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Artikel 1 
 
Begripsbepalingen  
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
Werkgever:   Plasticon The Netherlands BV 
 
Vakvereniging:   Elke van de in aanhef van deze overeenkomst met name genoemde 

vakverenigingen. 
 
Werknemer:   Het personeelslid in dienst van de werkgever, wiens functie op basis 

van werkclassificatie is ingedeeld in een van de in bijlage I van deze 
overeenkomst vermelde functiegroepen. 

 
Maand:    Een kalendermaand. 
 
Periode:   Een periode van 4 weken. 
 
Week:    Een periode van 7 etmalen, waarvan de 

eerste aanvangt bij het begin van de eerste dienst op 
maandagochtend. 

 
Dienstrooster:   Een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemers 

normaliter hun werkzaamheden aanvangen en deze beëindigen en 
eventueel onderbreken. 

 
Normale arbeidsduur:  Het gemiddeld aantal uren per week gedurende welke de 

werknemers normaliter in volledige dienst volgens dienstrooster hun 
werkzaamheden verrichten. 

 
Schaalsalaris:   Het salaris neergelegd in bijlage II van deze overeenkomst. 
 
Maandsalaris :   Het salaris vermeerdert met een eventuele  
(Periodesalaris)   premie als bedoeld in artikel 8 lid 3. 
 
Maandinkomen:   Het maandsalaris, resp. periodesalaris 
(Periode-inkomen)  vermeerderd met de eventuele toeslag als bedoeld in artikel 8 lid 5 

onder c. 
 
Uurloon:   1/162 van het maandsalaris bij een voltijddienstverband. 
 
Ondernemingsraad:  De ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de 

Ondernemingsraden. 
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Artikel 2 
 
Algemene verplichtingen van de werkgever 
1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van 

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

heeft wijziging te brengen in de volgens deze cao geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere 
wijze dan neergelegd in artikel 26. 

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

die in strijd zijn met het in deze cao of het in artikel 19 bedoelde arbeidsreglement bepaalde. 
 
4. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarin verwezen wordt naar deze cao en het eventueel geldende arbeidsreglement. 
 
5. De werkgever zal slechts met die werknemers een concurrentiebeding als bedoeld in artikel 653 

BW aangaan voor wie dat naar zijn oordeel noodzakelijk is in verband met de werkzaamheden 
van de betrokken werknemer. Dit concurrentiebeding wordt schriftelijk aangegaan. 

 
6. Tijdens de looptijd van deze cao zal in principe geen gedwongen collectief ontslag plaatsvinden 

van werknemers die op het moment van de afsluiting ervan in dienst zijn resp. tijdens de looptijd 
worden aangenomen anders dan na overleg met de vakverenigingen en de ondernemingsraad. 

 
7. Rekening houdend met de taak en de positie van de ondernemingsraad en met de 

uitgangspunten van een normale bedrijfsvoering zal de werkgever: 
 

a. bij het ontstaan van te vervullen vacatures eerst de werknemers uit de onderneming in de 
gelegenheid stellen hiernaar te solliciteren; 

b. teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen alle daarvoor relevante, 
volledige en deeltijdvacatures melden aan het  UWV werkbedrijf en na vervulling afmelden; 

c. het gebruikmaken van door particuliere uitzendbureaus bemiddelde uitzendkrachten zoveel 
mogelijk beperken. In voorkomende gevallen zal werkgever hiervan kennis geven aan de 
ondernemingsraad; 

d. alle passende maatregelen nemen welke nodig zijn voor veiligheid, gezondheid en hygiëne in 
zijn onderneming. 

 
Ter bevordering van de veiligheid, gezondheid en hygiëne en mede ter uitvoering van de wettelijke 
voorschriften zal de werkgever in samenwerking met de ondernemingsraad regelingen opstellen. 
Hij schenkt alle passende aandacht aan de bedrijfsvoorschriften op deze gebieden alsmede aan 
de naleving van deze voorschriften. 

 
8. De werkgever zal - tenzij zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten - alvorens een 

definitieve opdracht te verlenen aan een extern organisatiebureau om een onderzoek in te stellen 
m.b.t. de organisatie van de onderneming, de ondernemingsraad en de vakverenigingen inlichten. 
De procedure m.b.t. de uitvoering van en de wijze van informatie aan het personeel vormt een 
punt van overleg met de ondernemingsraad. 

 
9. De werkgever zal er nauwgezet op toezien dat ten aanzien van de voorzitter van de 

bedrijfsledengroep c.q. bedrijfscontactman, die schriftelijk als zodanig aan hem door de 
vakverenigingen bekend is gemaakt, terzake van ontslag dezelfde maatstaven worden aangelegd 
als die welke gelden voor werknemers die niet met genoemde functie zijn belast. 

 
10. Indien de werkgever overgaat tot het indienen van een aanvrage om subsidie voor 

arbeidsplaatsenverbetering, zal de werkgever de vakverenigingen hiervan op de hoogte stellen. 
 
11. De werkgever, zal bijzondere aandacht schenken aan de positie van arbeidsgehandicapte 

werknemers. 
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12. Vakbondswerk in de onderneming 

Met inachtneming van de normale in de onderneming geldende regels zijn t.b.v. het 
vakbondswerk de volgende faciliteiten overeengekomen: 
a. De werkgever zal op verzoek van de vakvereniging toestemming verlenen tot het doen van 

zakelijke mededelingen op het daartoe aangewezen publicatiebord. 
b. De werkgever zal - als regel buiten werktijd - bedrijfsruimte ter beschikking stellen voor 

vergaderingen van de vakvereniging over bedrijfsaangelegenheden. 
c. De bestuursleden van de bedrijfsledengroepen, werkzaam in ploegendienst, ontvangen - 

voorzover noodzakelijk - vrijaf met behoud van maandinkomen voor het bijwonen van voor 
hen bestemde bijeenkomsten van de vakverenigingen over bedrijfsaangelegenheden. 

d. In dringende gevallen zal werkgever een bedrijfsruimte ter beschikking stellen voor kontakten 
binnen werktijd, tussen bestuursleden van de bedrijfsledengroep en de bezoldigde 
functionaris van de vakvereniging. 

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

f. Bovenstaande faciliteiten kunnen door de werkgever worden opgeschort tijdens staking of 
stakingsdreiging. In geval werkgever besluit de faciliteiten op te schorten, zal vooraf de 
vakvereniging worden geïnformeerd. 

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

h. De vakvereniging zal aan werkgever schriftelijk meedelen wie van haar leden deel uitmaken 
van het bestuur van de bedrijfsledengroep. 

 
13. Arbeidsongeschiktheid 

De werkgever voert een beleid, gericht op het voorkomen en bestrijden van 
arbeidsongeschiktheid. Het daadwerkelijk terugdringen van het verzuim is evenwel een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers.  

 
14. Wet Poortwachter. 

Indien in het kader van de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot 
passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot 
intern passend werk te doen, waarbij ondermeer rekening wordt gehouden met opleiding, 
ervaring, vaardigheden en salaris van de werknemer. De werkgever is verplicht een aanbod tot 
passende arbeid zowel naar interne als externe functie schriftelijk te (laten) doen. Het aanbod 
vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een second opinion aan te vragen bij het 
UWV. De werknemer dient deze second opinion binnen 10 dagen aan te vragen. De werknemer 
kan zich bij een aanbod tot intern of extern passend werk van de werkgever laten bijstaan door 
een eigen vertrouwenspersoon. Externe herplaatsing zal de 1

e
 6 maanden geschieden op basis 

van detachering. 
 
De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de werknemer over de rechten en plichten 
voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent ondermeer voorlichting over 
moment van ziekmelding, plan van aanpak, reïntegratieverslag, WGA-uitkering en aanvraag 
persoonsgebonden budget. 

 
15. Deeltijdarbeid 

Een verzoek van de werknemer om in deeltijd te gaan werken zal in beginsel worden 
gehonoreerd, tenzij dit redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht. Indien het 
verzoek wordt afgewezen, wordt dit schriftelijk gemotiveerd. Voor het werken in deeltijd zullen de 
volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 
a. het werken in deeltijd geschiedt op basis van vrijwilligheid; 
b. bepalingen van de CAO gelden naar rato, tenzij anders bepaald; 
c. werktijden worden in overleg vastgesteld; 
d. arbeidsduur in beginsel ten minste 16 uur per week; 
e. geen onderscheid wat betreft functieniveau, scholing en loopbaanbeleid; 
f. in beginsel herbezetting van vrijgekomen uren. 

 
. 
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Artikel 3 
 
Algemene verplichtingen vakverenigingen  
1. De vakverenigingen verplichten zich deze cao naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te 

zullen nakomen. 
 
2. De vakverenigingen verplichten zich met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van 

deze cao door hun leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen voeren of te zullen 
bevorderen welke beoogt wijziging te brengen in deze cao  en daarbij hun krachtige medewerking 
aan de werkgever te zullen verlenen tot ongestoorde voortzetting van het bedrijf. 

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

arbeidsovereenkomst tekenen op de grondslag van deze cao en het eventueel geldende 
arbeidsreglement. 

 
 

Artikel 4 
 
Algemene voorwaarden waaraan de werknemer gehouden is  
1. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed 

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

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

 
3. De werknemer zal zich, voor wat zijn werk- en rusttijd betreft , houden aan het voor hem geldende 

dienstrooster. 
 
4. De werknemer is gehouden ook buiten de op de dienstrooster aangegeven uren arbeid te 

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

 
5. De werknemer is mede verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in het bedrijf van de werkgever 

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

 
6. De werknemer is gehouden zich te gedragen naar het eventueel geldende arbeidsreglement als 

bedoeld in artikel 19. 
 
7. Indien de werkgever daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt is het de werknemer verboden 

regelmatig enigerlei betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf 
te voeren. De werkgever is bevoegd een werknemer, die dit verbod overtreedt, gedurende twee 
dagen zonder behoud van salaris te schorsen en in geval van herhaling op staande voet te 
ontslaan. 

 
8. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem tengevolge van zijn 

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

 
9. De werknemer is gehouden zich periodiek volgens de terzake geldende voorschriften te laten 

keuren door een door de werkgever aan te wijzen arts. 
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10. De werknemer, die voornemens is een verbintenis t.a.v. de landsverdediging of ter bescherming 

van de openbare orde, jegens de Overheid aan te gaan, behoeft de schriftelijke toestemming 
daartoe van de werkgever. 
De werknemer die reeds een verbintenis als bedoeld in de eerste alinea heeft aangegaan is 
desgewenst verplicht daarvan aan de werkgever schriftelijk mededeling te doen binnen 4 weken 
na de datum van diens daartoe strekkend verzoek. 

 
11. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarbij deze cao en 

het eventueel geldende arbeidsreglement van toepassing worden verklaard. 
 
