deze WGA uitkering 
gedurende het 3de en 4de ziektejaar een aanvulling van 5% van het salaris. 

 
Indien er, onverlet vorenstaande, geen interne en externe herplaatsings-
mogelijkheden aanwezig zijn, dan wordt na het 2de ziektejaar de 
arbeidsovereenkomst, al dan niet voor het arbeidsongeschikte deel, in overleg 
met vakorganisaties, beëindigd.  

 
6. Arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% .  

De medewerker die valt onder de categorie arbeidsongeschiktheid van minder 
dan 35% komt niet in aanmerking voor een uitkering uit hoofde van de WIA. 
Bij het onverkort functioneren in de eigen of een andere interne al dan niet 
aangepaste functie, blijven de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd. Voor deze 
medewerker zal als gevolg van de arbeidsongeschiktheid de beperkte mate 
van inzet geen reden voor ontslag vormen.  
Indien evenwel sprake is van minder functioneren wordt in overleg met 
vakorganisaties aanpassing van de arbeidsvoorwaarden bespreekbaar 
gemaakt. 

 
7. Einde dienstverband  

De in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden 
beëindigd wanneer het dienstverband met de medewerker eindigt en de 
aanvullingen worden niet verstrekt aan medewerkers van 65 jaar en ouder. 

 
8. Voorkoming van misbruik  

NIZO heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullende uitkeringen te 
weigeren respectievelijk in te trekken ten aanzien van medewerkers die: 

 
 a. geweigerd hebben voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen te gebruiken; 
 b. misbruik maken van de sociale voorzieningen; 
 c. wegens overtreding van de controlevoorschriften geen wettelijke uitkering 

ontvangen. 
 
9. Aansprakelijkheid van derden  

Indien NIZO terzake van een arbeidsongeschiktheid van de medewerker tegen 
een of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal 
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de medewerker daaraan zijn medewerking verlenen. 
 
10. Lopende gevallen  

Voor een medewerker waarvan de eerste ziektedag voor 1 januari 2004 ligt, 
blijven de afspraken omtrent loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van 
toepassing, zoals die zijn vastgelegd in de CAO met een looptijd tot 1 juli 
2007. 

 
 
Artikel 14 
 
Uitkering bij overlijden 
 
1. Indien de medewerker overlijdt zal NIZO  aan de nagelaten betrekkingen – 

bedoeld in het BW art. 674 –  een overlijdensuitkering verstrekken ten 
bedrage van het salaris vanaf de dag na overlijden tot en met de laatste dag 
van de tweede maand na die waarin het overlijden plaatsvond. 

 
 2. De in het vorige lid bedoelde uitkering komt ten laste van NIZO voor zover zij 

niet wordt gedaan door een uitvoeringsorgaan van de Ziektewet, de Wet op 
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen en de Toeslagenwet. 

 
Artikel 15 
 
Zorgverzekering 
 
Door NIZO wordt een collectieve zorgverzekering aan de medewerker 
aangeboden. De medewerker kan hieraan deelnemen.  
 

Artikel 16  
 
Pensioenregeling 
 
1. NIZO kent een pensioenregeling op basis van een geïndexeerde 

middelloonregeling. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht met 
inachtneming van het gestelde in het pensioenreglement.  

 
2. Medewerkers die per 1 januari 2005 in dienst waren van NIZO en 57 jaar of 

ouder waren, behouden de oude pensioenregeling. 
 
3. Een exemplaar van het pensioenreglement wordt aan de deelnemer verstrekt. 
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Artikel 17  
 
Gratificatie bij dienstjubileum 
 
 1. De medewerker die 25 of 40 jaar bij NIZO in dienst is, ontvangt op dat 

moment eenmalig een gratificatie. 
 
2. De gratificatie bedraagt: 
 
 a. een half maandsalaris bij een dienstverband van 25 jaar; 
 b. een maandsalaris bij een dienstverband van 40 jaar. 
 
3. De gratificatie is onderworpen aan de eventuele wettelijk opgelegde 

inhoudingen. 
 
 
Artikel 18A  
 
Spaarloonregeling 
 
De medewerkers kunnen deelnemen aan de NIZO-spaarloonregeling. Een 
exemplaar van deze regeling wordt aan iedere medewerker verstrekt. 
 