12. De werknemer met een dienstverband is verplicht op de grondslag van de desbetreffende 

voorwaarden deel te nemen aan de bij de werkgever geldende in artikel 22 bedoelde 
pensioenregeling. 

 
 

Artikel 5 
 
Aanneming en ontslag 
 
Proeftijd  
1. Bij het aangaan van een dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden, tenzij 

in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer een andere regeling wordt getroffen 
 
Duur dienstbetrekking  
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de dienstbetrekking aangegaan: 

a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur; 
c. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard; 
d. hetzij voor het verrichten van een bepaald karwei. 
 
In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van toepassing is. 
Indien deze vermelding ontbreekt, wordt de dienstbetrekking geacht voor onbepaalde tijd te zijn 
aangegaan. 

 
3. Indien een werknemer als bedoeld in lid 2 sub, b, c of d langer dan drie jaar onafgebroken in 

dienst is geweest (inclusief een eventuele uitzendperiode), wordt hij geacht voor onbepaalde tijd in 
dienst te zijn. 
Voor de berekening van de duur van het dienstverband is het bepaalde in artikel 673 BW van 
toepassing. 

 
Ontslag en opzegging 
4. In geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de artikelen 678 

en 679 BW alsmede tijdens of bij het eindigen van de proeftijd als bedoeld in lid 1 kan de 
dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk worden beëindigd. 

 
5. Voor zover bij of krachtens de wet of andere bepalingen van deze cao niet anders is bepaald, 

bedraagt na de proeftijd de termijn van opzegging: 
a. voor de werkgever ten minste zoveel weken als de dienstbetrekking na de meerderjarigheid 

van de werknemer gehele jaren heeft geduurd, welke termijn ten hoogste 13 weken zal 
bedragen. 
Bij opzegging door de werkgever van een werknemer ouder dan 45 jaar doch jonger dan 65 
jaar zal deze termijn voor elk vol jaar waarin de werknemer na het bereiken van de 45-jarige 
leeftijd bij de werkgever in dienst is geweest met een week worden verlengd; de verlenging uit 
deze hoofde zal eveneens maximaal 13 weken bedragen, 

b. voor de werknemer ten minste zoveel weken als de dienstbetrekking na de meerderjarigheid 
van de werknemer tijdvakken van twee gehele jaren heeft geduurd, welke termijn ten hoogste 
6 weken zal bedragen; 
dit alles met dien verstande dat de termijn van opzegging voor beide partijen nooit minder dan 
1 maand resp. periode zal bedragen. 
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De opzegging dient zodanig te geschieden dat het einde van het dienstverband samenvalt 
met het einde van een kalendermaand resp. periode. 

 
6. Een dienstverband voor onbepaalde tijd eindigt zonder opzegging aan het einde van de maand 

resp. periode waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt c.q. de voor de werknemer, 
ingevolge de in de onderneming van de werkgever geldende pensioenvoorziening, vastgestelde 
pensioendatum is bereikt. 
Op een dienstverband voor onbepaalde tijd dat is aangegaan met een werknemer van 65 jaar of 
ouder zijn lid 5 (opzeggingstermijn) van dit artikel en artikel 670 BW, lid 3 (opzeggingsverbod 
tijdens arbeidsongeschiktheid) niet van toepassing. De opzeggingstermijn bedraagt in dit geval 1 
maand resp. periode, met dien verstande dat de opzegging zodanig dient te geschieden dat het 
einde van het dienstverband samenvalt met het einde van een kalendermaand resp. periode. 

 
Tijdelijk dienstverband  
7. Een dienstverband voor een bepaalde tijdsduur eindigt op het tijdstip genoemd in de individuele 

arbeidsovereenkomst. Indien de dienstbetrekking wederom voor een bepaalde tijd wordt 
voortgezet, dient te werkgever dit ten minste 1 week voordien schriftelijk te bevestigen aan de 
werknemer. Het bepaalde in artikel 668 BW (opzeggingsvereiste voortgezette dienstbetrekkingen 
voor een bepaalde tijdsduur) alsmede het bepaalde in artikel 670 BW, 3e, 4e en 5e lid 
(opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en tijdens militaire dienst), is 
niet van toepassing op het in dit lid bedoelde dienstverband. 

 
8. Een dienstverband voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard eindigt door 

opzegging door de werkgever of de werknemer met een termijn van 1 dag, welke termijn na 2 
maanden resp. 2 perioden dienstverband wordt verlengd tot 7 dagen tegen elke dag van de week. 
Het bepaalde in de in lid 7 bedoelde artikelen van het BW is niet van toepassing op dit 
dienstverband. 

 
9. Een dienstverband voor het verrichten van een bepaald karwei eindigt bij het gereedkomen van 

een karwei, waarvoor het dienstverband werd aangegaan. Het bepaalde in de in lid 7 bedoelde 
artikelen van het BW is niet van toepassing op dit dienstverband. 

 
Militaire dienst 
10. Het bepaalde in artikel 670 BW lid 3(opzeggingsverbod tijdens militaire dienst) is niet van 

toepassing op een werknemer, die jegens de Overheid een verbintenis als bedoeld in artikel 32 
van de Wet op de Noodwachten heeft aangegaan, tenzij hij voor zijn indiensttreding c.q. voor het 
aangaan van een dergelijke verbintenis een schriftelijke verklaring van de werkgever heeft 
verkregen dat deze geen bezwaar tegen een dergelijke verbintenis heeft. 

 
Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden 
11. Indien de werkgever, op grond van bedrijfseconomische omstandigheden - daaronder mede 

begrepen herstructurering, afstoting van activiteiten, fusie met een of meer ondernemingen of 
bedrijfssluiting - dan wel tengevolge van reorganisatie of verdere automatisering resp. 
mechanisering heeft besloten tot ontslagaanzegging en/of overplaatsing aan een in het licht van 
de ondernemingsgrootte belangrijk aantal werknemers, zal hij zich onverwijld met de 
vakverenigingen in verbinding stellen met het oogmerk om tot een voor betrokkenen passende 
voorlichting te komen en met de bedoeling: 

 de uit het ontslag voor de betrokkenen voortvloeiende sociale consequenties met de 
vakverenigingen te bespreken; 

 te komen tot het opstellen van een sociaal plan. 
 
Ontslag na twee jaar volledige arbeidsongeschiktheid 
12. Het dienstverband eindigt na een periode van twee jaar volledige arbeidsongeschiktheid na 

verkregen ontslagvergunning. 
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Artikel 6 
 
Arbeidsduur en dienstrooster 
1. Arbeidsduur  

a. De werkgever zal, uitgaande van een wekelijkse arbeidsduur van 40 uur, per kalenderjaar 16 
dagen (van 8 uur) individueel dan wel collectief inroosteren waarop geen arbeid behoeft te 
worden verricht. 

b. Van de 16 ATV-dagen worden maximaal 6 dagen in overleg met de OR of 
personeelsvertegenwoordiging collectief vastgelegd. 8 ATV-dagen worden gereserveerd voor 
flexibele inzet. De overige 2 dagen zijn vrij ter beschikking van de werknemer voor zover de 
werkgever met de OR of de personeelsvertegenwoordiging geen andere afspraken maakt. 

c. Ingeval de werknemer op verzoek van de werkgever alsnog arbeid verricht dan wel 
arbeidsongeschikt is op een vastgestelde collectieve ATV-dag zal voor deze dag een 
vervangende ATV-dag worden toegekend welke vrij beschikbaar is. 

d. Indien een werknemer voldoet aan de reïntegratieverplichtingen genoemd in de Wet 
verbetering poortwachter wordt de opbouw van ATV-dagen voortgezet. Ditzelfde geldt in geval 
van arbeidstherapeutische activiteiten. 

e. ATV-dagen worden uitsluitend opgebouwd over de periode dat feitelijk arbeid wordt verricht." 
 
2. Arbeidstijd 

De normale werktijd van de werknemers in dagdienst ligt tussen 7.00 en 18.00 uur op maandag 
t/m vrijdag. 
De normale werktijd van de werknemers in de 2-ploegendienst ligt tussen 5.00 en 23.30 uur op 
maandag tot en met vrijdag. 
De bepalingen van de standaardregeling van de arbeidstijdenwet zijn van toepassing. 

 
3. Dienstrooster 

Iedere werknemer werkt volgens en dienstrooster. 
Onder dienstrooster wordt verstaan een werktijdregeling van 5 dagen 
zoals deze aan het begin van de week voor de werknemer is vastgesteld. 

 
4. Flexibele werktijden 

In het kader van flexibele werktijden kan een afwijkend rooster worden vastgesteld met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 
a. Er worden 4 groepen onderscheiden: produktie, haven, kantoor en montage 

Tenminste 2 weken van tevoren treedt de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad, 
als er onvoldoende werk is voor een bepaalde groep of groepen medewerkers en werkgever 1 
of meerdere ATV-dagen wil inzetten. Werkgever informeert direct na over het overleg met de 
Ondernemingsraad de medewerkers over de uitkomst van het overleg. 

b. Tussentijds vastgestelde ATV-dagen mogen er niet toe leiden, dat reeds afgesproken vrije 
dagen niet opgenomen kunnen worden en kort na die vastgestelde ATV-dagen overgewerkt 
moet worden. 

c. De 1
e
 helft van het kalenderjaar mag werkgever 4 ATV-dagen inzetten. Worden deze niet 

allemaal of helemaal niet gebruikt, dan kan de medewerker deze of het restant weer vrij 
opnemen. Ook in de 2

e
 helft van het kalenderjaar mag de werkgever opnieuw 4 ATV- dagen 

inzetten, dus in totaliteit 8 ATV-dagen. Ook hier geldt dat  indien de ATV-dagen niet of 
gedeeltelijk worden gebruikt de medewerker deze of het restant weer vrij kan opnemen. De 
werkgever mag de dagen dus niet sparen. 

d. Als een medewerker wordt gevraagd door werkgever of hij op een vastgestelde ATV-dag wil 
werken, dan wordt de normale overwerkvergoeding toegekend. 

e. De verhoging naar 8 ATV-dagen voor flexibele inzet gaat in per 1 januari 2007. 
f. Jaarlijks evalueert werkgever met de Ondernemingsraad hoe deze regelgeving heeft gewerkt 

en of veranderingen in de CAO nodig zijn. 
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Artikel 7 
 
Functiegroepen en salarisschalen 
1. Algemeen  

a. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in functiegroepen. De indeling is vermeld in 
Bijlage I van deze overeenkomst. 

b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal welke een schaal omvat gebaseerd op leeftijd 
en een schaal gebaseerd op functiejaren. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II van 
deze overeenkomst. 

 
2. Indeling  

a. Werknemers, die over de kundigheden en ervaring beschikken, die voor de vervulling van een 
bepaalde functie zijn vereist, worden bij tewerkstelling in die functie in de overeenkomende 
functiegroep en salarisschaal geplaatst, onverminderd het in c van dit lid bepaalde. 

b. Werknemers, die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog niet over de 
kundigheden en ervaring beschikken welke voor de vervulling van hun functie zijn vereist, 
kunnen gedurende een beperkte tijd, doch niet langer dan gedurende 6 maanden resp. 
perioden in een lagere salarisschaal worden ingedeeld dan met hun functie overeenkomt. 

c. Werknemers, die de in hun salarisschaal voorkomende maximumleeftijd hebben 
overschreden en tijdelijk een functie waarnemen welke hoger is ingedeeld dan hun eigen 
functie, blijven ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal welke met hun eigen functie 
overeenkomt. Deze werknemers worden eventueel extra beloond volgens het in artikel 8 lid 6 
bepaalde. 

 
3. Plaatsing in hoger ingedeelde functie/lager ingedeelde functie 

a. Werknemers, die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie en over de voor die 
functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de overeenkomende hogere 
salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand resp. periode volgend op die waarin de 
plaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevonden. 

b. Werknemers, die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek worden 
geplaatst in een lager ingedeelde functie worden in de overeenkomende lagere salarisschaal 
ingedeeld met ingang van de maand resp. periode volgend op die waarin de plaatsing in de 
lagere functie is geschied. 

c. Werknemers, die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie 
worden geplaatst, worden met ingang van de eerstvolgende maand resp. periode in de met de 
lager ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld met inachtneming van het 
in artikel 8 lid 4.c. bepaalde. 

 
4. Mededeling aan werknemer omtrent zijn indeling 

Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is 
ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, zijn schaalsalaris en van het eventuele aantal 
functiejaren waarop zijn schaalsalaris is gebaseerd. 

 
 

Artikel 8 
 
Toepassing salarisschalen 
1. Algemeen  

De schaalsalarissen van de werknemers, die nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben 
bereikt, worden éénmaal per jaar opnieuw vastgesteld met inachtneming van het in lid 2.a. 
bepaalde. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats bij indeling in een andere salarisschaal 
op grond van het bepaalde in artikel 7 lid 3.a., b of c, alsmede t.a.v. werknemers, die op grond van 
het in artikel 7 lid 2 sub b bepaalde nog in een lagere salarisschaal zijn ingedeeld dan met hun 
functie overeenkomt. Bij de berekening van het aantal vakantiedagen en de hoogte van de 
vakantietoeslag zullen deze uren eveneens worden meegenomen. 

 
Werknemers die op grond van hun individuele arbeidsovereenkomst niet een volledige normale 
dagtaak verrichten en/of minder dan het normale aantal dagen per week arbeid verrichten - 
zogenaamde parttime werknemers ontvangen een maandinkomen dat is vastgesteld op grond 
van het aantal door deze werknemers gewerkte uren per dag, danwel dagen per week, in 



 

 

 

11 

verhouding tot het aantal uren per dag en/of dagen per week dat door werknemers in een 
vergelijkbare categorie die een volledige dagtaak vervullen als regel gewerkt wordt. 
Indien parttime werknemers langer dan de met hen overeengekomen werktijd per dag en/of op 
een groter aantal dan de met hen overeengekomen werktijd per week werken, zonder het aantal 
uren per dag of dagen per week te overschrijden dat door werknemers in een vergelijkbare 
categorie die een volledige dagtaak op alle werkdagen invullen, als regel gewerkt wordt, wordt in 
beginsel gecompenseerd door een gelijk aantal uren vrijaf op een ander tijdstip. Mocht een 
compensatie in tijd niet mogelijk zijn dan wordt over deze extra uren het uurloon betaald, verhoogd 
met een toeslag van 25%. (Er vindt geen aanpassing van het percentage parttime plaats). 

 
2. Schalen 

a. Leeftijdschaal 
Werknemers, die nog niet de in hun salarisschaal voorkomende maximum leeftijd hebben 
overschreden, ontvangen het schaalsalaris dan met hun leeftijd overeenkomt met ingang van 
de maand resp. periode waarin zij hun verjaardag hebben gevierd (leeftijdschaal). 

b. Functiejarenschaal 
Werknemers, die de maximumleeftijd van de leeftijdschaal wel hebben overschreden, 
ontvangen het schaalsalaris dat overeenkomt met het aantal jaren dat zij na het bereiken van 
de maximumleeftijd resp. na datum van indiensttreding onafgebroken in hun salarisschaal 
ingedeeld zijn geweest (functiejarenschaal). 

c. Toekenning functiejaren 
Indien bij tussentijdse herzieningen op grond van artikel 7 lid 3 onder a, b of c functiejaren zijn 
vastgesteld, zal het aantal functiejaren overeenkomstig de laatste alinea van lid a ter 
gelegenheid van de verjaardag van de werknemer daaraanvolgend slechts dan met 1 worden 
verhoogd, indien de tussentijdse herziening heeft plaatsgevonden langer dan 6 maanden 
tevoren. 

 
3. Beoordelingstoeslag 

Afhankelijk van het functioneren kan jaarlijks een toeslag van maximaal 10%  bovenop het 
basissalaris worden verdiend. Hiervoor wordt een beoordelingssystematiek opgezet in goed 
overleg met de Ondernemingsraad. 
 
Overgangssituatie voor medewerkers die al jaren een beoordelingstoeslag ontvangen: 
De beoordelingstoeslag wordt per 31 december 2009 omgezet in een vaste beoordelingstoeslag. 
Per 1 februari 2010 wordt op de salarisstrook een onderscheid gemaakt tussen het basissalaris 
en de “vaste beoordelingstoeslag”. Deze vaste beoordelingstoeslag wordt vanaf januari 2010 niet 
geïndexeerd met CAO verhogingen. Voor de eventueel jaarlijks te verdienen prestatiebeloning 
geldt de regeling zoals deze van kracht wordt vanaf 1 januari 2010. Hierbij geldt dat de uit te keren 
prestatiebeloning wordt verminderd met de vaste beoordelingstoeslag. 
 
Over de beoordelingstoeslag wordt in alle gevallen de vakantietoeslag, 13

e
 maand en eventuele 

ploegentoeslag toegekend. Ook is de beoordelingstoeslag pensioengevend. 
 
Het ingangsmoment van deze afspraak wordt bepaald door het moment waarop het systeem is 
opgezet in overeenstemming met de OR. De streefdatum qua ingang is 1 maart 2010. 

 
4. Toekenning groter aantal functiejaren 

In afwijking van het in lid 2 bepaalde kan aan werknemers, die de daar bedoelde maximumleeftijd 
hebben overschreden, uitsluitend in de volgende gevallen een groter aantal functiejaren worden 
toegekend. 
a. Als een werknemer in een hogere salarisgroep wordt ingedeeld, worden hem zoveel 

functiejaren toegekend als nodig zijn om de in lid 5 onder a bedoelde salarisverhoging 
mogelijk te maken. 

b. Als een werknemer om aan hemzelf toe te rekenen redenen als bedoeld in artikel 7 lid 3b in 
een lagere salarisgroep wordt ingedeeld kunnen hem ten hoogste zoveel functiejaren worden 
toegekend als in verband met de in lid 5b genoemde minimum-salarisverlaging nodig zijn. 

c. Als een werknemer tengevolge van bedrijfsomstandigheden als bedoeld in artikel 7 lid 3 c in 
een lagere salarisgroep wordt ingedeeld, worden hem zoveel functiejaren toegekend als nodig 
zijn om de in lid 5 c bedoelde handhaving van zijn maandsalaris mogelijk te maken. 

d. Indien een nieuwe werknemer in een functie elders zoveel in de functie bruikbare ervaring 
heeft verkregen dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 0 
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functiejaren te belonen, kunnen hem in overeenstemming met die ervaring functiejaren 
worden toegekend. 

 
5. Indeling in hogere salarisgroep/lagere salarisgroep 

a. Bij indeling in een hogere salarisgroep van een werknemer, die de in die salarisgroep 
voorkomende maximumleeftijd heeft overschreden, bedraagt de verhoging van het 
schaalsalaris de helft van het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de 
twee betrokken salarisgroepen c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in 
overeenstemming te brengen met het eerstkomende hogere bedrag in de hogere 
salarisschaal. 

b. Bij indeling in een lagere salarisgroep om aan hemzelf toe te rekenen redenen als bedoeld in 
artikel 7 lid 3 onder b van een werknemer, die de in die salarisgroep voorkomende 
maximumleeftijd heeft overschreden, bedraagt de verlaging van het schaalsalaris ten minste 
het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee betrokken 
salarisgroepen c.q. zoveel mee als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming 
te brengen met het schaalsalaris vermeld bij het eerstkomende lagere functiejaar in de lagere 
salarisgroep. 

c. Bij indeling in een lagere salarisschaal als gevolg van bedrijfsomstandigheden als bedoeld in 
artikel 7 lid 3 c of als gevolg van het opheffen van functies, van een werknemer die de in die 
salarisschaal voorkomende maximumleeftijd heeft overschreden, wordt hem via inschaling 
een schaalsalaris toegekend, dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijke schaalsalaris ligt. 
Indien het toekennen van functiejaren als bedoeld in lid 4 c niet voldoende is om het 
maandinkomen te handhaven, wordt het tekort omgezet in een persoonlijke toeslag. Dit 
bedrag maakt geen deel uit van het schaalsalaris en stijgt niet mede met verhogingen van 
salarisschalen. Bij herindeling in een hogere salarisschaal c.q. bij toekenning van een 
verhoging ingevolge de functiejarenschaal wordt de toeslag evenveel verminderd als het 
maandsalaris resp. periodesalaris stijgt. 
Voorts vindt afbouw van de persoonlijke toeslag plaats ter gelegenheid van verhogingen van 
de salarisschalen met een bedrag ter grootte van 25% van het oorspronkelijke bedrag van de 
persoonlijke toeslag met een maximum van 1% van het maandsalaris. Na het bereiken van de 
55-jarige leeftijd wordt het eventuele restant van de persoonlijke toeslag van de werknemer 
niet meer afgebouwd. 

 
6. Tijdelijk waarnemen van hoger ingedeelde functie 

De werknemer, die in een maand dan wel periode langer dan 1 aaneengesloten week een functie 
volledig waarneemt die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, ontvangt gedurende die maand 
een toeslag op zijn schaalsalaris ten bedrage van de helft van het verschil tussen de 
schaalsalarissen bij het aantal functiejaren van de vervanger van de twee betrokken 
salarisgroepen. Indien een dergelijk tijdvak korter dan een maand dan wel periode duurt en in 2 
kalendermaanden valt, wordt zij geacht geheel in de laatste maand te vallen. 
Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van zijn functie in 
een functiegroep met het eventueel waarnemen van een hogere functie reeds rekening is 
gehouden. 
Het in dit lid bepaalde is alleen van toepassing op werknemers die de in hun salarisgroep 
voorkomende maximumleeftijd hebben overschreden. 