 
Artikel 18B  
 
Levensloopregeling 
 
NIZO faciliteert voor de medewerker de mogelijkheid gebruik te maken van een 
levensloopregeling. In de regeling wordt vastgelegd dat bij opname van verlof de 
nabestaanden pensioenverzekering wordt voortgezet op kosten van NIZO. 
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Artikel 19 
 
Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 juli 2008 en eindigt 
op 30 juni 2010 van rechtswege, zonder dat enige opzegging is vereist. 
 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve vestigingsplaatsen: 
 
Partij aan werkgeverszijde:  Partijen aan werknemerszijde: 
 
NIZO food research B.V.  De Unie, vakbond voor industrie en dienst-  
te Ede     verlening te Culemborg 
 
 
 
 
 
Directie     CNV BedrijvenBond 
       te Utrecht 
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BIJLAGE  IA   
als bedoeld in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor NIZO food 
research B.V. te Ede 
 
Salarisschalen per 1 oktober 2008 in maandbedragen werknemers 15 t/m 22 jaar 
 

          
01-10-2008 Inclusief 3,25% verhoging     

Salaris Salarisschaal        

positie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

15 827,79 845,63               
16 994,71 1.015,20 1.056,12 1.079,75       
17 1.159,54 1.183,17 1.233,01 1.258,75 1.282,87 1.410,96     
18 1.241,93 1.268,20 1.322,27 1.348,51 1.374,23 1.511,76     
19 1.324,88 1.352,71 1.409,93 1.437,74 1.466,08 1.613,05 1.825,65 2.140,07   
20 1.408,86 1.436,69 1.497,58 1.529,07 1.556,35 1.711,73 1.939,04 2.275,49   
21 1.490,74 1.522,26 1.585,77 1.618,29 1.648,22 1.814,09 2.052,93 2.408,31 2.776,26 
22   1.606,23 1.674,47 1.707,02 1.741,66 1.914,35 2.167,88 2.541,10 2.931,09 
 

 
Salarisschalen per 1 oktober 2008 in maandbedragen werknemers 23 jaar en  
ouder 
 

01-10-2008 Inclusief 3,25% verhoging     

Salaris Salarisschaal        

positie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

0 1.657,15 1.691,26 1.761,08 1.797,30 1.833,01 2.015,14 2.282,31 2.676,00 3.084,90 
1 1.714,35 1.758,47 1.837,71 1.876,02 1.921,18 2.118,54 2.385,73 2.783,59 3.205,63 
2 1.773,15 1.826,69 1.913,83 1.953,21 2.008,32 2.222,47 2.492,81 2.891,73 3.330,56 
3 1.833,01 1.892,85 1.989,42 2.032,99 2.102,25 2.325,37 2.596,75 2.999,86 3.451,31 
4 1.874,99 1.958,97 2.069,72 2.115,40 2.197,27 2.430,34 2.700,65 3.106,42 3.573,08 
5 1.916,98 2.020,38 2.148,47 2.198,86 2.290,20 2.533,73 2.805,13 3.216,65 3.695,89 
6 1.958,97 2.084,95 2.216,71 2.282,31 2.384,69 2.634,53 2.911,15 3.322,16 3.817,68 
7   2.148,47 2.282,84 2.346,87 2.478,10 2.739,52 3.015,62 3.431,86 3.932,65 
8    2.348,98 2.413,54 2.543,72      
9         2.610,38         

 
          
Salaris 
positie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0 3.363,08 3.932,65 4.724,71 5.122,07 5.386,12 5.849,60 6.346,71 6.870,55 7.458,98 
1 3.489,07 4.066,47 4.844,93 5.254,35 5.548,84 6.023,88 6.538,80 7.079,99 7.692,57 
2 3.615,06 4.200,85 4.965,14 5.387,15 5.711,02 6.197,11 6.731,46 7.290,49 7.926,16 
3 3.741,04 4.333,65 5.083,21 5.518,40 5.873,23 6.370,31 6.926,71 7.498,88 8.158,19 
4 3.865,44 4.463,84 5.204,51 5.651,19 6.035,94 6.545,63 7.118,84 7.706,73 8.392,27 
5 3.981,98 4.596,11 5.324,16 5.783,47 6.199,20 6.719,91 7.312,00 7.914,61 8.625,34 
6 4.100,07 4.726,82 5.444,37 5.915,21 6.361,40 6.893,14 7.505,17 8.122,98 8.859,45 
7 4.216,08 4.858,05 5.564,05 6.049,08 6.524,64 7.065,82 7.698,88 8.332,43 9.091,44 
8 4.330,51 4.989,80 5.683,75 6.180,83 6.686,84 7.241,67 7.890,47 8.540,81 9.325,56 
9                   
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BIJLAGE  IB   
als bedoeld in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor NIZO food 
research B.V. te Ede 
 
Salarisschalen per 1 oktober 2009 in maandbedragen werknemers 15 t/m 22 jaar 
 

          
01-10-2009 Inclusief 3,25% verhoging     

Salaris Salarisschaal        

positie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

15 854,69 873,11               
16 1.027,04 1.048,19 1.090,45 1.114,84       
17 1.197,22 1.221,63 1.273,08 1.299,66 1.324,56 1.456,82     
18 1.282,30 1.309,42 1.365,24 1.392,33 1.418,89 1.560,89     
19 1.367,94 1.396,67 1.455,75 1.484,46 1.513,73 1.665,48 1.884,98 2.209,63   
20 1.454,64 1.483,39 1.546,25 1.578,77 1.606,93 1.767,36 2.002,05 2.349,44   
21 1.539,19 1.571,73 1.637,30 1.670,88 1.701,79 1.873,05 2.119,65 2.486,58 2.866,49 
22   1.658,43 1.728,89 1.762,50 1.798,27 1.976,56 2.238,33 2.623,68 3.026,35 
 

 
Salarisschalen per 1 oktober 2009 in maandbedragen werknemers 23 jaar en 
ouder 
 

01-10-2009 Inclusief 3,25% verhoging     

Salaris Salarisschaal        

positie 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

0 1.711,01 1.746,22 1.818,32 1.855,72 1.892,58 2.080,63 2.356,49 2.762,97 3.185,16 
1 1.770,07 1.815,62 1.897,43 1.936,99 1.983,62 2.187,39 2.463,26 2.874,06 3.309,82 
2 1.830,78 1.886,06 1.976,03 2.016,69 2.073,59 2.294,70 2.573,82 2.985,71 3.438,80 
3 1.892,58 1.954,37 2.054,08 2.099,06 2.170,58 2.400,94 2.681,14 3.097,35 3.563,47 
4 1.935,93 2.022,64 2.136,98 2.184,15 2.268,68 2.509,33 2.788,42 3.207,38 3.689,20 
5 1.979,28 2.086,04 2.218,29 2.270,33 2.364,63 2.616,08 2.896,29 3.321,19 3.816,00 
6 2.022,64 2.152,71 2.288,75 2.356,49 2.462,20 2.720,15 3.005,77 3.430,13 3.941,75 
7   2.218,29 2.357,03 2.423,15 2.558,64 2.828,56 3.113,63 3.543,40 4.060,46 
8    2.425,32 2.491,98 2.626,39      
9         2.695,21         

 
          
Salaris 
positie 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

0 3.472,38 4.060,46 4.878,26 5.288,53 5.561,17 6.039,71 6.552,97 7.093,85 7.701,39 
1 3.602,46 4.198,63 5.002,39 5.425,12 5.729,18 6.219,66 6.751,31 7.310,09 7.942,58 
2 3.732,55 4.337,38 5.126,50 5.562,23 5.896,62 6.398,51 6.950,23 7.527,43 8.183,76 
3 3.862,62 4.474,49 5.248,42 5.697,75 6.064,11 6.577,34 7.151,83 7.742,60 8.423,33 
4 3.991,07 4.608,91 5.373,66 5.834,86 6.232,11 6.758,36 7.350,20 7.957,20 8.665,02 
5 4.111,40 4.745,49 5.497,19 5.971,43 6.400,68 6.938,31 7.549,64 8.171,83 8.905,66 
6 4.233,32 4.880,44 5.621,31 6.107,46 6.568,14 7.117,16 7.749,09 8.386,97 9.147,38 
7 4.353,10 5.015,93 5.744,88 6.245,67 6.736,69 7.295,46 7.949,09 8.603,23 9.386,91 
8 4.471,25 5.151,97 5.868,47 6.381,71 6.904,16 7.477,02 8.146,91 8.818,39 9.628,64 
9                   
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BIJLAGE II  als bedoeld in artikel 5 lid 4 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor NIZO food research B.V. te Ede 

     
 
 
Regeling inzake variabele werktijden  
    
Voor de medewerkers gelden - zover het werk het toelaat - variabele werktijden 
overeenkomstig de hieronder aangegeven regeling. Indien het werk geen 
variabele werktijden toelaat, worden de werktijden, na overleg met de 
betrokkene(n), vastgesteld door het hoofd van afdeling/dienst, met inachtneming 
van de regels aangegeven in artikel 8. Tegen deze vaststelling staat beroep open 
bij NIZO, die zijn beslissing toelicht in de ondernemingsraad. 
Ten behoeve van de uitvoering van onderstaande regeling wordt iedere 
medewerker in het bezit gesteld van een pas die van een persoonlijk nummer is 
voorzien. 
De afdeling HRM beschikt over een reservepas. De passen blijven eigendom van 
NIZO. 
 