 
7. Gehele of gedeeltelijke vervulling van een functie 

a. Indien op grond van medische redenen de arbeidsprestatie duidelijk minder is dan in de 
desbetreffende functie als normaal wordt beschouwd, zal de werkgever dispensatie van het 
salaris aanvragen. Eventueel hernieuwde vaststelling van het salaris zal worden geëffectueerd 
na afloop van de in artikel 15 bedoelde termijn van 104 weken. 

b. Voor elke gehele of gedeeltelijke dienst gedurende welke een werknemer in een maand niet 
heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder behoud van salaris, 
militaire dienst, schorsing zonder behoud van salaris, onvrijwillige werkloosheid, willekeurig 
verzuim of wegens indiensttreding of ontslag, wordt het maandinkomen met een evenredig 
deel verminderd. 

 
8. Uitbetaling salarissen 

De vastgestelde salarissen worden uiterlijk de 25e van de maand beschikbaar gesteld. 
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9. Beloning uitzendkrachten 

De beloning van uitzendkrachten wordt vastgesteld op basis van inschaling in de van toepassing 
zijnde salarisgroep in de Plasticon-CAO. 

 
 

Artikel 9 
 
Bijzondere beloning 
 
1. Algemeen 

De maandsalarissen, bedoeld in de artikelen 7 en 8, worden geacht een normale beloning te zijn 
voor een normale functievervulling in dagdienst gedurende een kalendermaand. Bijzondere 
beloningen in de vorm van toeslagen op het maandsalaris of in de vorm van incidentele extra 
beloningen worden slechts toegekend, indien een groter beroep op een werknemer wordt gedaan 
dan uit een normale functievervulling in dagdienst voortvloeit. 
Onder normale functievervulling worden mede verstaan geringe incidentele afwijkingen van de 
normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder. 

 
2. Beloning van afwijkingen van het dienstrooster 

a. Indien in opdracht van de werkgever extra wordt gewerkt  is sprake van overuren in 
onderstaande situaties: 

1. uren waarover een maaltijdvergoeding wordt uitgekeerd (  10,5 werkuren  per dag) 
2. gewerkte uren in het weekend of op feestdagen (onafhankelijk van het aantal) 
Voor parttime werknemers is sprake van overwerk indien zij meer uren per dag of meer dagen 
per week werken dan vergelijkbare fulltime werknemers. 
 
Voor parttime werknemers die langer werken dan de overeengekomen arbeidsduur, doch niet 
voldoen aan het hiervoor bepaalde, ontvangen over de meer gewerkte uren een toeslag van 
25% zonder dat hun contractuele arbeidsduur wordt aangepast. 

b. Overuren kunnen tot een maximum van 20 uren als tijd voor tijd worden geregistreerd. Alle 
uren daarboven worden (indien van toepassing) als overuren uitbetaald. Na de CAO-periode 
zal deze werkwijze worden geëvalueerd (effect op vakantiesaldo’s) 

c. Voor de hierboven bedoelde overschrijdingen worden, als percentage van het uurloon, de 
volgende toeslagen betaald: 

 per uur op maandag t/m zaterdag 12.00 uur:     50% 

 per uur op zaterdag 12.00 uur t/m zondag 24.00 uur :  100% 

 per uur op feestdagen:     200%. 
 

d. Aan werknemers van 55 jaar en ouder, die te kennen hebben gegeven niet meer voor 
overwerk in aanmerking te willen komen, zal dit niet meer door de werkgever worden 
opgedragen. 
 

3. Het bepaalde in lid 2a en 2c is niet van toepassing voor werknemers die door de werkgever 
specifiek aangewezen functies vervullen, waarin zelfstandig beslist wordt of en zo ja op welke 
wijze overgewerkt wordt en op werknemers wier functie is ingedeeld in groep IX of hoger.  
 
Toeslag voor het werken in ploegen. 

 Voor arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het uurloon gegeven. 
 De toeslag wordt berekend volgens onderstaande matrix en wordt toegekend over de feitelijk 
 gewerkte uren. 
 De percentages in de matrix hebben betrekking op de toeslag op het uurloon. 
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De toeslag wordt in geld uitbetaald tenzij de werkgever in overleg met de OR of 
personeelsvertegenwoordiging een andere afspraak heeft gemaakt. 
 
 

Artikel 10 
 
Zon- en feestdagen 
1. Onder feestdagen worden in deze overeenkomst verstaan de volgende niet op zaterdag of zondag 

vallende feestdagen: 
Nieuwjaarsdag 
Paasmaandag 
Hemelvaartsdag 
Pinkstermaandag 
eerste en tweede Kerstdag 
Koninginnedag 
alsmede eenmaal in de vijf jaar de dag welke de regering aanwijst ter viering van de Nationale 
Bevrijding. 

 
Voor de toepassing van dit artikel en de overige artikelen van deze overeenkomst worden de 
feestdagen geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten. 

 
2. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt. 
 
3. Indien op een niet op zaterdag c.q. zondag vallende feestdag niet behoeft te worden gewerkt, 

wordt het maandinkomen doorbetaald. 
 

 

Artikel 11 
 
Afwezigheid 
 
Algemeen 
Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 627, 628 en 629 BW bepaalde geldt het 
volgende: 
 
1. Arbeidsongeschiktheid 

Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 15A bepaalde van toepassing. 
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2. Verzuim wegens familieomstandigheden 

In de volgende gevallen, waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft kunnen 
verrichten, wordt de werknemer over de hieronder voor de resp. bij elk dezer gevallen bepaalde 
termijnen van verlof het maandinkomen doorbetaald, mits hij zo mogelijk ten minste één dag 
tevoren en onder overlegging van bewijsstukken van het verzuim aan de werkgever of diens 
gemachtigde kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. Voor de 
toepassing van dit artikel kan voor echtgenoot/echtgenote ook gelezen worden "levenspartner" 
indien sprake is van een bij de werkgever bekende duurzame relatie. 
 
a. van de dag van overlijden t/m de dag der begrafenis van de echtgeno(o)t(e) of van een tot het 

gezin behorend kind of pleegkind van de werknemer 
b. gedurende 2 dagen bij overlijden en begrafenis van een zijner ouders, schoonouders of niet 

onder a. genoemde kinderen 
c. gedurende 1 dag of dienst op de dag van de begrafenis van grootouders, grootouders der 

echtgeno(o)t(e), kleinkinderen, broers, zusters, schoonzoons, schoondochters, zwagers en 
schoonzusters 

d. gedurende een halve dag bij ondertrouw van de werknemer zelf en gedurende 2 
aaneengesloten dagen of diensten bij zijn huwelijk 

e. gedurende 1 dag of dienst op de dag van het huwelijk van een zijner kinderen, pleegkinderen, 
kleinkinderen, broers, zusters, ouders, schoonouders, zwagers en schoonzusters 

f. gedurende 1 dag of dienst bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk van de werknemer en op de dag 
van een dergelijke verbintenis van zijn ouders, schoonouders en grootouders 

g. gedurende de bevalling van de echtgenote 
h. gedurende 1 dag of dienst op de dag van de Grote Professie of Priesterwijding van een zijner 

kinderen, pleegkinderen, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters 
i. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van 2 

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

j. gedurende 1 dag of dienst bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de werknemer en op 
de dag van een dergelijk jubileum van zijn ouders, schoonouders en grootouders 

k. gedurende de naar omstandigheden te bepalen daarvoor benodigde tijd voor bezoek aan 
huisarts 

l. gedurende 1 dag of dienst ingeval van verhuizing (deze regeling is alleen van toepassing 
indien sprake is van een zelfstandig huishouden) 

m. de werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, op verzoek van de 
vakvereniging(en) verzuim met behoud van salaris toestaan voor deelneming aan bepaalde 
vakbondsactiviteiten. 
Het verzoek zal als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden ingediend. De 
vakbondsactiviteiten waarvoor verzuim kan worden gevraagd, zijn nader omschreven in een 
door de vakverenigingen aan de werkgever ter beschikking gestelde lijst. 

n. gedurende de benodigde tijd in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden of in verband 
met noodsituaties die vergen dat de werknemer onverwijld een voorziening treft voor zover dit 
niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden.  

 
3. Doorbetaling salaris bij verzuim 

Het bepaalde in artikel 628 BW met betrekking tot de doorbetaling van salaris is in de daar 
bedoelde gevallen van kracht, in zoverre dat de werkgever niet gehouden is salaris door te 
betalen in de navolgende gevallen: 
 
a. schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de voorwaarden als 

voorzien in deze overeenkomst en in het arbeidsreglement; 
b. de invoering van een verkorte werkweek (een zgn. nul-urenweek daaronder begrepen) mits 

de werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen; 

c. de verlenging van een vergunning voor een verkorte werkweek (een zgn. nul-urenweek 
daaronder begrepen), mits wanneer het betreft een vergunning, die t.a.v. de aantallen erbij 
betrokken werknemers en/of het aantal uren dat verkort zal worden gewerkt, afwijkt van de 
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oorspronkelijke vergunning, de werkgever de hierboven sub 2 omschreven procedure zal 
hebben gevolgd. 

 
In de gevallen waarin het salaris moet worden doorbetaald, wordt daaronder verstaan het 
maandinkomen naar rato van het aantal uren. 

 
4. Ouderschapsverlof 

De werkgever heeft zich verplicht de wettelijke regeling inzake ouderschapsverlof te volgen. Voor 
zover de volledige premies betaald worden, zullen de pensioenrechten blijven gehandhaafd. 
 

5. Kraamverlof 
De werknemer  kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:2 van de Wet arbeid en 
zorg gedurende 2 dagen of diensten ten behoeve van kraamverlof na bevalling van de echtgenote 
of degene van wie hij het kind erkent. 
 

6. Zorgverlof 
De werknemer kan doorbetaald verlof ter hoogte van 70% van het maandinkomen opnemen 
gedurende twee maal de arbeidsduur per week op jaarbasis ten behoeve van de noodzakelijke 
verzorging in verband met ziekte van: 
a. een inwonend (pleeg)kind tot wie de ouder in familierechtelijke betrekking staat of een van de 

inwonende kinderen van de onder b. genoemde persoon 
b. de echtgeno(o)t(e) 
c. de ouder van de werknemer. 

 
7. Adoptieverlof 

De werknemer kan onbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 3:2 van de Wet arbeid en zorg 
gedurende vier aaneengesloten weken in verband met de adoptie van een kind dan wel bij 
opname in het gezin van een pleegkind. De werknemer heeft gedurende deze periode recht op 
een uitkering die hij via de werkgever aanvraagt bij het UWV. 
 