Variabele werktijden 
 
Hiervoor gelden de volgende regels. 
    
1. De aanvangstijden moeten liggen tussen 06.00 en 09.00 uur, het werk kan 

worden beëindigd tussen 16.00 en 18.00 uur. De medewerkers werken 
normaliter tussen 07:00 en 17:30 uur. 

    
2. De middagpauze dient te worden gehouden tussen 11.30 en 14.00 uur. 
    
3. De middagpauze moet minimaal een half uur bedragen. 
    
4. Men wordt geacht, behoudens ziekte, verlof, dienstreis e.d. in ieder geval 

aanwezig te zijn tussen 09.00 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur (de 
zogenaamde bloktijden). Noodzakelijke aanwezigheid van een medewerker 
op een bepaald tijdstip buiten de bloktijden dient tijdig aan betrokkene te 
worden bekendgemaakt. 

    
5. Zowel 's morgens als 's avonds wordt door iedere medewerker het begin en 

het einde van de werkzaamheden geregistreerd door middel van een 
paslezer, waarvoor ieder een persoonlijke pas heeft. Degenen die tussen de 
middag het terrein verlaten, dienen bovendien begin en einde van de pauze te 
registreren. 

    
6. Bij verlaten van en terugkeer binnen het bedrijf in verband met 

werkzaamheden of van doktersbezoek in werktijd wordt geklokt. Met behulp 
van de op de paslezer aanwezige toetsen dient de reden van afwezigheid te 
worden aangegeven. 
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7. Voor werk te verrichten vóór 06.00 uur, na 18.00 uur of in het weekeinde is 

toestemming vereist van het betrokken hoofd van afdeling/dienst. Deze dient 
daarvoor op een mutatieformulier werktijden te paraferen. 

  
8.   De tijd nodig voor bezoek aan arts of tandarts dient zoveel mogelijk te vallen  
   buiten de bloktijden 
 
9. Bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie worden dagen van acht uur 

genoteerd (halve dagen vier uur). 
    
10. Voor 60 t/m 63-jarigen bedraagt de standaardwerktijd 7,5 uur per dag, voor 

64-jarigen bedraagt de standaardwerktijd 7 uur per dag. De verplichting tot 
aanwezigheid tijdens de bloktijden (punt 4) blijft bestaan. 

    
11. Indien men meer dan acht uur per dag heeft gewerkt, kunnen de extra uren 

worden opgenomen als vrije uren, met inachtneming van punt 4. 
 De extra uren mogen niet worden opgenomen in de vorm van hele of halve 
verlofdagen. Het tegoed mag nooit meer dan 10 uur bedragen. 
Wanneer de werkzaamheden tijdelijk een uitzondering op deze regel 
noodzakelijk maken, moet de betreffende lijst door het hoofd van 
afdeling/dienst worden geparafeerd. Binnen redelijke termijn dient men 
vervolgens het aantal uren op maximaal tien terug te brengen. 

    
12. Een tekort aan werkuren mag op geen moment meer dan tien uur bedragen. 

Is dit wel het geval, dan behoudt NIZO zich het recht voor om te weinig 
gewerkte uren te verrekenen door het inhouden van vakantiedagen. 

    
13. Indien door de aard van het werk een afwijkende regeling moet worden 

toegepast, vervallen de punten 1, 2, 4 en 8. In dat geval luiden de punten 7 en 
11: 

  7. Voor werk te verrichten buiten de normale werktijden is toestemming 
vereist van het betrokken hoofd van afdeling/dienst, die in dat geval 
een daartoe dienend formulier dient af te tekenen. 

 11. Indien men in opdracht meer dan acht uur per dag heeft gewerkt, 
kunnen extra uren in overleg met het hoofd van afdeling/dienst worden 
opgenomen als vrije uren of als hele of halve verlofdagen. 