Toelichting 
De zinsnede in lid 2 van dit artikel "waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft kunnen 
verrichten" moet het woord "noodzakelijkerwijs" niet in de strikte zin worden uitgelegd, doch in de 
betekenis van nodig of passend in verband met de bestaande maatschappelijke gebruiken. 
Bij huwelijk van een broer bijvoorbeeld is verzuim gedurende 1 dag niet strikt noodzakelijk maar wel 
passend. Is echter die broer geëmigreerd, dan is er geen reden voor een vrije dag met behoud van 
loon. 
Evenmin is dit het geval, als de familiegebeurtenis plaatsvindt op een dag, waarop de werknemer 
anders dan uit hoofde van vakantie of een collectieve snipperdag toch al vrij heeft (zie hiervoor artikel 
12 lid 7). 
 
 

Artikel 12 
 
Vakantie 
1. Algemeen 

Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
Onder vakantie wordt zowel de aaneengesloten vakantie als snipperdagen verstaan. 

 
2. Duur der vakantie  

a. Iedere werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 werkdagen vakantie met behoud van 
salaris. Voor partieel-leerplichtige werknemers geldt het bepaalde in bijlage IV. De duur van 
de vakantie voor parttimers wordt pro rata vastgesteld. 

b. De werknemer die bij de aanvang van het vakantiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 
bereikt, heeft per vakantiejaar recht op 2 extra dagen vakantie met behoud van salaris. 

c. De werknemers die bij de aanvang van het vakantiejaar ten minste onderstaande leeftijd 
hebben bereikt, hebben in afwijking van het bepaalde onder a van dit lid recht op de 
navolgende vakantie: 
45 t/m 48 jaar    : 26 dagen of diensten 
49 t/m 52 jaar    : 27 dagen of diensten 
53 t/m 55 jaar    : 28 dagen of diensten 
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56 t/m 59 jaar    : 29 dagen of diensten 
60 jaar en ouder: 30 dagen of diensten. 

d. De vakantie wordt ten dele aaneengesloten en voor het overige in de vorm van verspreide 
zgn. snipperdagen genoten. De aaneengesloten vakantie dient 2 kalenderweken te omvatten, 
echter nooit meer dan 3 kalenderweken. 
De werknemer die nog geen vol jaar in dienst van de werkgever is, heeft recht op een 
evenredig deel van de vakantie voor elke maand dienstverband in het vakantiejaar. 
De berekening van een maand dienstverband geschiedt volgens het bepaalde in lid 3 van dit 
artikel. 

 
3. Berekening aantal vakantiedagen 

Indien een werknemer korter dan het volledige vakantiejaar in dienst zal zijn of geweest is, heeft 
hij zuiver proportioneel recht op vakantie (per week). 

 
4. Tijdstip der vakantie 

a. De werknemers zijn gehouden gedurende het daarvoor door de werkgever in overleg met de 
ondernemingsraad aangewezen tijdvak van stopzetting met vakantie te gaan. 
Ingeval een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet een zodanig aantal vakantiedagen 
heeft verworven, dat deze te samen met de eventuele verlofdagen zonder behoud van salaris, 
als bedoeld in lid 9 van dit artikel, niet voldoende zijn voor de aaneengesloten vakantie, kan 
de werkgever bepalen dat de betrokken werknemer: 
1. in een andere afdeling van de onderneming dan waartoe hij behoort werkzaamheden 

moet verrichten en/of 
2. zoveel snipperdagen reserveert als nodig zijn om zijn vakantie tot het totaal van de 

aaneengesloten vakantie aan te vullen en/of 
3. bij vorige werkgever(s) verworven doch niet genoten vakantierechten reserveert en/of 
4. teveel genoten vakantie inhaalt en wel tot uiterlijk 31 december van het lopende 

kalenderjaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond. 
b. Opnemen snipperdagen 

De werknemer kan de overblijvende snipperdagen opnemen op het tijdstip dat door hem 
wordt gewenst, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. 
Snipperdagen dienen zo mogelijk 2 dagen tevoren te worden aangevraagd. 

 
5. Niet opgenomen vakantie 

Indien een werknemer zijn vakantierechten niet heeft opgenomen voor 30 juni direct volgend op 
het vakantiejaar, waarin zij zijn verworven, is de werkgever in overleg met de betrokken 
werknemer gerechtigd data vast te stellen, waarop de werknemer deze dagen zal genieten. 

 
6. Het niet verwerven van vakantierechten 

a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens het 
niet-verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld vastgesteld salaris heeft. 

b. Behoud van vakantierechten 
1. De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij zijn werkzaamheden niet heeft 

verricht wegens: 
a. volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, veroorzaakt buiten opzet van de 

werknemer; 
b. zwangerschaps- en bevallingsverlof; 
c. het anders dan voor eerste oefening als dienstplichtige opgeroepen zijn voor militaire 

of vervangende dienst; 
d. het opnemen van vakantie gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking verworven 

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

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

artikel 11 lid 3 onder 2 en 3. 
In de hiervoor onder a en b bedoelde gevallen wordt nog vakantie verworven over de 
wettelijk vastgestelde periode waarin geen arbeid wordt verricht, met dien verstande dat 
de tijdvakken samengeteld worden als zij elkaar met onderbreking van minder dan een 
maand opvolgen. 
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2. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder 1 van dit sub-lid in meer 
dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der onderbreking bij de 
berekening van de 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. 
 

4. De verworven vakantierechten in de onder 1 van dit sub-lid genoemde gevallen vervallen, 
indien de dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd alvorens de arbeid is 
hervat. 

 
c. De werknemer, die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, 

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

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

a. Dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een der redenen genoemd in lid 6 
sub b onder 1 en sub c, alsmede in artikel 11 lid 2 gelden niet als vakantiedagen. 

b. Indien een der sub a genoemde verhinderingen echter eerst intreedt tijdens een vastgestelde 
vakantie of snipperdagen, zullen de dagen waarop die verhindering zich voordoet, wel als 
vakantiedagen worden geteld, tenzij de werknemer voor de aanvang van die vastgestelde 
vakantie of snipperdag aan de werkgever heeft medegedeeld dat een in lid 6 sub b onder 1 en 
sub c of een in artikel 11 lid 2 sub a, b, c, g en i genoemde verhindering zich zou voordoen. 
In afwijking hiervan is het in de gevallen van artikel 11 lid 2 sub a, b, c, g en i ook mogelijk de 
mededeling te doen onmiddellijk na afloop van de vakantie of snipperdag. 
Het vereiste van voorafgaande mededeling geldt niet indien de verhindering te wijten is aan 
ziekte van de werknemer, deze ziekte krachtens de bepalingen van de Ziektewet is 
vastgesteld en de werknemer aannemelijk kan maken dat hij zodanig in zijn bewegingsvrijheid 
was beperkt, dat de bedoeling van de vakantie in genen dele tot haar recht kon komen. 

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

 
8. Vakantie bij ontslag 

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

b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen, zal hem voor elke 
niet genoten dag een bedrag worden uitbetaald. 

c. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring uit, 
waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van salaris, dat de werknemer op dat 
tijdstip nog toekomt. 

d. Na 2 jaar volledige arbeidsongeschiktheid wordt het dienstverband beëindigd en worden de 
door de werknemer verworven maar nog niet genoten vakantierechten aan hem uitbetaald. 

 
9. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten 

De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever mede te delen hoeveel 
rechten op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura genoten heeft 
opdat de werkgever weet op hoeveel verlofdagen zonder behoud van salaris de werknemer 
aanspraak kan maken. 

 
Toelichting 
De uitkomst van de berekening van het aantal vakantiedagen als bedoeld in lid 3 van dit artikel wordt 
exact berekend naar het aantal dagen, uren en kwartieren: er vindt dus geen afronding plaats. 
 
Extra vakantie jeugdigen 
Het wettelijke vakantierecht voor jeugdigen is geregeld in artikel 634 lid 2 van het BW. Dit stelt het 
minimum aantal vakantiedagen op 4 x het bedongen aantal arbeidsdagen per week. Bij een normale 
5-daagse werkweek betekent dit voor jeugdige werknemers die op 1 mei van enig jaar nog geen  
18 jaar zijn en jaarlijkse vakantie van 4 x 5 = 20 werkdagen. Bij partieel leerplichtigen worden de 
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vakantierechten naar evenredigheid verminderd in verband met het aantal dagen dat zij onderwijs 
volgen (zie bijlage IV). 
 
 

Artikel 13 
 
Vakantietoeslag 
1. Algemeen 

Aan de werknemer, die ter gelegenheid van de aaneengesloten vakantie een vol jaar in dienst van 
de werkgever is, wordt een vakantietoeslag gegeven ten bedrage van 8% van zijn jaarsalaris met 
een minimum van bruto € 1660.01 in 2010 voor werknemers die de vakvolwassen leeftijd hebben 
bereikt. 
Onder jaarsalaris wordt verstaan 12 x het voor de betrokken werknemer geldende maandsalaris 
(= schaalsalaris + premie) volgens dienstrooster en functie-indeling per 1 april van het lopende 
vakantiejaar of datum vertrek voordien. 
Over een periode van arbeidsongeschiktheid gedurende welke op grond van artikel 15A/15B 
aanvulling op de wettelijke uitkeringen tot 100% van het netto inkomen bij werken plaatsvindt, 
wordt de vakantietoeslag berekend alsof over die periode het volle salaris bij werken was 
doorbetaald.  
Daarbij komt de vakantietoeslag waarop de werknemer op grond van de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering over die periode aanspraak heeft of zal verkrijgen, in 
mindering op de vakantietoeslag uit hoofde van de in het voorgaande omschreven regeling. De 
werknemer, die op genoemd tijdstip nog geen vol jaar in dienst van de werkgever is, ontvangt een 
evenredig deel van deze toeslag. 
Hetzelfde geldt m.b.t. de werknemer, wiens dienstbetrekking in de loop van het geldende 
vakantiejaar eindigt. 
Het bepaalde in artikel 12 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 

 
2. Tijdstip van uitbetaling vakantietoeslag  

De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei. In individuele gevallen kan op 
een eerder tijdstip een voorschot worden uitbetaald. 

 
 

Artikel 14 
 
Extra uitkering  
1. Iedere werknemer die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst van de werkgever is en 

gedurende het gehele kalenderjaar in dienst van de werkgever blijft, heeft recht op een extra 
uitkering, groot het maandinkomen over december. 

 
2. Indien een werknemer na 1 januari van enig jaar in dienst treedt, of voor 31 december van enig 

jaar uit dienst treedt, heeft hij slechts aanspraak op een gedeelte van de extra uitkering naar rato 
van het aantal dagen dat hij gedurende het kalenderjaar in dienst van de werkgever is geweest. 

 
3. De uitbetaling van de extra uitkering zal plaatsvinden in de maand december van het kalenderjaar 

waarover de aanspraak is verworven. 
 