  De overige punten blijven van kracht.
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BIJLAGE III   
 
Protocolafspraken  
 
1. Functiewaarderingssysteem 

De vervanging van het functiewaarderingssysteem FW18 door de HAY 
methode vindt stapsgewijs plaats en wordt naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2009 afgerond. In oktober 2008 wordt met de vakorganisaties 
overleg gevoerd over de resultaten hiervan, de effecten voor de waardering en 
de uiteindelijke vertaalslag voor de inschaling in en voor het nader op te stellen 
loongebouw.  
 

2. WGA premie 
Gedurende de looptijd van deze CAO neemt NIZO het medewerkerdeel van de 
WGA premie voor zijn rekening en zal deze niet verhalen op de werknemer. 
 

3. Winstdelingsregeling 
Voor het eind van het jaar 2008 wordt in overleg tussen partijen een 
winstdelingsregeling opgesteld op basis van EBIT resultaten  en wordt voor het 
eerst over het kalenderjaar 2009 toegepast.  

 
Fiets voor niets Aan de werknemers die binnen een enkele reisafstand woon-
werk verkeer van 10 kilometer wonen, wordt binnen de daarvoor geldende 
fiscale regels (waaronder het 1 keer in de 3 jaar verstrekken van een fiets ter 
waarde van maximaal € 749) een fiets verstrekt. De aanschaf van deze fiets 
komt voor rekening van NIZO.  
Werknemers die op een afstand van meer dan 10 kilometer enkele reis woon-
werk wonen, kunnen eveneens en onder dezelfde condities in aanmerking 
komen voor een fiets. Indien deze werknemers hiervan gebruik maken dan 
vervalt voor hen de vergoeding volgens de huidige woon-werkverkeer regeling. 
Daarnaast blijft het voor deze werknemers mogelijk om de fiets te verrekenen 
met het bruto salaris en een reiskostenvergoeding volgens de woon 
werkverkeer regeling  te ontvangen, voorzover en zolang de fiscus hiermee 
akkoord gaat. De bedragen zoals opgenomen in de woon-werkverkeer regeling 
worden niet toegepast. 
 

4. Fiscaal vriendelijke inhouding contributie vakor ganisatie .  
Door NIZO wordt de medewerker, voorzolang en voorzover daarvoor de fiscale 
kaders bestaan, de mogelijkheid geboden de contributie voor de 
vakorganisatie één keer per jaar fiscaal vriendelijk in te houden en te 
verrekenen. De inhouding is niet pensioengevend. Het initiatief voor de fiscale 
inhouding ligt bij de medewerker. Er wordt tot inhouding overgegaan nadat de 
medewerker heeft aangetoond lid te zijn van een vakorganisatie en 
betalingsbewijzen voor de betaalde vakorganisatie contributie kan overleggen. 
Deze mogelijkheid wordt voor de duur van deze CAO gecontinueerd. 

  
5. Levensfasebewust personeelsbeleid. 

Er wordt voor het ontwikkelen van levensfasebewust personeelsbeleid door 
partijen een werkgroep ingesteld waaraan ook de OR deelneemt. Bij het 
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uitwerken van dit beleid wordt ondermeer aandacht besteed aan arbeid en 
zorg, vitaliteit en gezondheidsmanagement, scholing en ontwikkeling, 
loopbaantrajecten en langer doorwerken. 
  

6. Persoonlijk Keuze Budget 
Partijen zijn overeengekomen de individuele keuzemogelijkheden in het 
arbeidsvoorwaardenpakket te vergroten. Daarvoor worden in een paritaire 
werkgroep concrete plannen opgesteld voor het ontwikkelen van een 
Persoonlijk Keuze Budget, waarbij ook de uitkomsten inzake 
Levensfasebewust personeelsbeleid zoveel mogelijk worden meegenomen. 
 

7. Kopen / verkopen van verlofdagen 
Medewerkers wordt de mogelijkheid geboden de bovenwettelijke verlofdagen 
te verkopen.  
Tevens is het mogelijk maximaal 5 extra verlofdagen te kopen onder 
voorwaarde dat het verlofsaldo aan het einde van enig jaar niet hoger is dan 
het aangekocht aantal verlofdagen in het betreffende jaar. 
 

8. Werkervaringsplaatsen  
Werkgever continueert de bereidheid tot het bieden van leer-werk en 
werkervaringsplaatsen. 
 

9. Wijzigingen ontslagrecht gedurende de looptijd v an de CAO 
Partijen overleggen over de consequenties van een eventuele wijziging van het 
ontslagrecht wanneer dit aan de orde is 
 

10. Wet gelijke behandeling op grond van Leeftijd 
Partijen kiezen, gelet op de impact van de wet, voor een pragmatische 
benadering. De teksten zullen zo veel mogelijk in overeenstemming met de 
wet worden gebracht. Indien een beroep wordt gedaan op de wet, treden 
partijen met elkaar in overleg. 
 

11. Consignatieregeling 
 Indien gedurende de looptijd van de CAO drie maanden aaneengesloten 
 gewerkt is op basis van een consignatierooster vindt een evaluatie van de 
 consignatieregeling plaats tussen CAO-partijen. De omvang en de inhoud van 
 de regeling zijn onderwerp van gesprek bij het CAO overleg in 2010. 
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BIJLAGE IV   
bevattende de teksten van de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg en uit het 
Burgerlijk Wetboek die in de betreffende artikelen van de CAO zijn aangegeven     
 
Wet arbeid en zorg 
 
Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 
Artikel 4:1  
1. De werknemer heeft recht op verlof met behoud van loon voor een korte, 

naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten 
wegens: 
a.  zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden; 
b. een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde 

verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon 
plaatsvinden; 

c.  de uitoefening van het actief kiesrecht. 
2. Onder zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden worden in ieder geval 

begrepen: 
a. de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de 

persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont; 
b. het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of 

een van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en in de 
tweede graad van de zijlijn. 

 
Kraamverlof 
Artikel 4:2  
 
Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met 
wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, heeft de 
werknemer gedurende een tijdvak van vier weken recht op verlof met behoud van 
loon voor twee dagen waarop hij arbeid pleegt te verrichten. Het recht bestaat 
vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont. 
 
Burgerlijk Wetboek 
    
Artikel 629  
1. Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het maximum dagloon, bedoeld 

in artikel 9, eerste lid van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, behoudt de 
werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70 % van het 
naar tijdruimte vastgestelde loon, maar ten minste op het voor hem geldende 
wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht 
omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, 
zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was. 

 
2. Voor de werknemer die ten behoeve van zijn werkgever uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten op minder dan drie 
dagen per week verricht, geldt het in lid 1 bedoelde recht voor een tijdvak 
van zes weken. 
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3. De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet: 
a. indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een 

gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse 
informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie 
opgestelde belastbaarheideisen niet juist kon worden uitgevoerd; 

 
b. voor de tijd, gedurende welke door zijn toedoen zijn genezing wordt 

belemmerd of vertraagd; 
 

c. voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder 
deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 3 voor 
de werkgever of voor een door de werkgever met toestemming van het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 
van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 
aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt 
niet verricht; 

 
d. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee 

te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen 
deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die 
erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid als 
bedoeld in artikel 658a lid 3 te verrichten; 

 
e. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee 

te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van 
aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 2. 

 
4. In afwijking van lid 1 heeft de vrouwelijke werknemer het in dat lid bedoelde 

recht niet gedurende de periode dat zij zwangerschaps- of bevallingsverlof 
geniet overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en 
zorg. 

 
5.   Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die 

de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven 
verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de 
werknemer niet deelneemt. Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag 
van inkomsten, door de werknemer in of buiten dienstbetrekking genoten 
voor werkzaamheden die hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij, zo hij 
daartoe niet verhindert was geweest, de bedongen arbeid had kunnen 
verrichten. 

 
6. De werkgever is bevoegd de betaling van het in het lid 1 bedoelde loon op te 

schorten voor de tijd, gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan 
door de werkgever schriftelijke gegeven redelijke voorschriften omtrent het 
verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het recht op 
loon vast te stellen. 
 
 
 

7. De werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond het loon geheel of 
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gedeeltelijk niet te betalen of de betaling daarvan op te schorten, indien hij 
de werknemer daarvan geen kennis heeft gegeven onverwijld nadat bij hem 
het vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen of redelijkerwijs had 
behoren te rijzen. 

 
8. Artikel 628 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 
 
9. Van dit artikel kan ten nadele van de werknemer slechts in zoverre worden 

afgeweken dat bedongen kan worden dat de werknemer voor de eerste twee 
dagen van het in lid 1 of lid 2 bedoelde tijdvak geen recht op loon heeft. 