 

Artikel 15A 
 
Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte  
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen 
arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van artikel 7: 629 BW, de Ziektewet , de Wet 
arbeid en zorg en de WIA, voor zover hierna niet anders is bepaald. 
1.a  Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 104 weken 

Ingeval van ziekte zal Plasticon conform onderstaande tabel doorbetalen: 
      4 maanden 100% van het maandinkomen 

8 maanden 90% van het maandinkomen. Aanvulling tot 100% van het maandinkomen is 
mogelijk, indien werknemer minimaal 25% van de arbeidstijd inzetbaar is voor zijn reïntegratie; 
12 maanden 80% van het maandinkomen.  Aanvulling tot 95% van het maandinkomen is 
mogelijk, indien werknemer minimaal 25% van de arbeidstijd inzetbaar is voor zijn reïntegratie. 
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1. b  Bovengenoemde loonaanvullingen tot 100% respectievelijk 95% van het maandinkomen worden 

ook toegepast, indien Plasticon werknemer geen mogelijkheid kan bieden tot vervangende arbeid 
in de eigen organisatie of bij een andere werkgever. 
 

1.c  Gedurende de periode van de eerste 104 weken wordt de pensioenopbouw voor 100% 
voortgezet, mits en voor zolang dit door de overheid of belastingdienst wordt toegestaan. 

 
1.d Plasticon is bevoegd om in voorkomende gevallen in positieve zin van bovenstaande regels af te 

wijken.  
 

2. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel  wordt verstaan het maandinkomen dat de 
werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 

 
3. De in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de 

dienstbetrekking met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan 
werknemers van 65 jaar en ouder. 
 

4. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling te weigeren of op te 
schorten en de aanvullingen te weigeren of in te trekken ten aanzien van de werknemer die: 
a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een 

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

c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd en/of zonder deugdelijke grond geen passend 
werk verricht; 

d. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van 
de bedrijfsvereniging. 

e. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte 
(controlevoorschriften); 

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

g. misbruik maakt van de voorziening. 
 

Daarnaast kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de werknemer de voor 
hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften) niet naleeft. 
 
 

Artikel 15B 
 
WIA 
In het kader van WIA wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal groepen: 
In geval van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer, naast hetgeen hij 
verdient met werken, de volgende aanvulling: 

 3
e
 ziektejaar: 90% * arbeidsongeschiktheidspercentage 

 4
e
 ziektejaar: 80% * arbeidsongeschiktheidspercentage 

 5
e
 ziektejaar: 70% * arbeidsongeschiktheidspercentage 

 6
e
 ziektejaar: 60% * arbeidsongeschiktheidspercentage 

 7
e
 ziektejaar: 50% * arbeidsongeschiktheidspercentage 

Bij een arbeidsongeschiktheid van 35 – 80% ontvangt de werknemer gedurende het 3
e
 tot en met 

het 7
e
 ziektejaar een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van 5% van het salaris. 

Werknemers die voldoen aan de IVA-condities (meer dan 80% arbeidsongeschikt) krijgen - 
zonodig met terugwerkende kracht – de eerste 104 ziekteweken tot 100% doorbetaald. 

 
 

Artikel 16 
 
Uitkering bij overlijden 
1. Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering 

worden verstrekt op grond van het bepaalde in artikel 674 BW. 
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2. Deze uitkering is gelijk aan het bedrag van het maandinkomen, inclusief de beloning voor 
overwerk voor zover dit geen incidenteel karakter draagt en vermeerderd met de vakantietoeslag 
en de vaste extra uitkering, dat de werknemer zou hebben ontvangen vanaf de dag van overlijden 
tot en met de laatste dag van de tweede maand na de dag waarop het overlijden plaatsvond. 
Op dit bedrag wordt in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen bij overlijden van 
de werknemer toekomt op grond van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

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

het overlijden door toepassing van artikel 629 lid 3 BW geen aanspraak had op loon als bedoeld in 
artikel 629 lid 1 BW of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering 
op grond van de sociale verzekeringswetten als hiervoor genoemd in lid 2. 

 
4. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan: 

a. de langstlevende der echtgenoten van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, 
dan wel degene met wie de werknemer ongehuwd samenleefde; 

b. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a: de minderjarige wettige of natuurlijke 
kinderen. 

c. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a en b: degenen met wie de werknemer in 
gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan de werknemer grotendeels voorzag. 

 
Van ongehuwd samenleven als bedoeld onder a is sprake indien twee ongehuwde personen een 
gezamenlijke huishouding voeren, met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad. 
Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, indien de betrokkenen hun 
hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel 
van het leveren van een bijdrage in de kosten van huishouding dan wel op andere wijze in elkaars 
verzorging voorzien. 

 
 

Artikel 17 
 
Vorming en scholing 
1. Vorming en scholing van 17-jarigen  

De niet-partieel leerplichtige werknemer van 17 jaar wordt in de gelegenheid gesteld gedurende 
de daarvoor benodigde tijd tot een maximum van twee halve dagen of 1 dag per week met 
behoud van salaris deel te nemen aan cursussen van de in overleg met de werkgever gekozen 
erkend vormingsinstituut of een opleiding te volgen binnen het kader van het leerlingstelsel. 

 
2. Scholing 

Scholing wordt gezien als een belangrijk middel om de inzetbaarheid van alle werknemers op peil 
te houden. 
Scholing is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. het door 
de werkgever op te stellen scholingsplan zal jaarlijks met de OR worden besproken. voor 
eventuele tegemoetkoming in de kosten is een studiekostenregeling opgesteld. 

 

 

Artikel 18 
 
Reiskostenregeling en werkkledingtoeslag 
De werknemer die buiten de vestigingsplaats woonachtig is, ontvangt van de werkgever een 
reiskostenvergoeding op basis van de kosten openbaar vervoer. Voor vakvolwassen werknemers in 
de navolgende afdelingen resp. functies geldt per gewerkte week de navolgende werkkledingtoeslag: 
PVC   € 2,05 per week 
Polyester  € 2,25 per week 
Wikkelen  € 2,50 per week. 
 
Indien de werknemer gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 2 weken geen arbeid 
verricht in verband met arbeidsongeschiktheid, wordt genoemde werkkledingtoeslag niet meer 
toegekend. 
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Artikel 19 
 
Arbeidsreglement  
De werkgever is bevoegd een arbeidsreglement in te voeren, houdende nadere regelen t.a.v. de 
arbeid in het bedrijf. 
 
 

Artikel 20 

 

Vakbondscontributie 
De vakbondscontributie kan op fiscaal vriendelijke wijze worden verrekend met de eindejaarsuitkering. 
 
 

Artikel 21 
 
Bijdrage aan de vakverenigingen 
De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de tussen de 
AWVN en FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en de Unie gesloten overeenkomst met betrekking 
tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen. 
 
 

Artikel 22 
 
Pensioenregeling  
In het bedrijf van werkgever bestaat een pensioenregeling, die met FNV Bondgenoten is 
overeengekomen Zie voor de hoofdlijnen van deze regeling bijlage VI De werknemer,is verplicht op 
basis van de geldende toetredingsvoorwaarden deel te nemen aan deze pensioenregeling. Bij 
toetreding wordt een exemplaar van het reglement aan hen uitgereikt. 
 
 

Artikel 23 
 
VUT- en seniorenregeling  
1. VUT-regeling  

a. Ingaande 1 april 1994 is een VUT-regeling van kracht voor 63- en 64-jarigen. 
b. Deze regeling geldt voor medewerkers geboren voor 01-01-1949. 
c. De voorwaarden van deze regeling zijn vastgelegd in bijlage V bij deze CAO. 

 
Per 1 januari 2005 geldt een nieuwe VUT-regeling, die is overeengekomen met FNV Bondgenoten. De 
regels van de oude VUT-regeling blijven van kracht, behalve dat de uittredingsleeftijd van 63 naar  
62 jaar is gegaan en de uitkeringshoogte van 90% van het laatste netto maandsalaris is veranderd in 
75% van het laatste bruto maandsalaris. Zie voor de hoofdlijnen van deze regeling bijlage VI. 
 
2. Seniorenregeling. Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2005, 

Werknemers van 58 jaar of ouder kunnen, nadat een verzoek is ingediend, gebruik maken van 
een regeling welke beoogt de werkweek te verkorten. 
De navolgende bepalingen zijn van kracht. 
a. Werknemers die de 58-, 59-, 60- en 61-jarige leeftijd hebben bereikt, komen in aanmerking 

voor een 4-daagse werkweek. 
b.   Werknemers die de 62-jarige leeftijd hebben bereikt, komen in aanmerking voor een  

3-daagse werkweek. 
c. Een eenmaal gekozen verkorting van de werkweek kan niet meer ongedaan worden gemaakt. 
d. De vakantierechten worden aangepast aan de verkorte werkweek. 

Bij een 4-daagse werkweek : 24 dagen per jaar 
Bij een 3-daagse werkweek : 18 dagen per jaar. 

e. Bij gebruikmaking van de seniorenregeling zijn alle aanspraken op (extra) vrije tijd welke 
voortvloeien uit de cao vervallen (atv, seniorendagen, feestdagen), d.w.z. het feitelijk aantal te 
werken dagen bedraagt 4 resp. 3 gemiddeld per week. 

f. Over de niet gewerkte dagen wordt 80% van het normale inkomen, ten laste van de VUT, 
doorbetaald. 

 



 

 

 

23 

 
 
3. Uitvoeringsbepalingen 

a. Bij een 4-daagse werkweek ontvangt de werknemer 80% van het normale maandloon 
vanwege Plasticon en 16% van het normale maandloon vanwege de VUT, tezamen uit te 
betalen door Plasticon. 

b. Bij een 3-daagse werkweek luiden deze percentage 60% resp. 32%. 
 

 

    Artikel 24  
 
VUT-pensioenregeling 
Voor de nieuwe VUT-en pensioenregeling betaalt werkgever 15% van de pensioengrondslag en de 
medewerker 10% van de pensioengrondslag. De premieverhouding bedraagt derhalve 60% 
werkgever en 40% werknemer. 
 
Additioneel stelt werkgever een budget beschikbaar (jaarlijks per 1 januari, start 2005) van 3% van de 
pensioengrondslag ten behoeve van na-indexatie van pensioenaanspraken van de actieve 
medewerkers. Dit additionele budget is expliciet bedoeld om pensioenen te indexeren en zal nergens 
anders voor worden gebruikt. Daarnaast is afgesproken dat 10.000 euro extra beschikbaar wordt 
gesteld voor indexatie over het jaar 2009 (over het jaar 2008) vindt geen indexatie plaats.Om dit 
additionele budget te kunnen financieren vervalt de in de CAO afgesproken prestatiebonus 
(structurele loonsverhoging van 1% bij het behalen van bepaalde doelstellingen). Tevens behoudt 
werkgever zich het recht voor om naar een goedkopere verzekeraar of pensioenfonds te zoeken om 
dit additionele budget van 3% te kunnen bekostigen. Als de kosten van de totale VUT- en 
pensioenregeling met 2% van de pensioengrondslag (de 1% loonsverhoging, die uit de CAO verdwijnt 
voor de helft hierbij betrokken, is dan ongeveer 1% van de pensioengrondslag) kan worden 
teruggebracht (vanzelfsprekend onder handhaving van de inhoud van de afgesproken VUT- en 
pensioenaanspraken), dan komt dit de werkgever ten goede en komt de totale VUT- en 
pensioenpremie uit op 26% van de pensioengrondslag, waarvan 3% van de pensioengrondslag 
gebruikt wordt voor na-indexatie van de pensioenaanspraken van de actieve medewerkers. Feitelijk 
betaalt werkgever dan 16% en de medewerker 10% van de pensioengrondslag. Zonder dat dit ten 
koste gaat van de berekende toekomstige ruimte in percentage van de pensioengrondslag als gevolg 
van de aflopende kosten van de VUT-regeling (1,3% in 2006, 3,2% in 2010 en 3,3% in 2014). 
Afgesproken is, dat deze ruimte besteed wordt voor verbetering van de pensioen- en/of 
levensloopregeling op een nader overeen te komen wijze. Werkgever financiert het pensioentekort 
voor van 1,5% van de pensioengrondslag in 2005 en 1,7% van de pensioengrondslag in 2006 (in 
verband met het overschrijden van het maximumbudget), plus het tekort van € 10.000 voor de 
indexatie van het opgebouwde pensioen met de loonsverhogingen in 2005 van 1,25% en 0,75% in 
2006. In totaliteit zal niet meer dan € 100.000 voorgefinancierd worden. Terugbetaling door 
werknemers zal plaatsvinden via toekomstige overschotten in het pensioenbudget, net zolang totdat 
het voorgefinancierde bedrag is terugbetaald. De werkgever neemt de rentelast voor haar rekening. 
Jaarlijks ontvangt FNV Bondgenoten een overzicht van de te betalen totale pensioenpremie, de 
premiekorting en de kosten van de indexatie, waarvoor in ieder geval jaarlijks door werkgever 3% van 
de pensioengrondslag wordt uitgetrokken.  
Afgesproken is dat er een extra indexatie zal plaatsvinden als hiervoor de middelen beschikbaar zijn 
Tevens is expliciet afgesproken dat er geen indexatie meer wordt gefinancierd vanuit de eerder 
genoemde 3% pensioengrondslag, die pas in de toekomst beschikbaar komt. 
 
 

Artikel 25 

 

Winstdelingsregeling 
In het bedrijf van de werkgever bestaat een winstdelingsregeling, waarvan de voorwaarden zijn 
vastgelegd in overleg met de OR. 
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Artikel 26 
 
Duur der collectieve arbeidsovereenkomst 
Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 en eindigt 
zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. 
 
Aldus overeengekomen te Oldenzaal, juni 2009. 
 
 
Plasticon The Netherlands BV    FNV Bondgenoten 
 
 
 
Directie       Bestuurder 
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BIJLAGE I  als bedoeld in artikel 7 van de cao voor Plasticon The Netherlands BV  
te Oldenzaal 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Groep I  Schoonmaker(ster) 
 
Groep II Medewerker(ster) huishoudelijke dienst 
 
Groep III Beginners Polyesterbewerkers 
  Beginners Plaatwerker-Lasser 
  Schuurder 
 
Groep IV Plaatwerker-Lasser 
  Polyesterbewerker 
  Telefoniste 
  Mattensnijder 
  Magazijnbediende 
  Personeelsadm./adm. medewerker(ster) 
  Beginners adm. medewerker (ster) 
 
Groep V Draaier 
  Apparatenbouwer 
  Apparatenbouwer: vol polyester 
  Spuiter 
  Werkvoorbereider 
  Spuit-wikkelaar 
  Montagemedewerker 
  Adm. medewerker (ster) 
 
Groep VI Secretaresse 
  Adm. medewerker(ster) Bedrijfsbureau 
  Medewerker(ster) loonadministratie 
  Assistent boekhouder 
  Magazijnbeheerder 
  Assistent Voorwerker 
  Monteur 
 
Groep VII Groepsleider 
  Chef Monteur 
  Onderhoudsmonteur 
  Constructeur-Werkvoorbereider 
  Kwaliteitsinspecteur 
 
Groep VIII Calculator-Medew. Verkoop Binnendienst 
  Directiesecretaresse 
  Inkoper 
  Boekhouder 
  Assistent-bedrijfsleider 
  Hoofd kwaliteitscontrole 
 
Groep IX Montageleider 
  Productieleiders 
  Techn. Comm. Medewerker Binnendienst 
  Techn. Comm. Medewerker Buitendienst 
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BIJLAGE II als bedoeld in artikel 7 van de cao voor Plasticon The Netherlands B.V. te Oldenzaal  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

FUNCTIEJARENSCHAAL IN EURO 
            

PER 1-september-2009 INCL. 1,00%  

 

 
 

      

            

PLASTICON 
    I II III IV V VI VII VIII IX   

0 Functiejaren 1.628 1.675 1.719 1.787 1.851 1.942 2.055 2.198 2.420 0 

1 Functiejaren 1.644 1.692 1.738 1.804 1.876 1.975 2.094 2.240 2.471 1 

2 Functiejaren 1.658 1.709 1.759 1.829 1.904 2.000 2.127 2.273 2.519 2 

3 Functiejaren 1.675 1.728 1.782 1.851 1.928 2.028 2.161 2.309 2.568 3 

4 Functiejaren  1.744 1.801 1.875 1.956 2.054 2.192 2.345 2.613 4 

5 Functiejaren    1.901 1.983 2.086 2.225 2.385 2.664 5 

6 Functiejaren       2.263 2.417 2.712 6 

7 Functiejaren        2.455 2.760 7 

8 Functiejaren         2.810 8 

9 Functiejaren         2.859 9 

    I II III IV V VI VII VIII IX   

16 jaar 571 586 601 626 648 681    16 

17 jaar 653 671 687 716 741 777    17 

18 jaar 815 839 859 893 926 972    18 

19 jaar 977 1.004 1.032 1.073 1.111 1.165    19 

20 jaar 1.141 1.172 1.202 1.252 1.296 1.359    20 

21 jaar 1.302 1.340 1.375 1.430 1.480 1.555    21 

22 jaar 1.466 1.507 1.546 1.610 1.667 1.748    22 

23 jaar 1.628 1.675 1.719 1.787 1.851 1.893    23 

24 jaar      1.942    24 

25 jaar       2.055   25 

26 jaar        2.198  26 

                        



 

 

 

27 

BIJLAGE III als bedoeld in artikel 6 van de CAO voor Plasticon The Netherlands BV te Oldenzaal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Regeling partieel leerplichtigen 
a. Voor een werknemer, die partieel leerplichtig is, geldt dat de in de cao vastgestelde normale 

werktijd voor hem naar evenredigheid wordt verminderd met het aantal uren, waarop hij aan de 
verplichtingen van de leerplicht voldoet. 

b. Over de tijd, waarop een werknemer ter vervulling van zijn wettelijke leerplicht een 
onderwijsinstelling moet bezoeken, is geen salaris verschuldigd en geldt dat het in de cao 
vastgestelde salaris voor hem naar evenredigheid wordt verminderd. 

c. Het aantal in de cao bepaalde basis vakantiedagen zal met inachtneming van de relatie, die 
bestaat tot de normale werktijd van betrokkene, in evenredigheid voor hem worden verminderd. 

d. Op de dag, waarop een werknemer een onderwijsinstelling bezoekt of zou hebben moeten 
bezoeken of van die instelling vakantie geniet, kan hij niet verplicht worden in de onderneming 
werkzaam te zijn. 

e. In geval een werknemer toch op een van de in d bedoelde dagen vrijwillig arbeid verricht, zal hij 
daarvoor het normale voor een dag geldende salaris ontvangen (zonder overwerktoeslag). 
Pas als de voor die dag in de onderneming volgens dienstrooster geldende arbeidstijd wordt 
overschreden, gaat de dan geldende overwerktoeslag is. Het werken op een zgn. schooldag of 
een schoolvakantiedag brengt geen wijziging in het berekende aantal vakantiedagen, zoals 
bepaald in c. 

 
Toelichting 
Met ingang van 1 augustus 1975 wordt de 10-jarige volledige leerplicht ingevoerd. 
In het algemeen loopt de leerplicht dan tot en met het 15e jaar. Afhankelijk van de leeftijd waarop men 
voor het eerst naar de lagere school is gegaan, kan dit soms een jaar eerder of een jaar later zijn. 
Met ingang van bovengenoemde datum zal de partiële leerplicht voor in het algemeen 16-jarigen 2 
dagen per week bedragen. 
Dit betekent dat 16-jarigen slechts 3 dagen per week mogen werken. Voor de overige 2 dagen moeten 
zij zijn ingeschreven op een school voor beroepsbegeleidend onderwijs, een vormingsinstituut of een 
door de minister van onderwijs aangewezen onderwijsinstelling dan wel een erkende bedrijfscursus. 
 
Vakantie bij partiële leerplicht  
Indien bij een partiële leerplicht van 2 dagen per week wordt uitgegaan van het principe van de  
3-daagse werkweek kan men stellen dat de minimum vakantie welke door de werkgever moet worden 
gegeven 4 x 3 = 12 dagen bedraagt (zie toelichting bij artikel 12). 
Daarnaast dient de partieel leerplichtige werknemer een schoolvakantie te genieten welke bij een 
cursusduur van 40 weken per jaar: 52 weken min 40 weken = 12 x 2 dagen, dat wil zeggen 24 dagen 
bedraagt over welke dagen geen loon wordt genoten. 
Bij een 3-daagse werkweek is de partieel leerplichtige niet verplicht tijdens de schoolvakantie bij zijn 
werkgever te komen werken. De arbeidswet verzet zich er echter niet tegen dat de partieel 
leerplichtige tijdens zijn vakantie (vrijwillig) gaat werken. Volgens bovenstaande interpretatie bedraagt 
de totale vakantieduur voor een jeugdige werknemer die 2 dagen per week leerplichtig is dus 12 + 24 
= 36 dagen. 
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BIJLAGE IV als bedoeld in artikel 23 van de cao voor Plasticon The Netherlands BV te Oldenzaal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Regeling vrijwillig vervroegd uittreden   
 
 

Artikel 1 
 
Deelname/aanmelding  
1. De deelname aan de regeling is vrijwillig. 
 