 
10.  Voor toepassing van de leden 1, 2 en 9 worden perioden, waarin de 

werknemer in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, 
zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, 
samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier 
weken opvolgen. Bij de vaststelling van de periode van vier weken blijven 
perioden, waarin zwangerschap- of bevallingsverlof wordt genoten 
overeenkomstig artikel 3:1, tweede en derde lid, van de Wet arbeid en zorg, 
buiten beschouwing. 

 
11.   Het tijdvak, bedoeld in lid 1, wordt verlengd: 

a. met de duur van de vertraging indien de werkgever de aangifte, bedoeld 
in artikel 38, eerste lid, van de Ziektewet later doet dan in dat artikel is 
voorgeschreven; 

 
b. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19 

eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, indien 
die wachttijd op grond van het zevende lid van dat artikel wordt verlengd; 

 
c. met de duur van het tijdvak dat het Landelijk instituut sociale 

verzekeringen op grond van artikel 71a, negende lid, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vastgesteld. 

 
12. Ingeval van verlenging op grond van lid 11 kan het tijdvak, bedoeld in lid 1, 

niet meer dan honderdvier weken bedragen. 
 
Artikel 629a  
1. De rechter wijst een vordering tot betaling van loon als bedoeld in artikel 629 

af, indien bij de eis niet een verklaring is gevoegd van een deskundige, 
benoemd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd 
in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringorganisatie werk en inkomen, 
omtrent de verhindering van de werknemer om de bedongen of andere 
passende arbeid te verrichten. 

 
2. Lid 1 geldt niet indien de verhindering niet wordt betwist of het overleggen van 

de verklaring in redelijkheid niet van de werknemer kan worden gevergd.  
 
3. De deskundige, die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht zijn onderzoek 

onpartijdig en naar beste weten te volbrengen. 
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4. De deskundige die de hoedanigheid van arts bezit, kan de voor zijn onderzoek 
van belang zijnde inlichtingen over de werknemer inwinnen bij de 
behandelend arts of de behandelende artsen. Zij verstrekken de gevraagde 
inlichtingen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer niet onevenredig wordt geschaad. 

 
5. De rechter kan op verzoek van een der partijen of ambtshalve bevelen dat de 

deskundige zijn verklaring nader schriftelijk of mondeling toelicht of aanvult. 
 
6. De werknemer wordt terzake van een vordering als bedoeld in het eerste lid 

slechts in de kosten van de werkgever, bedoeld in artikel 237 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, veroordeeld in geval van kennelijk 
onredelijk gebruik van procesrecht. 

 
7. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een 

daartoe bevoegd bestuursorgaan kan worden bepaald dat de in de eerste lid 
bedoelde deskundige door een ander dan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt aangewezen. 

 
Artikel:670  
1. De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer onge-

schikt is tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschikt-
heid: 
a) ten minste twee jaren heeft geduurd, of; 
b) een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming als be-

doeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 door de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofd-
stuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is 
ontvangen. 
 

2. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster niet op-
zeggen gedurende de zwangerschap. De werkgever kan ter staving van de 
zwangerschap een verklaring van een arts of van een verloskundige verlan-
gen.  
Voorts kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet 
opzeggen gedurende de periode waarin zij bevallingsverlof als bedoeld in ar-
tikel 3:1, derde lid, van de Wet arbeid en zorg geniet en na werkhervatting, 
gedurende het tijdvak van zes weken aansluitend op dat bevallingsverlof, dan 
wel aansluitend op een periode van ongeschiktheid tot het verrichten van ar-
beid die haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande 
zwangerschap en die aansluit op dat bevallingsverlof. 
 

3. De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd, dat de werknemer ver-
hinderd is de bedongen arbeid te verrichten, omdat hij als dienstplichtige is 
opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst. 
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4. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer die lid is van 
een OR, van een centrale ondernemingsraad, van een groepsondernemings-
raad, van een vaste commissie van die raden of van een onderdeelcommissie 
van de ondernemingsraad, van een personeelsvertegenwoordiging, of van 
een bijzondere onderhandelingsgroep of een Europese ondernemingsraad als 
bedoeld in de Wet op de Europese ondernemingsraden, dan wel die krach-
tens die wet optreedt als vertegenwoordiger bij een andere wijze van informa-
tieverstrekking en raadpleging van werknemers, niet opzeggen. Indien de 
werkgever aan de OR of personeelsvertegenwoordiging een secretaris heeft 
toegevoegd, is de eerste volzin van dit lid van overeenkomstige toepassing op 
die secretaris.  
 

5. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens het lid-
maatschap van de werknemer van een vereniging van werknemers die krach-
tens haar statuten ten doel heeft de belangen van de leden als werknemer te 
behartigen dan wel wegens het verrichten van of deelnemen aan activiteiten 
ten behoeve van die vereniging, tenzij die activiteiten in de arbeidstijd van de 
werknemer worden verrichten zonder toestemming van de werkgever.  
 

6. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer die daarvoor 
verlof heeft, niet opzeggen wegens het bijwonen van vergaderingen als be-
doeld in artikel 643. Hetzelfde geldt indien tussen partijen geen overeen-
stemming over het verlof bestaat zolang de rechter omtrent het verlof niet 
heeft beschikt.  
 

7. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens de om-
standigheid dat de werknemer zijn recht op ouderschapsverlof als bedoeld in 
hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg geldend maakt. 
 

8. Van de leden 1 en 3 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeids-
overeenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuurs-
orgaan. 

  
Artikel 678  
1. Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van 

artikel 677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van 
de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze 
niet kan gevergd worden de dienstbetrekking te laten voortduren. 

   
2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: 

  1e. wanneer de werknemer bij het afsluiten van de overeenkomst de 
werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste 
getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven 
omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd; 

  2e. wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te 
missen tot de arbeid, waarvoor hij zich heeft verbonden; 

  3e. wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of 
ander liederlijk gedrag; 

  4e. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of 
andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever 
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onwaardig wordt; 
  5e. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn 

medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze 
bedreigt; 

  6e. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn 
medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig 
met de wetten of de goede zeden; 

  7e. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom 
van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt; 

  8e. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of 
anderen aan ernstig gevaar blootstelt; 

  9e. wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van 
de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt; 

  10e. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of 
opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt; 

  11e. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke 
de arbeidsovereenkomst hem oplegt; 

 
  12e. wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de 

bedongen arbeid te verrichten. 
    

3. Bedingen waardoor aan de werkgever de beslissing wordt overgelaten of er 
een dringende reden in de zin van artikel 677, lid 1, aanwezig is, zijn nietig. 

    
 Artikel 679  
1. Voor de werknemer worden als dringende redenen in de zin van artikel 677, 

lid 1, beschouwd zodanige omstandigheden, die ten gevolge hebben, dat van 
de werknemer redelijkerwijze niet kan gevergd worden de 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

 
2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: 
 1e. wanneer de werkgever de werknemer, diens familieleden of huisgenoten 

mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt, of gedoogt 
dat dergelijke handelingen door een van zijn huisgenoten of 
ondergeschikten worden gepleegd; 

 2e. wanneer hij de werknemer, diens familieleden of huisgenoten verleidt of 
tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede 
zeden, of gedoogt dat dergelijke verleiding of poging tot verleiding door 
een van zijn huisgenoten of ondergeschikten wordt gepleegd; 

 3e. wanneer hij het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet; 
 4e. wanneer hij, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, niet op 

behoorlijke wijze daarin voorziet; 
 5e. wanneer hij de werknemer, wiens loon afhankelijk van de uitkomsten 

van de te verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid 
verschaft; 

 6e. wanneer hij de werknemer, wiens loon afhankelijk van de uitkomsten 
van de te verrichten arbeid is vastgesteld, de bedongen hulp niet of niet 
in behoorlijke mate verschaft; 

 7e. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke 
de arbeidsovereenkomst hem oplegt; 
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 8e. wanneer hij, zonder dat de aard van de arbeidsovereenkomst dit 
medebrengt, de werknemer niettegenstaande diens weigering gelast 
arbeid in het bedrijf van een andere werkgever te verrichten; 

 9e. wanneer de voortduring van de arbeidsovereenkomst voor de 
werknemer zou zijn verbonden met ernstige gevaren voor leven, 
gezondheid, zedelijkheid of goede naam, die niet duidelijk waren ten tijde 
van het sluiten van de arbeidsovereenkomst; 

 10e. wanneer de werknemer door ziekte of andere oorzaken zonder zijn 
toedoen buiten staat geraakt de bedongen arbeid te verrichten. 

    
3. Bedingen, waarbij aan de werknemer de beslissing wordt overgelaten of er 

een dringende reden in de zin van artikel 677, lid 1 aanwezig is, zijn nietig. 
 
 