2. De regeling is van toepassing op de werknemers met een dienstverband dat voor onbepaalde tijd 

is aangegaan, de 63-jarige leeftijd bereiken of hebben bereikt en nog geen 65 jaar zijn. 
 
3. De regeling is niet van toepassing op 63- en 64-jarigen, die aanspraak hebben op een volledige 

uitkering krachtens de ZW, WAO of WW, alsmede 63- en 64-jarigen die onder een 
afvloeiingsregeling of nonactiviteitsregeling vallen. 

 
4. Voor 63- en 64-jarigen die aanspraak hebben op een gedeeltelijke uitkering krachtens de sociale 

verzekeringswetten en die op het moment dat ze aan de regeling zouden kunnen gaan deelnemen 
nog arbeid verrichten, is deelneming wel mogelijk. In dit geval wordt de uitkering in mindering 
gebracht op de uitkering bedoeld in artikel 2. 

5. Het dienstverband voorafgaande aan de datum waarop vervroegd wordt uitgetreden moet ten 
minste 10 jaar ononderbroken hebben bestaan. 

 
6. Toetreding tot de regeling is slechts mogelijk als alle vrije dagen zijn opgenomen. 
 
7. Uittreding is mogelijk vanaf de dag dat betrokkene de 63-jarige leeftijd bereikt. Een daartoe 

strekkend verzoek moet ten minste 3 maanden voor de ingangsdatum door de betrokken 
werknemer bij de afdeling Personeelszaken worden ingediend. 

 
8. Van de werknemer die vervroegd uittreedt, eindigt de dienstbetrekking met de onderneming 

ingaande de datum waarop de vervroegde uittreding plaatsvindt. 
 
 

Artikel 2 
 
Uitkeringen 
1. De deelnemer ontvangt per maand een uitkering ter hoogte van 90% van het netto 

maandinkomen dat hij direct voorafgaande aan zijn vrijwillig vervroegde uittreding genoot. 
 
2. De deelnemer ontvangt 8% vakantietoeslag over de tijdens de periode van vervroegde uittreding 

betaalde maanduitkeringen en 80% van de over de periode van vervroegde uittreding toegekende 
extra uitkering. 

 
3. De uitkering zal worden aangepast aan de algemene loonmaatregelen die bij de werkgever 

worden getroffen. 
 
 

Artikel 3 
 
Sociale verzekeringen 
1. Beëindiging van het dienstverband heeft tot gevolg dat de deelnemer niet meer verzekerd is 

ingevolge de werknemersverzekeringen ZW, WAO en WW. Dit betekent dat de deelnemer geen 
aanspraak meer heeft op uitkeringen op grond van deze verzekeringen en dat er geen premie 
meer behoeft te worden betaald. 

 
2. De deelnemer blijft verzekerd ingevolge de volksverzekeringen AOW, AWW, AKW, en AWBZ. De 

door de deelnemer te betalen premies zullen op de uitkeringen worden ingehouden. 
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3. Indien de deelnemer tijdens zijn deelnemerschap in aanmerking komt voor een uitkering 
krachtens de sociale verzekeringswetten (exclusief AKW) of overeenkomstige regelingen, worden 
deze in mindering gebracht op de hem krachtens deze regeling toekomende uitkeringen. De 
deelnemer is gehouden de werkgever onmiddellijk in kennis te stellen van het ontstaan van een 
recht op bovengenoemde uitkeringen of wijzigingen van dit recht. 

4. Indien de medewerker op een later tijdstip of geen gebruik wil maken van de overgangsregeling 
Senioren/VUT zal de uitkering met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen 
worden herrekend. De verhoogde vutuitkering dient voor mannen en vrouwen gelijk te zijn waarbij 
aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid is voldaan. 
De opgerente uitkeringen die de medewerker op de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt zal op 
verzoek van de medewerker met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen 
worden afgestort aan de Pensioenverzekeraar (Centraal Beheer) en worden aangewend voor 
levenslang ouderdomspensioen, voorzover het ouderdomspensioen na de omzetting niet meer 
bedraagt dan 100% van het laatstverdiende loon. De aanwending voor levenslang 
ouderdomspensioen dient voor mannen en vrouwen gelijke pensioenrechten op te leveren waarbij 
aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid is voldaan. 
Verzoekt de medewerker niet om aanwending voor levenslang ouderdomspensioen dan zal de 
medewerker de opgerente uitkeringen die de medewerker op de leeftijd van 65 heeft bereikt in 
één keer ontvangen op de dag dat hij 65 jaar wordt. 

 
 

Artikel 4 
 
Ziektekosten 
De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet zal tegen het geldende tarief worden vergoed 
(bijdrage 5,1% over een maximim bijdrageloon, € 31.231,00 voor 2008). 4,8% maximum bijdrageloon 
€ 32.369,00 
 
 

Artikel 5 
 
Pensioenverzekering  
De opbouw van de pensioenaanspraken zal voor de deelnemer worden voortgezet overeenkomstig de 
reglementaire bepalingen, als ware er geen sprake van vervroegde uittreding. 
 
 

Artikel 6 
 
Overlijdensuitkering  
Bij overlijden tijdens het deelnemerschap vindt aan de nabestaanden een éénmalige einduitkering 
plaats, gelijk aan de uitkering over de maand waarin de deelnemer is overleden plus nog 2 maanden. 

 

 

Artikel 7 
 
Algemene bepalingen 
1. De deelnemer verplicht zich tijdig alle inlichtingen en gegevens aan de werkgever te verstrekken, 

die van belang zijn voor een goede uitvoering van de regeling. Bij nalatigheid zullen eventueel ten 
onrechte verstrekte uitkeringen teruggevorderd worden door de werkgever en kan de betrokkene 
voor de toekomst van de regeling worden uitgesloten. 

 
2. Het is de deelnemer slechts in beperkte mate toegestaan tijdens de periode van vervroegde 

uittreding betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een bedrijf te voeren. 
De deelnemer dient inlichtingen te verstrekken over de te ondernemen activiteiten voordat hij 
daarmee aanvangt, alsmede over de uit die activiteiten te verwerven inkomsten. Latere 
wijzigingen in de activiteitsgraad en in de inkomsten dienen eveneens aan de werkgever te 
worden gemeld. 
Indien de uit de activiteiten verkregen inkomsten meer bedragen dan het verschil tussen het 
inkomen, dat de deelnemer het laatst bij de onderneming ontving en de uitkeringen uit hoofde van 
de regeling, zal het meerdere op deze uitkeringen in mindering gebracht worden. Bij het 
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vorenstaande blijven inkomsten, verworven uit nevenwerkzaamheden waarmee de deelnemer ten 
minste een jaar voor het tijdstip van uittreding is begonnen, buiten beschouwing. 

 
3. In onvoorziene gevallen beslist de werkgever zoveel mogelijk in de geest van deze regeling na 

overleg met de ondernemingsraad. 
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BIJLAGE V VUT/PENSIOENREGELING 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

Bovenstaande regeling gaat in per 1 januari 2005 met een looptijd van 2 jaar. 
 
Het door Plasticon additioneel ter beschikking gestelde budget van 3% van de pensioengrondslag om 
structureel in een na-indexatie te kunnen voorzien komt jaarlijks per 1 januari beschikbaar en wordt 
gebruikt ter financiering van na-indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken met een 

Component Huidige regeling Plasticon-regeling vanaf 1-1-2005 

Minimum leeftijd 25 25  

Minimum diensttijd 1 jaar Geen  

Pensioengevend salaris 12 * Vaste maandsalaris  + 
vakantietoeslag 

12* vaste maandsalaris + 
vakantietoeslag (excl. extra uitkering 
art. 14 CAO) 

Maximum salaris Eur 140.672 (1999) Eur 140.672 (1999) 

Franchise (AOW-aftrek) Eur 14.153 Eur 13.863,97 (2009) of Eur 14.001,70 
(2010) 

Pensioendatum 65 65 

Opbouw ouderdomspensioen 1,75% per dienstjaar 1,75% per dienstjaar 

Opbouw na-bestaandenpensioen 70% van het  
ouderdomspensioen 

70% van het  ouderdomspensioen 

Risico nabestaanden-pensioen 

bij overlijden voor 

pensioendatum 

70% van het 
ouderdomspensioen 

70% van het ouderdomspensioen  

Wezenpensioen 14% van het 
ouderdomspensioen 

14% van het ouderdomspensioen 

Opbouwsysteem 

 

Eindloon tot 60 jaar, daarna 
bevroren 

Middelloon; “ na-indexatie” van 
opgebouwde aanspraken van actieve 
medewerkers met maximaal % 
loonindex conform CAO Plasticon 

Indexatie ingegane pensioenen Nee Ja, voorwaardelijk voorzover uit 
overrente te financieren en per jaar 
maximaal het % loonindex CAO 
Plasticon  

Bijdrage medewerker 8% over (salaris-franchise) 10% over (salaris-/-franchise)  

Vut-leeftijd  na 63 volledig 62 jaar volledig mits geboren voor  
1-1-1949 

Hoogte VUT-uitkering 90% laatste netto salaris 
 

75% laatste bruto salaris  

Seniorenleeftijd 58,59,60 en 61:  
1 dag per week met 80% bruto 
62: 
2 dagen per week met 80% bruto 
 

Vervallen 

Kostenmaximering 6% salarissom  
(incl. werknemersbijdrage) 

Werkgever stelt jaarlijks de volgende 
budgetten ter beschikking: 

 maximaal 15% van  de som 
van de pensioengrondslagen 
tbv Vut- en pensioenregeling 
tezamen (excl werknemers-
bijdrage) 

 Additioneel: 3% van  de som 
van de pensioengrondslagen 
tbv “na-indexatie” van pen-
sioenaanspraken van de 
actieve medewerkers  
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percentage dat overeenkomt met maximaal de afgesproken CAO-loonindex bij Plasticon over het 
voorgaande kalenderjaar. Als in enig jaar de middelen ad 3% de benodigde kosten overtreffen wordt 
het surplus gereserveerd en toegevoegd aan het budget van het volgende jaar. 
 
De werkgever behoudt zich het recht voor om de pensioenregeling bij een andere verzekeraar c.q. 
ander pensioenfonds onder te brengen (vanzelfsprekend onder handhaving van de 
pensioenaanspraken zoals in de managementletter toegezegd en zoals deze tot op heden bij Centraal 
beheer zijn verzekerd). Een mogelijk hieruit voortkomend voor- of nadeel zal geen onderwerp zijn bij 
toekomstige onderhandelingen met werknemersvertegenwoordigingen. 
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BIJLAGE VI PROTOCOL AFSPRAKEN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
WGA 
Gedurende de looptijd van de CAO zal Plasticon the Netherlands geen gebruik maken van haar 
wettelijk verhaalsrecht om 50% van de gedifferentieerde WGA premie te verhalen op de werknemers. 
 
 
 
 
 
 
 


